
GLL GIZARTE 
LARRIALDIKO 
LAGUN tzAK

Vitoria-Gasteizko Udala
Gizartegin tza saila

Eusko Jaurlari tzak arautu 
eta finan tzatuak

HI tzORDUA ESKATU BEHAR DA
Mar txoaren 14tik Maia tzaren 13ra arte

Telefonoz: 945 147 604 
(09:00etatik 14:00etara),
aurrez aurre, San Antonio kaleko 10eko 
bulegoan,
edo aurrez aurre, Oinarrizko Gizarte 
Zerbi tzuen edozein bulegotan.

2011



ZER DIRA?
Prestazio ekonomikoak dira, diru-lagun tzaren izaera dute eta ez dira aldizkakoak, 
baizik eta gastu zeha tzei, ohikoak edo ohiz kanpokoak, eran tzuteko. Gehienez 2 
prestazio jaso daiteke e txebizi tza bakoi tzeko.

ZEIN BALDIN tzA BETE BEHAR DA JASO tzEKO?
  EAEn erroldatuta egotea (gu txienez 6 hilabetez).
  18 urte izatea (beren kargura ekonomikoki beste per tsona ba tzuk dituzte-
nak eta umezur tzak izan ezik). 

  Gu txienez urtebete eramatea familiaren e txebizi tzatik kanpo bizi tzen.
  Baliabide nahikorik ez izatea.

Nola zehazten da baliabideak nahikoak diren?
Elkarbizi tza unitateak guztira dituen baliabideak kontuan hartuz (lana, 
ondarea, pen tsioak...).

Elkarbizi tza 
unitateko 

kide kopurua

Unitateko kide guztiek 
batera urtean gehienez 

dituzten baliabideak

Pen tsio-osagarrien 
titularrek urtean 

gehienez dituzten 
baliabideak

1 11.853,00€ 13.469,40€

2 15.220,44€ 16.836,84€

3 urte edo 
gehiago 16.836,84€ 18.183,72€

GASTU MOTAK

1.- OHIKO E txEBIZI tzA EDO ALOJAMENDUAREKIN LOTUTAKO GASTUAK:
  Alokairua.
  Interesak eta amortizazioa
  Energia, ura, estolderia, ondasun higiezinen gaineko zerga.

Egoera hauetako batean daudenek ezin dituzte larrialdi lagun tzak jaso
  E txebizi tzarako prestazio osagarria (PCV) jaso tzen ari direnek ezingo 
dute e txebizi tza aloka tzeko larrialdi lagun tzarik eskatu.

  Babes publikoko e txebizi tzetan bizi direnek (alokairuan edo jabe tzan).
  Adinarekin, erroldarekin edo baliabide ekonomikoekin lotutako baldin-
tzak bete tzen ez dituztenek.

  Elkarbizi tzaren unitatearen ondareak, guztira, 8.000 eurotik gorakoa 
denean.

Nola eskatu ohiko e txebizi tza edo alojamenduarekin lotutako gastue-
tarako lagun tzak

1. Hi tzordua eskatu behar da, mar txoaren 14tik maia tzaren 13ra arte:
  telefonoz: 945 147 604 09:00etatik 14:00etara
  aurrez aurre, San Antonio kaleko 10eko bulegoan,
  edo aurrez aurre, Oinarrizko gizarte zerbi tzuen edozein bulegotan.

2. Hi tzartutako egunean gizarte lagun tzei buruzko informazio eta izapide tze 
bulegora (San Antonio kalea, 10) joan behar da, triptiko honetan adieraz-
ten eta zure egoerarekin bat etorri behar diren agirien fotokopiak eraman.

3. Eskabide guztiak jaso ondoren, eta profesionalek aztertu ondoren eba-
tziko dira horiek, eta ordainketa bakarrean emango dira, uztailaz geroztik.

4. Emandako prestazioak ordainketa bakarrean jasoko dira; ondoren, 
2012ko urtarrilaren 31a baino lehen, San Antonio kaleko bulegoan aur-
keztu beharko dira dagozkion ordainagiriak, gastuak egiazta tzeko.

2.- BESTE KON tzEPTU BA tzUK
   Al tzariak eta linea zuriko elektrotresnak.
  Oinarrizko instalazioak egokitu, konpondu edo/eta para tzeko gastuak.
  Lehen mailako premiek eragin-
dako gastuak, hala nola janztea, 
hezkun tza eta osasun-arreta. Kon tzeptu horiek urtean zehar izapi-

detuko dira, betiere erreferen tziazko 
gizarte langileak espresuki egindako 
balorazioa tarteko. Beraz, zuri dago-
kizun Oinarrizko gizarte zerbi tzuan 
galdetu behar duzu; han txe azalduko 
dizute jarraibidea.

Lagun tzak eskatu nahi duena-
ren ondareak ezin izango du 
8.000 €ko muga gainditu. 
Adibidez: ohiko e txebizi tzaz gain, 
beste jabegoren bat baduzu; bankue-
tan 8.000 eurotik gorako kantitatea 
baduzu (dela akziotan, pen tsio-
planetan, abarretan...), horietako 
bakoi tzak bakarrik edo bilduta kanti-
tate hori gaindi tzen dutelarik, kasu 
horietan EZIN DUZU LARRIALDI 
LAGUN TZARIK ESKATU 



2010ean larrialdiko lagun tzarik jaso ba-
zenuen, iaz aurkeztu zenituen agiri berak 
aurkeztu beharko dituzu, eguneratu eta 
fotokopiatuta. Aurten NAN/AIZ edo pasa-
portea berritu baduzu, horren fotokopia. 

PERSONAL

  NAN / PASAPORTEA / AIZ.
  Famili liburua edo an tzekoa (halakorik bada).
  Banan tze edo dibor tzio epaia (halakorik 
bada).

REFERENTE A LA VIVIENDA

Alokairuan bizi bazara:
  Alokairu-kontratua eta azken 
ordainagiria:

 ¤ Gela baten alokairua.
 ¤ E txebizi tza osoaren alokairua.
 ¤ Berraloka tzea (kontratu nagusia 
behar da).

  E txebiden izena eman izanaren 
egiaztagiria. 

  Eman tzipa tzeko oinarrizko errentaren 
eskabidea, halakorik baduzu..

Hipoteka mailegua ordain tzen ari bazara:
  Maileguaren eskriturak eta kuota 
eguneratua.

REFERENTE A LOS INGRESOS

Pen tsioduna bazara:
  Gizarte Seguran tzaren 2011ko 
pen tsioa.

Lanean ari bazara:
  Lan-kontratua eta azken hiru nominak.
  Kontraturik ez baduzu, diru-sarreren 
aitorpena.

  Lanaldi par tzialean ari bazara, 
lanbidea hobe tzeko  txartela.

Langabezian bazaude:
  Langabezia prestazioak edo sariak.
  INEMeko  txartela, bitartekari-
tzarekin.

  Elikadura-pen tsioa, ordaindua edo 
kobratua.

  Beste sarrera ba tzuen aitorpena: 
alokairuak, errentak...

REFERENTE AL PATRIMONIO

  Aurrezki-libretak, kontu korronteak, 
inber tsio-planak...: lehenengo 
orria eta azken 6 hilabeteetako 
mugimenduak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
Gizarte Larrialdiko Lagun tzak lehenengo aldiz eska tzen baduzu, agiri hauen fo-
tokopiak aurkeztu behar dituzu:

  Ibilgailuen dokumentazioa: Zirkulazio 
baimena eta ezaugarri teknikoak.

  Gasteiztik kanpo ondasunik izanez gero:
  2010eko kontribuzioaren 
ordainagiria.

  Jabe tzan duzun ehunekoa.
  Mailegu per tsonalik baduzu:

  Emate-data eta zenbatekoa.

COLECTIVIDADES VASCAS 

  Espainiako lurraldetik kanpo bizi 
izandako aldiaren kontsul-egiaztagiria.

  Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurraldeko edozein udalerritan azken 
aldiz bizi izanaren egiaztagiria.

BETEBEHARRAK
  Lagun tza zertarako eman den, 
horretarako erabil tzea. 

  Prestazioa jaso tzea eragin zuen 
egoera ezertan alda tzen bada 
Udalari horren berri ematea.

  Lagun tza bidegabe jaso bada 
horri dagokion kopurua i tzul tzea.

  Gizartegin tza Sailari prestazioak 
zuzen eta egoki izapide tzen 
lagun tzea.

  Gu txienez emandako lagun-
tzaren balioaren pareko ordai-
nagiri edo fakturak entrega tzea. 
Horrela ez egitera, i tzuli egin 
beharko da jasi bai, baina justi-
fi katu gabeko kopurua.

NORBERARI BURUZKOAK

E txEBIZI tzARI BURUZKOAK

DIRU-SARREREI BURUZKOA

ONDAREARI BURUZKOAK

EUSKAL GIZATALDEAK


