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Tituluaren zk:: 

________________________________________ 
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FAMILIA UGARIAREN TITULUAREN ESKAERA 
 

 Lehenengo eskaera    Bikoiztu bat eskatzea 

 Berritzeko eskaera   Ziurtagiria, 26/15 Legearen 5. 
xedapen iragankorra 

 

ESKATZAILEEN DATUAK 

 

ESKATZAILE TITULARRA  

N.A.N./A.I.Z. Abizenak Izena 

   

A.I.T.* Jatorria Jaioteguna 

   Espainia          Europar Batasuna           Bestelakoak  

Egoera zibila Desgaitasuna edo lanerako ezintasuna Sexua 

 Ezkongabea                         Alarguna 

 Ezkondua                              Izatezko bikotea  

 Dibortziatua / Legez banandua 

 Ez                 Bai 

Desgaitasun-maila: % ________ 

 Lanerako ezintasuna 

 Emakumea 

 Gizona 

  

ESKATZAILE KOTITULARRA  

N.A.N./A.I.Z. Abizenak Izena 

   

A.I.T.* Jatorria Jaioteguna 

   Espainia          Europar Batasuna           Bestelakoak  

Egoera zibila Desgaitasuna edo lanerako ezintasuna Sexua 

 Ezkongabea                         Alarguna 

 Ezkondua                              Izatezko bikotea  

 Dibortziatua / Legez banandua 

 Ez                 Bai 

Desgaitasun-maila: % ________ 

 Lanerako ezintasuna 

 Emakumea 

 Gizona 

  

FAMILIAREN HELBIDEA, POSTA ELEKTRONIKOA ETA TELEFONOA 

Kalea Zenbakia, eskailera, solairua, atea Udalerria 

   

Posta-kodea Probintzia Posta elektronikoa Telefonoa/k 

   1. 

2. 

 

* A.I.Z. (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia) duten familia-unitateko kideek A.I.T. zenbakia ere adierazi beharko dute 

(Atzerritarren Identifikazio Txartela); bestela, dokumentuaren kopia bat aurkeztu beharko dute. 
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SEME-ALABAK (tituluaren onuradun durenak; zaharrenetik gazteenera) 

Izena Lehenengo abizena Bigarren abizena N.A.N./A.I.Z. Jaioteguna Sexua 
Desgaitasuna/ 

Ezintasuna 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

      
        _______ % 

A.I.T.* 

 

 

ADIERAZTEN DU: Eskaeran adierazitako datu guztiak egiazkoak dira, bai eta eransten den dokumentazioa ere. 

…………………..…………….(e)n, 20…....(e)ko …..………………………..………….aren ……...(e)(a)n 

 
 

Eskatzaile titularraren sinadura 
 

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko informazio orokorra  

Erabileraren arduraduna 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila. 
Erabileraren helburuak eta legitimazioa 
Familia ugariaren titulua berritzea/ematea, martxoaren 5eko 52/1985 Dekretuaren babesean; dekretu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko erakunde erkideen gizarte-laguntzaren arloko zerbitzuak eskualdatzen zaizkio Bizkaiko Lurralde Historikoari. 
Hartzaileak 
Jakinarazten dizuegu eskaera honetan bildutako datuak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari lagako zaizkiola, 
estatistikak egiteko eta familia ugariaren txartel indibidualak emateko, bai eta legezko betebeharra dagoenerako ere. 
Eskubideak 
Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko; datu horien erabilera mugatu ahal izango du, edo haien 
erabileraren aurka egin (ikusi informazio osagarria). 
Informazio gehiago eskuratzeko baliabideak 
Gure prozeduren katalogoan eskuratu daiteke datu-babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza. 
(https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa) 
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ERANSKINA 

BAIMEN ESPRESUA (ADIN NAGUSIKOAK) 

Beheko sinatzaileek hauetarako BAIMENA ematen dute: 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean dauden sarrera ekonomikoei buruzko 

ziurtagiriak eskatzeko. 

OHARRA: Eskatzaileei jakinarazten zaie ezen, Familia Ugariaren Titulua emateko edo berritzeko 

beharrezkoa den dokumentazioa aurkezten ez badute, Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko 

Zerbitzuak eta eskualde-bulegoek ahalmena izango dutela informazio hori eskatzeko, salbu eta 

interesdunak espresuki adierazten badu horren kontra dagoela. 

Eskaeran agertzen diren adin nagusikoak: 

Izen-abizenak N.A.N./A.I.Z. Sinadura 

1.- ESKATZAILE TITULARRA   

2.-    

3.-   

4.-   

5.-   

6.-   

7.-   

8.-   
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