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GURASO BAKARREKO FAMILIEN KASUAN:  

Guraso bakartasuna familia-liburuarekin justifikatuko da guraso aitortu bakar baten kasuan, edo ebazpen judizialaren bidez bi 

guraso aitorturen kasuan. 

Horrez gain, hitzarmen arautzailearen fotokopia. Konpentsazio-pentsioaren egiaztagiri eguneratua, beharrezkoa bada, eta seme-

alabentzako mantenu-pentsioarena. (Diru-sarreraren fotokopia). Familia-egoitzan bizi diren kideen errolda-agiria eta, beharrezkoa 

bada, aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotearen diru-sarrerak. 

LAGUNTZA SOZIALEN JASOTZAILEAK: Dagokion erakundeak emandako ziurtagiria  

SALBUETSITAKO DIRU-SARRERAK: Ezintasun iraunkor absolutuaren edo baliaezintasun handiko pentsioaren ziurtagiria, zurztasun-

pentsioarena, kaleratzearengatiko kalte-ordainena eta abar.  

HIRI-ONDASUNEN KATASTROKO BALIOAK: Etxebizitza bat baino gehiago izanez gero, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kopia 

aurkeztu beharko da, bizikidetza-unitateko kideen jabetzako guztiena, hain zuzen.  

DIBORTZIO, BANAKETA, IZATEZKO BIKOTEKIDEEN BANAKETA EDO ANTZEKO EGOEREN KASUAN: Hitzarmen arautzaileak / 

Elkarbizitza-ziurtagiria / Pentsioen egiaztagiri eguneratuak eta, hala badagokio, aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotekidearen diru-

sarrerak.  

AITONA-AMONAK: Elkarbizitza-ziurtagiria, udalak emandakoa.  

DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK Desgaitasun-gradua aitortzen dion egiaztagiria.  

FAMILIA-HARRERAN DIREN ADINGABEAK: Harrerari buruzko foru-agindua eta aldundiak erabakitako harrerako baldintzen fotokopia.  

ANAI-ARREBA UNIBERTSITARIOA: Matrikulatuta dagoela egiaztatu eta errentamendu-kontratua aurkeztu, hala dagokionean.  

BESTELAKO DOKUMENTUAk DIRU-SARRERAK ADIERAZTEKO: Bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrerak eta ekonomia-egoera 

adierazteko garrantzitsutzat jotzen dituen edozein agiri; hala nola, kaleratze-kitapenak, enplegu-erregulazioko espedienteak, behar bezala 

erregistratutako dohaintzak eta abar.  

ERRENTA-AITORPENA BESTE AUTONOMIA ERKIDEGOREN BATEAN AURKEZTU, EDO AURKEZTURIKO AITORPENEAN BERE 

DIRU-SARRERA GUZTIAK ADIERAZI EZ BADIRA:  

Errenta-aitorpena beste autonomia-erkidegoren batean aurkeztu duten bizikidetza-unitateek edota aurkeztutako aitorpenak diru-

sarrera guztiak ez baditu, esandakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte: 

1. 2017ko ekitaldiko eusle nagusiaren errenta-aitorpenen fotokopia guztiak eta, behar izanez gero, zerga horren aitorpena 

egin beharra duten gainerako kide konputagarrienak. Langile autonomoak izanez gero, jardueraren etekinak kalkulatzeko 

deklarazio-orri bat ere aurkeztu beharko da. 

2. Kide konputagarri guztiek lortutako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak: gizarte-laguntzak jasotzen badituzte, 

dagokion erakundeak egindako ziurtagiria, diru-sarrera salbuetsiak, zenbatekoak direla-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, 

balore higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu-korronteen interesak… 

3. Profesional eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuen aitorpenen fotokopiak. 

ERRENTA-AITORPENA EGIN EZEAN:  

Kide konputagarri guztiek eskuratutako diru-sarreren egiaztagiri guztiak aurkeztu beharko dira (gizarte-laguntzak jasotzeko 

dagokion erakundeak emandako ziurtagiria, salbuetsitako diru-sarrerak, zenbatekoa dela-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balio 

higigarrien errendimenduak; banku-gordailuak, kontu-korronteen interesak…). Era berean, profesionalek eta enpresaburuek 

aurkeztutako zatitutako ordainketengatiko aitorpenen fotokopiak ere aurkeztu beharko dira, baita artikulu honetako lehen zenbakian 

jasotako informazioa ere. 

DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA, derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoetarako (arte plastikoetako eta diseinuko irakaskuntzak, 

kirol-irakaskuntzak, musika eta dantza irakaskuntza profesionalak eta LH)  

 FAMILIAREN ETXETIK KANPO BIZIZ GERO: Errentamendu-kontratua. 

 GURASOEN ETXETIK IRTEN ETA EKONOMIKOKI INDEPENDENTEA DELA EGIAZTATZEKO: Bere bizileku propioan -ez 

gurasoen etxean- erroldatuta dagoela -erositako zein alokatutako etxebizitza batean, bakarrik zein partekatua-, edota zurztasun-

egiaztagiria eta bizitzeko zer baliabide dituen egiaztatu beharko du. 

Genero-indarkeria jasan duten bizikidetza-unitate batekoak badira ikasleak betekizun akademikoak bete barik ere eman egingo dira 

laguntzak. Egoera hori urruntzeko agindu judizialaren, kondena-epai judizialaren edo oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostenaren 

bidez justifikatuko da.  
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