GEHIGARRIA
GIZARTE AHULDADE EGOERAK PREBENITU, SAIHESTU EDO ARINTZEKO DIRU-LAGUNTZA
INDIBIDUALAK 2016

ESKATZAILEAREN DATUAK
1. Abizena

2. Abizena

Izena

Jaiotza data

Helbidea

Blokea

Herria

Zk.

Pisua

Lurralde H.

Zein hizkuntzatan nahi duzu
erantzuna?

Euskaraz

Posta
Kodea

Telefonoa

Sexua

G

Helbide elektronikoa jakinarazpenetarako

E

HELBIDE BEREAN BIZI DIREN FAMILI KIDEEN ZERRENDA
AHAIDETASUNA

N.A.N.

1. ABIZENA

2. ABIZENA

IZENA

JAIOTZA URTEA

ELBARRIT.
%

*Adierazi: Ama, Aita, Anaia, Arreba, Aitona, Amona

Guraso bakarreko familia



Kale Nagusia, 29 20800 Zarautz (Gipuzkoa) Tel. 943 00 51 00 Faxa: 943 00 52 00 helbide elektronikoa: haz@zarautz.eus

ESKAERA HONAKO GASTUETARAKO EGITEN DA:
Familia eta gastu pertsonalerako:
Eskola liburuen erosketarako eta eskola materiala.
Kirol-ekintzetatik eratorritako gastuak edota kuotak. Instalazio publiko edota Zarautzko klubetakoak.
Eskola joan-etorriak egiteko garraio gastuak (ohiko etxebizitzatik 50 km edo gehiagoko distantzia).
Adin txikikoen zaintzatik eratorritako gastuetarako familia gurasobakarren kasuan.

Ohiko etxebizitzaren mantenu gastuetarako:/ Gastos de mantenimiento de vivienda o alojamiento habitual:
Argi indarra eta gasa.
Ur eta zabor Udal tasa.
Argi indar eta gas kontsumotik eratorritako zorpetze gastuak.
Ur, zabor eta Higiezinen Gaineko zergak ez ordaintzetik eratorritako zorpetze gastuak.

Banketxe edo Aurrezki Kutxaren datuak
Titularraren datuak/
1. ABIZENA

2.
ABIZENA

Izena

NAN Zk.

IBAN

Adierazi etxeko diru-sarrera guztien iturria:

Kale Nagusia, 29 20800 Zarautz (Gipuzkoa) Tel. 943 00 51 00 Faxa: 943 00 52 00 helbide elektronikoa: haz@zarautz.eus

Besteen kontura ari den langilea
Bere kontura ari diren langilea
LANBIDE bidez jasotako diru sarrerak
SEPEn bidez jasotako diru sarrerak
Pentsioak (jubilazioa, elbarritasuna, umezurtz...)
Bankuko interesak
Banatutako gurasoengandik jasotako diru-sarrerak
Besteak/o

2016an jasotako diru-sarrera guztien agiriak aurkeztu beharko dira .

Alogeraturik edo utzirik dituen finkak, lurrak eta etxebizitzak (norberarenak edo alokatuak)

ERABILPENA

UDALERRIA

KALEA, PLAZA, Zki

IZAERA

EROSTE URTEA KATASTROKO BALIOA

( 1) Ohiko etxebizitza, komertziala, hirugarren bati alokatua, hutsik, e.a.
( 2) Jabegoan, alokatua, utzirik, e.a.

OHARRAK: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Eskola egoera, egoera ekonomikoa, eta abar behar bezain garbi geratzen ez bada, azaldu atal honetan.

Kale Nagusia, 29 20800 Zarautz (Gipuzkoa) Tel. 943 00 51 00 Faxa: 943 00 52 00 helbide elektronikoa: haz@zarautz.eus

Sinatzaileak BERE ARDURAPEAN AITORTZEN DU honako baldintza hauek betetzen dituela:




Zarautzen erroldaturik dagoela eta benetan bertan bizi dela, gutxienez orain dela sei hilabetetatik.
18 urte beteak dituela..
Titularrak eta bizikidetza unitateak gastu espezifikoetarako gutxieneko diru-sarrerak ez dituela edota hauek familia
errenta estandarizatuaren baremoak ez dituela gainditzen.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:
Bizikidetza unitateko kide konputagarri guztien NANaren fotokopia, baldin badute. Atzerritarren kasuan, Egoitza
baimenaren fotokopia (AIZ), eta horrelakorik izan ezean pasaportearen fotokopia, baita Foru Ogasunak emandako
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia.

Bizikidetza unitatean adingabekorik baldin bada: familia liburuaren fotokopia (idatziriko orrialde guztiena) edo zaintza eta
tutoretza egiaztatzen duten agiria.
Bizikidetza unitateko partaideren bat bananduta edo dibortziatuta badago, edo ezkontza baliogabetu bada:
Ezkontideak banatzeko, dibortziatzeko edo ezkontza baliogabetzeko epaiaren fotokopia.
Hitzarmen arau-emailearen fotokopia.
Mantenu-pentsioa jasotzen bada, jasotako kopuruaren ziurtagiria.
Mantenu-pentsioa jasotzen ez bada: auzibideko erreklamazio eguneratua.
Aurrezki-libreta eta kontu korronte guztien unean uneko eta bataz besteko saldo eta interesak; eskabidea baino urtebete
lehenagoko epe finkorako aurrezkiak, inbertsio-funtsak, akzioak, diru-gordailuak…
Bizikidetza unitateko kide guztien urtean urteko nomina guztien fotokopia.
Foru Ogasuna:
Bizikidetza-unitateko 16 urtetik gorako partaide guztien ondasunak egiaztatzeko agiria.
Langile autonomoak: errenta aitorpen osoaren fotokopia.
Bizikidetza unitateko 16 urtetik gorako partaideren baten errenta aitorpena aurkeztu behar ez badu, haren datu
fiskalak.
Gizarte Segurantza: Familia unitateko kide guztien pentsioaren egiaztagiria nahiz pentsiodun ez izatearena eta/edo Lan
Bizitza, kide bakoitzaren egoeraren arabera.

SEPE: 16-65 urte bitarteko (horiek barne) kide guztien langabezia sorospen edo laguntza hartzaile direla edo ez direla
egiaztatzeko agiria, baldin langabezia egoera alegatzen bada.

Lanbide: prestazio hartzaile direla edo ez direla egiaztatzeko agiria: prestazio mota eta zenbatekoa.
Diru-laguntzan eskatzen duten laguntzaren aurrekontua eta/edo faktura.
Eskatzaileak eskabidea ebazteko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein dokumentu edo agiri ere aurkez dezake.
ESKARIA AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA:
LEKUA: HERRITARREN ARRETA ZERBITZUAN: ETXEZABALA ERAIKINA (Kale Nagusia 29, behe solairua).
EPEA: IRAILAK 12- URRIAK 28. Astelehenetik ostiralera 7:30etatik 15:00etara. Ostegunetan 7:30etatik 19:00etara.

Zarautz
Eskatzailearen sinadura /Firma de la persona solicitante
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