Gazteria

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

DIRU LAGUNTZA LEHEN ALDIZ ESKATZEN DEN KASUETAN
Derrigorrezkoa

Dokumentazioa

Bai

Nortasun Agiriaren edo egoitza txartelaren fotokopia, laguntza eskaeran sartzen
diren pertsona guztiena.

Ez

Familia Liburuaren fotokopia adin txikikorik balego edo senidetasuna egiaztatzeko

Bai

Etxebizitzaren alokairu kontratuaren kopia, indarrean dagoena eta diruz lagundu
daitekeen epe barnekoa.

Bai

Bankuko kontuaren titularitatea egiaztatzen duen agiria.
Etxebizitza baten titularkide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

Ez



Herentzia kasuan, herentziaren onarpen agiria eta etxebizitza partaidetzaren
eskritura.



Dohaintza kasuan, dohaintza eskritura.

Bizikidetza unitateko kide guztien urteko diru sarreren egiaztagiriak:

Bai



Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak
igorria.



Azkeneko 12 hilabeteetako diru-sarreren frogagiriak (nominak)



PFEZ aitortzeko derrigortasuna duenak, honakoak aurkeztu beharko ditu:

- PFEZ aitorpenaren agiria azken zerga ekitaldiari dagokiona.
- Gainera zergapekoak ez diren prestazioak jasoko balira, prestazio horien
ziurtagiria.
 PFEZ aitortzeko derrigortasunik ez duenak:
- Kasu guztietan, PFEZ aitorpena aurkezteko derrigortasunik ez izatea
egiaztatzen duen ziurtagiria, Foru Ogasunak emana.
- Kasu guztietan, kapital errendimendua egiaztatzeko bankuko agiriak
aurkeztu beharko ditu eskatzaileak, bera titularra den kontu guztiena.
- Besteren konturako langileen kasuan, kontzeptu guztiengatik jasotako diru
sarrera gordin guztiei buruzko dokumentua, ekitaldi horri buruzkoa eta
enpresak edo enplegu emaileak emandakoa.
- Pentsiodunen edo bekak, prestazioak edo subsidioak jasotzen dituztenen
kasuan (Gizarte Ongizateko laguntzak barne), ekitaldi honetako laguntza
horien ziurtagiria.

Gazteria

Ez

Ez

Administrazioarekin eta Gizarte Segurantzarekin bete beharrekoetan egunera
dagoela egiaztatzea.
Gizarte Segurantzaren ondoriotarako onartuko da zinpeko adierazpena, norbere
konturako langileen kasuan izan ezik.
Zinpeko aitorpena, beste diru sarrera batzuk (zenbatekoa adieraziz) badaudela
eta/edo beste erakundeetan diru laguntza eskatu dutela adierazten duena. Besteak
beste:
- Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO).
- Arrasateko gizarte larrialdietako diru laguntzak.
Udalak egiaztatuko ditu aitorpen hauek bere esku dituen datuen bidez.
Diru laguntza onartu ondoren hurrengo dokumentazioa aurkeztu behar da:

Bai

Ziurtagiria, estatuan etxebizitza baten jabe ez izatearena, laguntzaren onuradun
guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eman baino gehienez 15 egun
lehenagokoa.

AURRETIK DIRU LAGUNTZA ESKATU DEN KASUETAN
Derrigorrezkoa
Bai
Bai

Bai

Dokumentazioa
2020ko nominak
Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak
igorria
PFEZ aitorpenaren agiria azken zerga ekitaldiari dagokiona. Edo PFEZ aitorpena
aurkezteko derrigortasunik ez izatea egiaztatzen duen ziurtagiria, Foru Ogasunak
emana.

