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IL0113
Diru-laguntza seme-alaben jaiotza edo adopzioa dela eta
AMOREBIETAETXANOKO UDALA
P4800300H

ZER DA? ZERTARAKO DA?
Jaiotzaren edo adopzioaren ondorioz seme-alaba kopurua handitzeak eragindako gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoa.

NORK ESKA DEZAKE?
Aitak edo amak, filiazio naturalez edo adopzioz.
Guraso agintea duen tutoreak.
Zaintza bere gain duen aita edo ama; zaintza partekatua bada, bietako batek eskatu beharko du.
Amorebieta-Etxanon erroldatuta egotea, gutxienez eskaria egin aurreko hamabi hilabeteetan, etenik gabe.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
E044 Seme-alaben jaiotza edo adopzioagatiko udal diru-laguntzaren eskabidea
NAN
Familia liburu osoa.
Eskatzailearen eta jaiotako edo adoptatutako umearen errolda ziurtagiria.
Adopzioa izanez gero, hori egiaztatzen duen ebazpen judiziala edo agiria.
Ezkontza deuseztasun, banaketa edo dibortzio kasuan, laguntza sortzen duen semearen edo alabaren zaintza erabakitzen
duen ebazpen judiziala.
Zaintza partekatu kasuan, eskaria nork eskatuko duen dioen akordioaren sinadura.
Jatorrizko fakturen zerrenda
Aurrezki libreta edo bankuko kontua.

NON ESKATZEN DA?
Aurrez aurre:
Udaletxea
Udaletxea
Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
Ordutegia: 7:30 - 15:00

Posta arrunta:
Posta ziurtatua
Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

ZENBAT KOSTATZEN DA?
Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

PROZEDURAREN EPEA
Aurreikusitako epea: 3 hilabete
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

ARAUDI APLIKAGARRIA
Amorebieta-Etxanoko udalaren diru-laguntzak arautzeko ordenantza eta gizarte-ongizate, kirol, kultura, hezkuntza nahiz
euskara arloetako diru-laguntzei buruzko arau bereziak
Seme-alabak jaiotzeagatik edo adoptatzeagatik dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onetsi dituen ordenantza
berezia
Amorebieta-Etxanon seme-alabak jaiotzeagaitik edo adoptatzeagatik diru-laguntzak emateko deialdia

ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA
HAZ zerbitzuan sarrera eman eskaerari.
Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.
Dagokion sailera bidali
Espedienteen irekiera.
Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.
Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu
Ebazpena/kitapena
Errekurtsoetarako epealdia
Jakinarazpena
Hala denean, ordainketa.
Argitalpena

NORK ONARTU BEHAR DU?
Alkatetza

IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA
Enplegu eta ekonomia sustapena - Enplegu eta ekonomi sustapena

OHARRAK
Informazio gehiago
Telefonoz: 946300002 (Enplegu eta Ekonomiaren Sustapen Saila)
Bide telematikoz: sustapena@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus
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