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1. Hitzaurrea 

Ekainaren 30eko XXX/2010 Dekretu berriak, familia eta lana bateragarri egiteko 
neurriak arautzen dituenak, familia eta lana bateragarri egiteagatik diru-sarrera 
gutxiago dituztenentzako zuzeneko laguntza ekonomikoak finkatu, hobetu eta 
zabaltzen ditu, orain arteko jardun-ildoei eutsiz. Jardun-ildo horiek honako 
hauek dira: 

– Seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen 
duten langileentzako laguntzak. 

– Inoren laguntza behar duten edo osasun-egoera oso larrian dauden 
senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa 
hartzen duten langileentzako laguntzak. 

– Seme-alaba adingabeen zaindariak kontratatzeko laguntzak. 
 
Aplikazio hau informazio-tresna bat da, eta herritarrei laguntza eta euskarria 
eskaini nahi die aipatutako jardun-ildoetarako laguntza-eskabideak bidaltzean 
eta horien jarraipen telematikoa egitean.  
 
Hortaz, honako hauetarako beharrezkoak diren funtzionalitateak biltzen ditu 
aplikazioak: 

 
• Hiru laguntza-ildoetarako laguntza-eskabide telematikoak 

erregistratzea. 
Eskabide-inprimakiak zein aipatutako hiru prozeduretan eskatutako 
dokumentu erantsiak telematikoki bidaltzeko aukera dago. Eskabide-
inprimakia eta formatu elektronikoko dokumentu erantsiak 
erregistratuko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren dokumentu-gordetegian 
zainduko dira. 

  
• Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzen prozedurei buruzko 

espedienteetarako ekarpen telematikoak erregistratzea. 
Euskadi.net web-orriaren herritarrentzako ikuspegiaren atariarekin 
(Nire gestioak ) integratu da aplikazioa. Atari horretatik, nahi duten 
eskatzaileek Eusko Jaurlaritzarekin irekitako espedienteak zertan diren 
kontsultatzeko aukera izango dute, baita beren eskabideekin batera 
doazen dokumentu elektrikoak aurkezteko inprimakietan sartzeko 
aukera ere. 

 
• Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten langileen 

eskabideei lotutako enpresa-ziurtagiri telematikoen erregistroa. 
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Herritar eskatzaileek jarduten duten enpresako edo erakundeko 
ordezkariei enpresa-ziurtagiriak erregistratzeko aukera ematen die 
aplikazioak. Ordezkariak halakotzat kautotu beharko du bere burua, 
eta ziurtagiri bakarra erregistratu beharko du bere enpresako edo 
erakundeko langileek erregistratutako eskabide bakoitzerako. 
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2. Aplikaziorako sarbide segurua 

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-eskabideen erregistro 
telematikoaren aplikazioan sartu ahal izateko, erabiltzaileak bere burua 
identifikatu behar du, IZENPEren ziurtagiri digital bat erabiliz. 
 
Aplikazioan sartzeko lotura hautatzean, kautotze-zerbitzuaren pantaila 
erakusten da, saioari hasiera emateko. 
 

 
 
Txartela irakurgailuan sartu behar da, eta “Jarraitu” aukera hautatu. 
Herritarraren ziurtagiria, erakundearen ziurtagiria, funtzionarioarena edo 
onartutako korporazio pribatuarena dira baliagarri aplikazio honetarako, baita 
NAN elektronikoa ere.  
 
Enpresa-ziurtagiriak erakunde edo enpresen ordezkariak kautotzeko erabiliko 
dira, enpresa-ziurtagiri telematikoak eman behar dituztenean. Herritarraren edo 
funtzionarioaren ziurtagiriak edo NAN elektronikoa, berriz, eskabide berriei alta 
emateko erabiliko dira, baita eskabide horiekin batera doazen dokumentuak 
aurkezteko ere. 
 
Txartelaren PIN kodea eskatzen da. Sartutako PIN kodea zuzena bada, 
aplikazioaren orri nagusia erakusten da. Aplikazioan sartzeko erabili den 
hizkuntzan erakusten dira aplikazioaren orriak. Aplikazioaren hasierako orrian, 
egin daitezkeen ekintzen berri ematen duen menua erakusten da. 
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Honako aukera hauek aurkezten dira: 
 
SEME-ALABAK zaintzeagatiko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak. 

• HASIERAKO eskabidea 
• JARRAITZEKO eskabidea 

 
MENDEKO senitartekoak edo GAIXOTASUN LARRIAK dituztenak 
zaintzeagatiko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak: 

• HASIERAKO eskabidea 
• JARRAITZEKO eskabidea 

 
Seme-alaba adingabeentzako ZAINDARIAK kontratatzea: 

• HASIERAKO eskabidea 
• JARRAITZEKO eskabidea 

 
ENPRESA ZIURTAGIRIA (enpresak bete behar du): 

• HASIERAKO eskabidea 
 
Aplikazioaren orri guztiek antzeko egitura dute. 

• Lehen lerroan, aplikazioaren izenburua erakusten da. 
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• Bigarren lerroan, ezkerraldean, erabiltzen ari garen funtzionalitatearen 
izenburua erakusten da. 

• Hurrengo lerroan, erabiltzaileari laguntzeko lotura dugu, eta, jarraian, 
eskabideen alta eta erregistroa osatzeko jarraibideak erakusten dira. 
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3. Eskabideen altaren eta ekarpen 
telematikoen funtzionalitateak 

3.1. Seme-alabak zaintzeko eszedentzia edota lanaldi-
murrizketengatiko laguntzak 

3.1.1. Hasierako eskabidearen alta 

3.1.1.1. 1. urratsa: Eskabidea betetzea 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako hasierako eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritar eskatzaileei aukera ematen die seme-alabak 
zaintzeko eszedentzia edota lanaldi murrizketengatiko laguntzetarako hasierako 
eskabideak bidaltzeko. 
 
Lehenik eta behin, seme-alabak zaintzeko eszedentzia edota lanaldi-
murrizketengatiko laguntzetarako inprimakiaren datuak bete behar dira. 
Nahitaez bete beharreko datuak izartxo batez (*) markatu dira. Argiago 
aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara. Une horretan izapidetzea bertan behera utzi nahi baduzu, 
sartutako datuak gordez ondorenean berreskuratzeko, sakatu "Gorde" botoia. 
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Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1.- Eskatzailearen datuak 

Eskatzaileari buruzko datuak. 
 



   

 

©Ejie, S.A.   Página 8  
30/06/2010          

 

Daten berri emateko, urtea/hilabetea/eguna formatua erabil daiteke, edo 
bestela sistemak eskainitako egutegia. 

 

2.- Eskatzailearen (adingabearen aita/ama, hartzailea edo tutorea, adingabea 
zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duena) ezkontidearen edo 
bikotekidearen datuak 

Eskatzailearen ezkontideari edo bikotekideari buruzko datuak. Atal hori ez da 
nahitaezkoa; eskatzaileak nahi badu soilik beteko du. 



   

 

©Ejie, S.A.   Página 9  
30/06/2010          

 

3.- Eskatzailearen famIlia-egoera 

Eskatzailearen familia-egoerari buruzko datuak: familia ugaria ote den, 
bananduta edo dibortziatuta ote dauden eta abar. Familia-unitatean elkarrekin 
bizi diren seme-alaba guztiei buruzko datuak. 

 
 
Familia-unitatean elkarrekin bizi diren seme-alaben zerrenda ageriko da. 
Horretarako, “Erantsi zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta semearen edo 
alabaren datuak sartu. Seme edo alaba bat baino gehiago baldin baduzu, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, seme 
edo alaba baten datuak ezabatu edota alda ditzakezu, zerrendatik hautatuz eta 
“Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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4.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuei dagokienez, aldi jakin batean 
diruz lagun daitekeen egoera adierazten da, baita eskatzaileak jarduten duen 
enpresaren datuak ere. 
 

 
 
Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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5.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adieraziko du izapidetze-ekintza jakin 
batzuei buruzko komunikazio eta jakinarazpenak nola jaso nahi dituen. 

 

6.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen adierazpenak. 

 

7.- Oharrak 

 

Botoiak: 
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Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke: 

• Gorde: inprimakian sartutako datuak gordetzen ditu, eskatzaileak gerora 
berreskuratzeko aukera izan dezan. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara. Kasu horretan, aurrera jarraitu 
aurretik, nahitaezko datuei buruzko informazioa bete dela balidatuko da, 
eta, hala ez bada, informazio-mezu bat erakutsiko zaio erabiltzaileari. 

 

 

3.1.1.2. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Behin inprimakiaren nahitaezko eremuak bete ondoren, pantaila horretan 
sartuko da eskatzailea, “Hurrengoa” botoia sakatuz. Eskatzaileak aurkeztu 
beharreko dokumentuen zerrenda ageriko da bertan. Telematikoki edo eskuz 
aurkez ditzake dokumentu horiek.  
 



   

 

©Ejie, S.A.   Página 13  
30/06/2010          

 

Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  

 

Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa galdu nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
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Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.1.1.3. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
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Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
 

 
 
Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
 

 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 
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• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.1.1.4. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
 

 

 
Eskadibea bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen zaio, eta erregistro-
egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko egiaztagiria gordetzeko 
edo inprimatzeko aukera dauka. 
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Erregistro-egiaztagiria: 
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3.1.2. Jarraitzeko eskabidearen alta 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako jarraitzeko eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritar eskatzaileei aukera ematen die seme-alabak 
zaintzeko eszedentzia edota lanaldi murrizketengatiko laguntzekin jarraitzeko 
eskabideak bidaltzeko. 
 
Lehenik eta behin, seme-alabak zaintzeko eszedentzia edota lanaldi-
murrizketengatiko laguntzetarako inprimakiaren datuak bete behar dira. 
Nahitaez bete beharreko datuak izartxo batez (*) markatu dira. Argiago 
aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara.  
 

Aurkezteko epeaz kanpo egonez gero, mezu bat erakutsiko da inprimakiaren 
goialdean, gorriz nabarmenduta. 
 
 

 

Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1.- Eskatzailearen datuak 

Eskatzaileari buruzko datuak. Aurreko eskabideko datuak aldatzen badira bete 
behar da bakarrik. 
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2.- Eskatzailearen (adingabearen aita/ama, hartzailea edo tutorea, adingabea 
zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duena) ezkontidearen edo 
bikotekidearen datuak 

Eskatzailearen ezkontideari edo bikotekideari buruzko datuak. Atal hori ez da 
nahitaezkoa; eskatzaileak nahi badu soilik beteko du. Aurreko eskabideko 
datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 

 

 
 

3.- Eskatzailearen familia-egoera 

Eskatzailearen familia-egoerari buruzko datuak: familia ugaria ote den, 
bananduta edo dibortziatuta ote dauden eta abar. Familia-unitatean elkarrekin 
bizi diren seme-alaba guztiei buruzko datuak. Aurreko eskabideko datuak 
aldatzen badira bete behar da bakarrik. 
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Familia-unitatean elkarrekin bizi diren seme-alaben zerrenda ageriko da. 
Horretarako, “Erantsi zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta semearen edo 
alabaren datuak sartu. Seme edo alaba bat baino gehiago baldin baduzu, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, seme 
edo alaba baten datuak ezabatu edota alda ditzakezu, zerrendatik hautatuz eta 
“Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
 

 

 

4.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuei dagokienez, aldi jakin batean 
diruz lagun daitekeen egoera adierazten da, baita eskatzaileak jarduten duen 
enpresaren datuak ere. 
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Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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5.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adieraziko du izapidetze-ekintza jakin 
batzuei buruzko komunikazio eta jakinarazpenak nola jaso nahi dituen. Aurreko 
eskabideko datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 
 

 

 

6.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen adierazpenak. Aurreko 
eskabideko datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 
 

 

7.- Oharrak 

 

 

Botoiak: 
Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke:  

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara.  
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.  

3.1.2.1. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Behin inprimakiaren nahitaezko eremuak bete ondoren, pantaila horretan 
sartuko da eskatzailea, “Hurrengoa” botoia sakatuz. Eskatzaileak aurkeztu 
beharreko dokumentuen zerrenda ageriko da bertan. Telematikoki edo eskuz 
aurkez ditzake dokumentu horiek.  
 

 

Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  

 

Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
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ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa gorde nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
 

 
 

Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.1.2.2. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
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Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
 

 
 
 
Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
 

 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 
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• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.1.2.3. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
 

 

 
Eskadibea bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen zaio, eta erregistro-
egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko egiaztagiria gordetzeko 
edo inprimatzeko aukera dauka. 
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Erregistro-egiaztagiria: 
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3.2. Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso 
larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia 
edo lanaldi-murrizketengatiko laguntzak 

3.2.1. Hasierako eskabidearen alta 

3.2.1.1. 1. urratsa: Eskabidea betetzea 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako hasierako eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritar eskatzaileei aukera ematen die Mendetasun-
egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia 
edota lanaldi murrizketengatiko laguntzetarako hasierako eskabideak 
bidaltzeko. 
 
Lehenengo urratsa formularioko datuak betetzea da, herritar eskatzaileei 
aukera ematen die Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian 
dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edota lanaldi murrizketengatiko 
laguntzetarako. Nahitaez bete beharreko datuak izartxo batez (*) markatu dira. 
Argiago aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara. Une horretan izapidetzea bertan behera utzi nahi baduzu, 
sartutako datuak gordez ondorenean berreskuratzeko, sakatu "Gorde" botoia. 
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Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1.- Eskatzailearen datuak (zaintzailea) 

Eskatzaileari buruzko datuak. 
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2.- Zaintzen dudan pertsonaren datuak 

Eskatzailearen laguntza behar duen ahaidearen datuak. 
 

 
 

3.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuei dagokienez, aldi jakin batean 
diruz lagun daitekeen egoera adierazten da, baita eskatzaileak jarduten duen 
enpresaren datuak ere. 
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Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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4.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adieraziko du izapidetze-ekintza jakin 
batzuei buruzko komunikazio eta jakinarazpenak nola jaso nahi dituen. 
 

 

 

5.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen adierazpenak. 
 

 

 

6.- Oharrak 

 

Botoiak: 
Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke: 

• Gorde: inprimakian sartutako datuak gordetzen ditu, eskatzaileak gerora 
berreskuratzeko aukera izan dezan. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 
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• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara. Kasu horretan, aurrera jarraitu 
aurretik, nahitaezko datuei buruzko informazioa bete dela balidatuko da, 
eta, hala ez bada, informazio-mezu bat erakutsiko zaio erabiltzaileari. 

 

 

. 

3.2.1.2. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Behin inprimakiaren nahitaezko eremuak bete ondoren, pantaila horretan 
sartuko da eskatzailea, “Hurrengoa” botoia sakatuz. Eskatzaileak aurkeztu 
beharreko dokumentuen zerrenda ageriko da bertan. Telematikoki edo eskuz 
aurkez ditzake dokumentu horiek.  
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Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  

 

Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa gorde nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
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Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.2.1.3. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
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Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
 

 
 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 
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• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.2.1.4. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
 

 

 
Aldez aurreko abisuko komunikazioa bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen 
zaio, eta erregistro-egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko 
egiaztagiria gordetzeko edo inprimatzeko aukera dauka. 
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Erregistro-egiaztagiria: 
 

 

3.2.2. Jarraitzeko eskabidearen alta 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako jarraitzeko eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritar eskatzaileei aukera ematen die mendetasun-
egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko 
eszedentzia edota lanaldi murrizketengatiko laguntzetarako jarraipeneko 
eskabideak bidaltzeko. 
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Lehenengo urratsa formularioko datuak betetzea da, herritar eskatzaileei 
aukera ematen die Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian 
dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edota lanaldi murrizketengatiko 
laguntzetarako. Nahitaez bete beharreko datuak izartxo batez (*) markatu dira. 
Argiago aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara.  

Aurkezteko epeaz kanpo egonez gero, mezu bat erakutsiko da inprimakiaren 
goialdean, gorriz nabarmenduta. 
 
 

 

Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1.- Eskatzailearen datuak 

Eskatzaileari buruzko datuak. Aurreko eskabideko datuak aldatzen badira bete 
behar da bakarrik. 
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2.- Zaintzen dudan pertsonaren datuak 

Eskatzailearen laguntza behar duen ahaidearen datuak. 
 

 
 

3.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuei dagokienez, aldi jakin batean 
diruz lagun daitekeen egoera adierazten da, baita eskatzaileak jarduten duen 
enpresaren datuak ere. 
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Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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4.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adieraziko du izapidetze-ekintza jakin 
batzuei buruzko komunikazio eta jakinarazpenak nola jaso nahi dituen. Aurreko 
eskabideko datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 

 

 
 
 

5.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen adierazpenak. Aurreko 
eskabideko datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 
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6.- Oharrak 

 

 

Botoiak: 
Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke:  

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara. Kasu horretan, aurrera jarraitu 
aurretik, nahitaezko datuei buruzko informazioa bete dela balidatuko da, 
eta, hala ez bada, informazio-mezu bat erakutsiko zaio erabiltzaileari. 

 

 

. 

3.2.2.1. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Behin inprimakiaren nahitaezko eremuak bete ondoren, pantaila horretan 
sartuko da eskatzailea, “Hurrengoa” botoia sakatuz. Eskatzaileak aurkeztu 
beharreko dokumentuen zerrenda ageriko da bertan. Telematikoki edo eskuz 
aurkez ditzake dokumentu horiek.  
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Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  

 

Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa gorde nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
 



   

 

©Ejie, S.A.   Página 48  
30/06/2010          

 

 

Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.2.2.2. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
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Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
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Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.2.2.3. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
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Aldez aurreko abisuko komunikazioa bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen 
zaio, eta erregistro-egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko 
egiaztagiria gordetzeko edo inprimatzeko aukera dauka. 
 

 
 
Erregistro-egiaztagiria: 
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3.3. Seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko laguntzak 

3.3.1. Hasierako eskabidearen alta 

3.3.1.1. 1. urratsa: Eskabidea betetzea 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako hasierako eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritarrei aukera ematen die seme-alaben 
zaintzaileak kontratatzeko laguntzetarako hasierako eskabidieak bidaltzeko. 
 
Lehenengo urratsa seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko diru-laguntzen 
formularioak datuekin betetzea da. Nahitaez bete beharreko datuak izartxo 
batez (*) markatu dira. Argiago aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu 
dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara. Une horretan izapidetzea bertan behera utzi nahi baduzu, 
sartutako datuak gordez ondorenean berreskuratzeko, sakatu "Gorde" botoia. 
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Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1. Eskatzailearen datuak (zaintzailearen kontratatzailea): 

Eskatzaileari buruzko datuak. 
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2. Eskatzailearen ezkontidearen edo bikotekidearen datuak 

Eskatzailearen ezkontideari edo bikotekideari buruzko datuak. Atal hori ez da 
nahitaezkoa; eskatzaileak nahi badu soilik beteko du. 
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3. Familia-unitateko kideak diren seme-alaben datuak 

Eskatzailearen familia-egoerari buruzko datuak; haren zaintza eta babespean 
dituen eta helbide berean berarekin bizi diren seme-alabak. 
 

 
 
Familia-unitatean elkarrekin bizi diren seme-alaben zerrenda ageriko da. 
Horretarako, “Erantsi zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta semearen edo 
alabaren datuak sartu. Seme edo alaba bat baino gehiago baldin baduzu, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, seme 
edo alaba baten datuak ezabatu edota alda ditzakezu, zerrendatik hautatuz eta 
“Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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4.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz laguntzeko moduko egoerari buruzko datuak, diru-laguntza jasoko luketen 
kontratuaren denbora-epeak, Gizarte Segurantzari ordaindutako zenbatekoa 
eta ondoz ondo kontratatutako pertsonen datuak. 
 

 
 
Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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Kontratatutako pertsonen zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta kontratatutako pertsonari buruzko 
datuak sartu. Kontratatutako pertsona bat baino gehiago baldin badago, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
kontratatutako pertsonaren daturen bat ezabatu edo/eta alda dezakezu, 
zerrendatik hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
 

 
 
 

5.- Datu ekonomikoak 

Datu ekonomikoak, familia-errenta, errenta-aitorpenei buruzko datuak. 
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6.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adieraziko du izapidetze-ekintza jakin 
batzuei buruzko komunikazio eta jakinarazpenak nola jaso nahi dituen. 
 

 

 

7.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen adierazpenak. 

 

 

 

8.- Oharrak 

 

Botoiak: 
Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke: 
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• Gorde: inprimakian sartutako datuak gordetzen ditu, eskatzaileak gerora 
berreskuratzeko aukera izan dezan. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara.  

. 

3.3.1.2. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Formularioko nahitaezko datu guztiak betetakoan, “Hurrengoa” botoia sakatuz, 
eskatzaileak aurkeztu beharreko dokumentuen zerrenda agertuko da. 
Telematikoki edo eskuz aurkez ditzake dokumentu horiek.  
 

 
 
 

Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  
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Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa gorde nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
 

 

 

Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  
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• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.3.1.3. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
 

 
 
 
 
Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
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Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.3.1.4. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
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Aldez aurreko abisuko komunikazioa bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen 
zaio, eta erregistro-egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko 
egiaztagiria gordetzeko edo inprimatzeko aukera dauka. 
 

 
 
Erregistro-egiaztagiria: 
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3.3.2. Jarraitzeko eskabidearen alta 

 

3.3.2.1. 1. urratsa: Eskabidea betetzea 

Pantaila erakusten da menuan prozedura horretarako hasierako eskabidearen 
altako puntua hautatzean. Herritarrei aukera ematen die seme-alaben 
zaintzaileak kontratatzeko laguntzetarako hasierako eskabidieak bidaltzeko. 
 
Lehenengo urratsa seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko diru-laguntzen 
formularioak datuekin betetzea da. Nahitaez bete beharreko datuak izartxo 
batez (*) markatu dira. Argiago aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu 
dira. 
 
Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara. 

Aurkezteko epeaz kanpo egonez gero, mezu bat erakutsiko da inprimakiaren 
goialdean, gorriz nabarmenduta. 

 

 

Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1. Eskatzailearen datuak (zaintzailearen kontratatzailea): 

Eskatzaileari buruzko datuak, aurreko eskabideko datuak aldatzen direnean 
bete behar da bakarrik. 
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2. Eskatzailearen ezkontidearen edo bikotekidearen datuak 

Eskatzailearen ezkontide edo bikotekideari buruzko datuak, aurreko eskabideko 
datuak aldatzen direnean bete behar da bakarrik. 
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3. Familia-unitateko kideak diren seme-alaben datuak 

Eskatzailearen familia-egoerari buruzko datuak; haren zaintza eta babespean 
dituen eta helbide berean berarekin bizi diren seme-alabak. Aurreko eskabideko 
datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik. 
 

 
 
 
Familia-unitatean elkarrekin bizi diren seme-alaben zerrenda ageriko da. 
Horretarako, “Erantsi zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta semearen edo 
alabaren datuak sartu. Seme edo alaba bat baino gehiago baldin baduzu, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, seme 
edo alaba baten datuak ezabatu edota alda ditzakezu, zerrendatik hautatuz eta 
“Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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4.- Diruz lagun daitekeen egoerari buruzko datuak 

Diruz laguntzeko moduko egoerari buruzko datuak, diru-laguntza jasoko luketen 
kontratuaren denbora-epeak, Gizarte Segurantzari ordaindutako zenbatekoa 
eta ondoz ondo kontratatutako pertsonen datuak. 
 

 
 
 
Diruz lagun daitezkeen egoeren zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta diruz lagun daitekeen egoerari 
buruzko datuak sartu. Diruz lagun daitekeen egoera bat baino gehiago baldin 
badago, prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
diruz lagun daitekeen egoera bat ezabatu edota alda dezakezu, zerrendatik 
hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
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Kontratatutako pertsonen zerrenda bat ageriko da. Horretarako, “Erantsi 
zerrendari” botoia sakatu behar duzu, eta kontratatutako pertsonari buruzko 
datuak sartu. Kontratatutako pertsona bat baino gehiago baldin badago, 
prozesua errepikatu egingo da zerrenda osatu arte. Nahi izanez gero, 
kontratatutako pertsonaren daturen bat ezabatu edo/eta alda dezakezu, 
zerrendatik hautatuz eta “Ezabatu” edota “Aldatu” botoia sakatuz. 
 

 
 

5.- Datu ekonomikoak 

Datu ekonomikoak, familia-errenta, errenta-aitorpenei buruzko datuak; aurreko 
eskabideko datuak aldatzen direnean baino ez da bete behar. 
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6.- Jakinarazpenaren datuak 

Jakinarazpenaren datuak. Eskatzaileak adierazten du nola jaso nahi dituen 
komunikazioak eta jakinarazpenak izapidetzeko ekintzei edo urratsei buruz; 
aurreko eskabideko datuak aldatzen direnean baino ez da bete behar.  
 

 
 

7.- Laguntzak pilatzeari buruzko datuak 

Eskatzailearen laguntzak pilatzeari buruzko datuak, eskatzailearen aitorpenak, 
aurreko eskabideko datuak aldatzen direnean baino ez da bete behar. 
 

 
 

8.- Oharrak 

 

 

Botoiak: 
Hasierako eskabidearen altako pantailatik, honako ekintza hauek gauza 
daitezke: 
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• Gorde: inprimakian sartutako datuak gordetzen ditu, eskatzaileak gerora 
berreskuratzeko aukera izan dezan. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, dokumentuak aurkezteko pantailara.  

. 

3.3.2.2. 2. urratsa: Dokumentu erantsiak aurkeztea 

Behin inprimakiaren nahitaezko eremuak bete ondoren, pantaila horretan 
sartuko da eskatzailea, “Hurrengoa” botoia sakatuz. Eskatzaileak aurkeztu 
beharreko dokumentuen zerrenda ageriko da bertan. Telematikoki edo eskuz 
aurkez ditzake dokumentu horiek.  
 

 
 

Erabiltzaileak dokumentazioa telematikoki aurkeztu nahi badu, “Erantsi 
dokumentua” sakatu behar du aurkeztu beharreko dokumentuan.  
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Aurkeztu beharreko dokumentua hautatu eta “Onartu” botoia sakatuta, 
dokumentuak aurkezteko pantaila itzuliko da. Erantsitako dokumentua igo den 
ibilbidea adieraziko du pantaila horrek. Dokumentu erantsi hori ezaba 
dezakegu, “Kendu dokumentua” botoia sakatuz. 

 Dokumentu bat ere erantsi gabe aurreko pantailara itzuli nahi badu 
erabiltzaileak, “Atzera” botoia sakatuko du. “Utzi” botoiak aplikazioaren 
hasierako pantailara itzularaziko du erabiltzailea, eta informazioa gorde nahi 
duen berresteko eskatuko zaio. 
 

 

 

Botoiak: 

Dokumentuak aurkezteko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Erantsi dokumentua: ekintza horrek dokumentuak eransteko pantailara 
eramaten gaitu.  

• Kendu dokumentua: ekintza horrek erantsitako dokumentua ezabatzen 
du. 

• Atzera: ekintza horrek aurreko pantailara eramaten gaitu atzera, 
eskabidea betetzeko pantailara alegia. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera.  
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• Hurrengoa: ekintza horren bitartez hurrengo urratsera igaroko gara, hau 
da, eskabidea sinatzera. 

 

3.3.2.3. 3. urratsa: Eskabidea sinatzea. 
 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
eskatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsetara itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
 

 
 
Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
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Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
 
 

 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 
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• Atzera: aurreko pantailara darama, dokumentazioa eransteko pantailara 
alegia.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.3.2.4. 4. urratsa: Eskabidea bidaltzea. 
 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Eskatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
 

 

 
Aldez aurreko abisuko komunikazioa bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen 
zaio, eta erregistro-egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko 
egiaztagiria gordetzeko edo inprimatzeko aukera dauka. 
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Erregistro-egiaztagiria: 
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3.4. Enpresa ziurtagiria 

3.4.1. Ziurtagiriaren alta 

3.4.1.1. 1. urratsa: Eskabideak iragaztea 

Menuan prozedura horretarako Enpresa Ziurtagiriaren puntua hautatzean 
erakusten da pantaila. Familia bizitza bateragarri egiteko laguntzen eskabideen 
inguruko enpresa ziurtagiriak sortzeko aukera ematen die enpresei. 
 
Lehenengo urratsa ziurtatu nahi diren eskabideak iragaztea da.  
 

 
 
Iragazteko erabili nahi diren datuak sartutakoan, “Bilatu” botoia sakatu behar da 
hurrengo urratsera iritsi eta eskabide guztien zerrenda lortzeko. 
 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Bilatu: enpresak ziurtatu beharreko eskabideen zerrendaren pantailara 
doa. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 
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3.4.1.2. 2. urratsa: Eskabideen zerrenda 

Eskabideen zerrendako pantailan gaudela, nahi dugun eskabidea hautatuko dugu, 
eskatzailearen NANean klik eginez. 
 

 

 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Atzera: ziurtatu beharreko eskabideen iragazki-pantailara itzultzen da. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

3.4.1.3. 3. urratsa: Enpresa-ziurtagirien eskabide-formularioa 
 
Formularioko datuak bete behar dira. Nahitaez bete beharreko datuak izartxo 
batez (*) markatu dira. Argiago aurkezteko, datuak zenbait ataletan sailkatu 
dira. 
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Behin inprimakia osatu ondoren, eta izapidetzearekin aurrera jarraitu nahi 
baduzu, sakatu “Hurrengoa” botoia, hurrengo urratsera igarotzeko. Okerren bat 
detektatzen bada, hala nola nahitaez eman beharreko datu bat eman ez izana 
edo datu oker bat eman izana, dagozkien mezuak adierazten dira inprimakiaren 
goialdean, eta gorriz nabarmenduta. Okerrik ez bada, hurrengo urratsera 
igaroko zara. 
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Jarraian, inprimakian bete beharreko datuak adieraziko dira: 

1.- Enpresa edo erakundearen datuak 

Enpresa edo erakundeari buruzko datuak, IFK-IFZ, izena, helbidea, forma 
juridikoa… 
 

 

 

2.- Arduradun sinatzailearen datuak 

Arduradun sinatzaileari buruzko datuak; izena, abizenak, IFZ, helbidea. 
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3.- Langile eskatzailearen datuak 

Enpresako edo erakundeko langile-eskatzaileari buruzko datuak; izena, 
abizenak, NAN/AIZ, kargua, aldez aurreko lanaldi-mota kontratuaren arabera. 
 

 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Atzera: ziurtatu beharreko eskabideen iragazki-pantailara itzultzen da. 

• Utzi: ekintza horrek aplikazioaren hasierako pantailara eramaten gaitu 
atzera. 

• Hurrengoa: ekintza horrek ziurtagiriak sinatzeko pantailara eramango 
gaitu. 

 

 

3.4.1.4. 4. urratsa: Ziurtagiriaren sinadura 

 
Urrats honetan, aurreko urratsean adierazitako datuak erakusten zaizkio 
sinatzaileari, zuzenak diren edo ez egiazta dezan, eta, zuzenak ez badira, 
aurreko urratsera itzuli eta zuzentzeko aukera izan dezan. 
 
Daturen bat aldatu nahi baduzu, sakatu “Atzera” botoia, aurreko urratsera 
atzera egin eta sartutako datuak aldatzeko. 
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Erakutsitako datuekin ados bazaude, eskabidea sinatu behar duzu. 
Horretarako, ziurtagiri digitalak irakurgailuan egon behar du, eta “Sinatu” botoia 
sakatu behar duzu. 
 

 
 
 
Txartelaren PIN kodea eskatzen da, eta PIN kode hori zuzena dela egiaztatzen 
da. Gainera, ziurtagiriaren titularraren datuak eta inprimakian sartzeko bere 
burua aurkeztu duenarenak bat datozela egiaztatzen da. 
Dena zuzena bada, inprimakiaren testu laua erakusten da, azken batean sinatu 
behar dena, eta sinatzeko edo uzteko aukera eskaintzen da. 
 

Botoiak: 

Eskabidea sinatzeko pantailatik honako ekintza hauek gauza daitezke: 

• Atzera: aurreko pantailara darama, eskabide-formulariora.  

• Sinatu: prozesua digitalki egiten da, eta hurrengo urratsera darama, 
eskabidea bidaltzeko urratsera alegia. 

 

3.4.1.5. 5. urratsa: Ziurtagiria bidaltzea 

 
Urrats honetan, komunikazioaren datuak erakusten dira, sinadura digitalaren 
datuekin batera. Aurreko ataleko datu berberak erakusten dira, eta, beheko 
aldean, sinaduraren datuak. Sinatzaileak, erakutsitako datuekin ados badago, 
“Bidali” botoia sakatu behar du. 
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Aldez aurreko abisuko komunikazioa bidaltzen da, sarrerako erregistroa ematen 
zaio, eta erregistro-egiaztagiria itzultzen da. Eskatzaileak erregistratzeko 
egiaztagiria gordetzeko edo inprimatzeko aukera dauka. 
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Erregistro-egiaztagiria: 
 
 

 


