Tituluaren zk.:
Balioa:

FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN ESKAERA

ESKATZAILEA
NA / IFZ (*)

Abizenak eta izena (*)

Emakumea
Gizona

ORDEZKARIA
NA / IFZ

Abizenak eta izena edo Sozietate izena

Formulario honen aurkezte agiria jasotzeko posta elektronikoa (*) :

AURKEZTEN DUT: (*)
FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN LEHENENGO ESKAERA
FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN BERRITZEKO ESKAERA

Epígrafe: 7

FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN BIKOIZTEKO ESKAERA (GALERA, LAPURKETA, HONDAMENA, ETAB)

TITULARRAK
1) Abizenak (*)
NA (*)

Izena (*)

Jaioteguna (*)

Jatorria
Espainia

Egoera zibila

Europar Batasuna

Bestelakoak

Minusbaliotasuna edota lanerako ezintasuna (3):

Ezkongabea

Alarguna

Ezkondua

Dibortziatua

Ez

Bai

% Minusbaliotasun maila
Erabateko ezintasun iraunkorra
Baliaezintasun handia (>%65)
Izena

2) Abizenak
NA

Jaioteguna

Jatorria
Espainia

Egoera zibila

Europar Batasuna

Bestelakoak

Minusbaliotasuna edota lanerako ezintasuna (3):

Ezkongabea

Alarguna

Ezkondua

Dibortziatua

Ez

Bai

% Minusbaliotasun maila
Erabateko ezintasun iraunkorra
Baliaezintasun handia (>%65)

1. orr.

FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN ESKAERA

FAMILIAREN HELBIDEA
Posta Helbidea

Posta Kodea

Probintzia

Zk

Eskailera Solairua-Atea Udalerria

Posta elektronikoa

Telefonoak

SEME-ALABAK (Familia Ugariaren Agiriaren onurak jasotzeko eskubidearekin)
Izen-Abizenak

Sexua

Egoera

Jaioteguna
(1)

(2)

(3)

%
%
%
%
%
%
%
%
(1) 21 urtetik beherakoa.
(2) 21etik 25 urtera bitartekoa + adinari eta titulazioari egokitzen zaizkien ikasketak edota lanpostu bat lortzeko egokiak.
(3) Minusbaliotasuna edota lanerako ezintasuna: %33 edo gehiagoko minusbalioa onartuta duena edo lanerako gaitasuna
murriztuta duena erabateko ezintasun iraunkorra edo baliaezintasun handiko mailan.

Honen bidez adierazten dut, datako egunean, aipatzen den familia egoera bat datorrela aurkeztutako
dokumentazioarekin eta familia unitateko kideek Familia Ugariaren izaera lortzeko baldintza guztiak betetzen dituztela,
indarrean dagoen legediaren arabera (Familia Ugarien Babeserako azaroaren 18ko 40/2003 Legea).
Baimena ematen diot espresuki Gipuzkoako Foru Aldundiari Administrazio Publiko eskudunek kudeatzen dituzten
fitxategi publikoetan behar diren egiaztapen eta kontsultak egin ditzaten, aitortu ditudan datuak egiaztatzeko.

_______________________(e)n, __________(e)ko___________________ren_______a.
Sinadura

DEPARTAMENTUA

GIZARTE POLITIKA

ZERBITZUA

HAURREN ETA NERABEEN BABESTEKO ZERBITZUA

Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazten dizu eskuratzen
dituen datuak Familia Ugarien tituluak jaulkitzea helburu duen fitxategian sartuko direla. Fitxategi hau Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du.
Nahi izanez gero, atzitze, zuzentze, ezerezte eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ondorengo
helbidera idatzizko eskaera bat bidaliz: Donostia/San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gazteiz.

2. orr.

FAMILIA UGARIAREN AGIRIAREN ESKAERA

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA
Behar bezala betetako eskaera.
Familia Liburuaren fotokopia konpultsatua.
Familia unitateko pertsona guztien NAren fotokopia, baldin badaukate.
Bizikidetasun ziurtagiria.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO BEREZIA
EBeko hiritarrak
Gipuzkoako bizilekuaren egiaztapena / Aurreko ahaide batek, gutxienez, jarduera bere edo beste baten kontura
Gipuzkoan egiten duenaren egiaztapena.

Europako Batasunetik kanpoko berritarrak:
Familia Ugariaren tituluan agertzen diren guztien bizileku-txartela.
* Jaioberriek urtebeteko epea dute bizileku-txartela lortzeko. Titulua urtebetarako jaulkiko da.
Familia liburua, edo seme-alaben jaiotza-ziurtagiria.

21 urte baino gehiagoko eta 26 urte baino gutxiagoko seme-alabak:
Ikasten ari denean: ikasketak egiaztatzeko dokumentazioa.
Ikasten ari ez denean: inskripzio-aldien txostena eta lan-egoera, PFEGZaren aitorpen negatiboaren ziurtagiria, nominak.

Banatzea, dibortzioa edo ezkontza-deuseztasuna:
Epaiaren eta zaintza arautzen duen hitzarmenaren kopia.
Gainera, titularrarekin bizi ez diren seme-alabak sartzen badira, seme-alaba horiekin bizi den gurasoaren baimena,
horiek onuradun gisa tituluan sar daitezen, mantenua emateko betebeharra zehazten den ebazpen judiziala eta aurreko
urteko Errenta eta aurtengo elikadura-pentsioaren abonu-agiriak.

Alarguntza:
Aitaren / amaren heriotza-ziurtagiria, jatorrizkoa edo konpultsatutako fotokopia.

Adingabearen harreraren edo tutoretzaren erregimena:
Foru Agindua edo egiaztatzeko dokumentazioa. Behin-behinekoa izanez gero, Titulua urtebeterako jaulkiko da.

Minusbaliotasuna edo baliaezintasuna:
Minusbaliotasunaren ziurtagiria, GFAk egina, edo lan egiteko ezgaitasuna izanez gero, ezintasun iraunkor absolutuaren
ziurtagiria edo baliaezintasun handiaren ziurtagiria, INSSak egina.
Lan eginez gero, kontratua edo nominak urteko zenbaketa egin ahal izateko.

Kategoria berezirako aldaketa eskatzen duten lau seme-alabako familiak:
Azken PFEGZaren aitorpenaren kopia, Ogasunak zigilatutakoa, edo PFEGZaren aitorpen negatiboaren ziurtagiria.

Berritzeko:
Titulua iraungita.

3. orr.

