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FAMILIA UGARIAREN TITULUAREN ESKAERA 

FAMILIA UGARIAREN TITULUAREN LEHENENGO ESKAERA 

FAMILIA UGARIAREN TITULUA BERRITZEKO ESKAERA 

FAMILIA UGARIAREN TITULUA BIKOIZTEKO ESKAERA  
(GALERA, LAPURRETA, HONDATZEA, ETAB.) 

ESKATZAILE TITULARRA 
NA / AIZ (*) Abizenak (*) Izena (*) 

Jaioteguna (*) Jatorria 
 Espainia   Europar Batasuna  Bestelakoak 

Sexua 
  Emakumea   Gizona 

Egoera zibila 

Ezkongabea 

Ezkondua / 
Izatezko bikotea 

Desgaitasuna edota lanerako ezintasuna (3): 

Ez Bai % Desgaitasun maila 

Erabateko ezintasun iraunkorra 

Baliaezintasun handia ( >65%) 

EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTE KOTITULARRA 
NA / AIZ Abizenak Izena 

Jaioteguna Jatorria 
 Espainia   Europar Batasuna  Bestelakoak 

Sexua 
  Emakumea   Gizona 

Egoera zibila 

Ezkongabea Alarguna 

Ezkondua / Dibortziatua / 
Izatezko bikotea Legalki bananduta 

Desgaitasuna edota lanerako ezintasuna (3): 

Ez Bai % Desgaitasun maila 

Erabateko ezintasun iraunkorra 

Baliaezintasun handia ( >65%) 

FAMILIAREN HELBIDEA, POSTA ELEKTRONIKOA ETA TELEFONOA 
Posta helbidea Zenbakia, eskailera, solairua, atea Udalerria 

Posta kodea Probintzia Posta elektronikoa Telefonoa(k) 

Alarguna

Dibortziatua / 
Legalki bananduta
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FAMILIA UGARIAREN TITULUAREN ESKAERA 

SEME-ALABAK (Familia Ugariaren Tituluaren onurak jasotzeko eskubidearekin) 

Izen-abizenak Sexua Jaioteguna 
Egoera 

(1) (2) (3) 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

(1) 21 urtetik beherakoa.

(2) 21etik gorakoa eta 26tik beherakoa eta ikasten ari bada (adinari eta titulazioari egokitzen zaizkien ikasketak edota lanpostu bat
 lortzeko egokiak). 

(3) Desgaitasuna edota lanerako ezintasuna duenean: %33 edo gehiagoko desgaitasuna 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 ditzan, aitortu ditudan datuak egiaztatzeko. 

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

Sinadura 

DEPARTAMENTUA GIZARTE POLITIKAK 

UNITATEA HAURREN ETA NERABEEN BABESEKO ZERBITZUA 

Izaera pertsonaleko datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazten dizu ematen dituzun datuak Familia 
Ugarien txartelak jaulkitzea helburu duen Eusko Jaurlaritzako fitxategi batean sartuko direla.  

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. 



3 

FAMILIA UGARIAREN TITULUAREN ESKAERA 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA 

Eskaera-orria, behar bezala beteta. 

Familia Liburuaren fotokopia konpultsatua. 

Familia unitateko pertsona guztien NAren fotokopia, baldin badaukate. (14 urtetik gorakoak) 

Bizikidetasun ziurtagiria. (Titulua berritzeko eskaeretarako ere) 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO BEREZIA 

Europar Batasuneko herritarrak: 

Gipuzkoako bizilekuaren egiaztapena / Aurreko ahaide batek, gutxienez, jarduera bere edo beste baten kontura Gipuzkoan egiten 
duenaren egiaztapena. 

Europar Batasunetik kanpoko herritarrak: 

Familia Ugariaren tituluan agertzen diren guztien bizileku-txartela. 
* Bizileku-txartelik gabeko urtebete azpiko haur txikiren bat badago, Titulua urtea betetzen duen data arteko indarraldiarekin
jaulkiko da.  

Familia liburua, edo seme-alaben jaiotza-ziurtagiria. 

21 urtetik gorako eta 26tik beherako seme-alabak: 

Ikasketak egiaztatzeko dokumentazioa. 

Izatezko bikoteak: 

Izatezko bikoteen erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria. 

Banatzea, dibortzioa edo ezkontza-deusezpena: 

Epaiaren eta zaintza arautzen duen hitzarmenaren kopia. 

Gainera, titularrarekin bizi ez diren seme-alabak sartzen badira, mantenua emateko betebeharra zehazten den ebazpen judiziala 
eta azken 12 hilabetetako elikadura-pentsioaren abonu-agiriak. 

Alarguntza: 

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

Adingabearen harrera edo tutoretza iraunkorraren erregimena: 

Foru Agindua edo egiaztatzeko bestelako dokumentazioa. 

Desgaitasuna edo baliaezintasuna: 

Desgaitasunaren ziurtagiria, GFAk egina, edo lan egiteko ezintasuna izanez gero, ezintasun iraunkor absolutuaren ziurtagiria edo 
baliaezintasun handiaren ziurtagiria, INSSak egina. 
Lan eginez gero, kontratua edo nominak urteko dirusarreren zenbaketa egin ahal izateko. 

Kategoria berezian dauden lau seme-alabako familiak: 

Azken PFEZaren aitorpenaren kopia, Ogasunak zigilatutakoa, edo PFEZaren aitorpen negatiboaren ziurtagiria. 

Titulua berritzeko: 

Aurreko Titulu originala. 
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