
 

proiektua:

BANAKAKO DIRU LAGUNTZA BEREZIAK 
PERTSONA NAGUSIAK EGOITZETAN 
INGRESATZEKO

definizioa

Banakako diru-laguntza subsidiarioak dira, pertsona nagusiak egoitze-
tan, edo udalekoan, ingresatzeko.

helburuak

Laguntzak eskuratzeko erraztasunak ematea udalerriko pertsona nagu-
siak Hirugarren Adinekoen egoitzetan ingresatzeko, hain zuzen babes 
gabe daudenak eta beste gizarte baliabide batzuen bitartez gizarte be-
harrizanak beteta ez dituztenak. 

Egonaldi motak: aldi baterakoak edo luzarokoak.

funtzioak eta eginkizunak

Egoitza batean sartu nahi duenari edo horren senideei erabaki horren 
gainean orientatzea eta laguntzea.

Administrazio tramitazioa eta erakunde kontaktuak.

Udalerriko egoitzetan ingresatutako pertsonen jarraipena egitea.

zerbitzua norentzat den

Inoren mendekotasunik ez duten pertsona nagusiak, babes gabe edo 
eriondo egoeran daudenak, laguntzarik ez dutenak eta hurrengo bal-
dintzak betetzen dituztenak:    

Pertsona nagusiak: 60 urtetik gorakoak edo 50 urtetik gorako pentsio-
nistak. 

Getxoko udalerrian erroldatuta daudenak, eskaera egin baino 3 urte 
lehenagotik. 

Nahikoa baliabide ez dutenak.

Etxebizitzarik ez dutenak. 

Aldeko gizarte irizpena dutenak.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

Diru-laguntza jasotzeko interesa dutenak Getxoko Udaleko Gizarte Zer-
bitzuen Arlora jo beharko dute, eta hurrengo dokumentazioa aurkeztu 
beharko dute:

Pertsona nagusiak egoitzetan ingresatzeko Banakako Diru-laguntza 
Bereziaren eskaera ofiziala.

Eskatzailearen edo eskatzaileen NANaren fotokopia. 



aurkeztu beharreko dokumentazioa

Norberaren borondatez ingresatzen dela frogatzen duen agiria.

Ezgaitasun kasuan, ezinduaren izenean eskaera egiten duen pertsonak 
duen lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa.

Osasun ziurtagiria, arauzko ereduaren arabera.

Familia unitatea osatzen duten pertsonen diru-sarreren ziurtagiria. 

Eskatzailearen Ondarearen gaineko eta Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren azken Aitorpenaren fotokopia, edo, hala badagokio, 
Aitorpen hori egitetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria.  

Banku gordailuen ziurtagiria.

Egonaldi iraunkorragatiko prezio publikoa abonatzeko banku helbide-
ratzearen dokumentazioa.

Eskatzailearen osasun kartilaren fotokopia. 

Beharrizan egoera abalatzeko edo beharrizan egoera egiaztatzeko eska 
daitekeen beste edozein agiri. 

espedientearen ebazpena

Espedientearen ebazpena tokiko Gobernu Batzordearen onarpenaren 
bidez emango da. 

Ebazpena emateko gehieneko epea 3 hilabetekoa izango da, eskaera 
egiten denetik. Esanbidezko ebazpenik egon ezean, eskaera ukatu egin 
dela ulertu beharko da. 

zerbitzuaren kostua

Erabiltzailearen ekarpena bere diru-sarreren %85 izango da. 

Udal ekarpena honako hau izango da: plazaren kostu teorikoa ken era-
biltzailearen ekarpena. 

oinarrizko arautegia

Pertsona nagusiak egoitzetan ingresatzeko Banakako Diru-laguntza Be-
reziak emateko oinarri arautzaileak.. (2007) 
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