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XEDAPEN OROKORRAK
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

1673
AGINDUA, 2015eko apirilaren 1ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, zeinen 

bidez onartzen baitira familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 
177/2010 Dekretuaren II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako familia-errenta estandarizatuaren 
atalaseak, laguntzen zenbatekoa eta portzentajea eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak 8., 
21. eta 40. artikuluetan ezartzen duenez –familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko 
dekretua aldatzen duen martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez emandako idazkeran–, 
familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da seme-alabak, mendekotasun-egoeran 
edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeagatik eta seme-alaba adingabeen zain-
tzaileak kontratatzeagatik langileei emandako laguntzen zenbatekoa. Hori kalkulatzeko, aintzat 
hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion 
baliokidetasun-koefizientea, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari 
buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak ematen dien irispidearekin.

Halaber, eransten du familia-politiketan eskumena duen sailak onartuko dituela, haren sail-
buruaren agindu bidez, familia-errenta estandarizatuaren atalaseak eta dagozkien laguntzen 
zenbatekoak edo portzentajeak; edonola ere, eta, seme-alabak, mendekotasun-egoeran edo 
osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeagatik langileei emandako laguntzei 
dagokienez, bermatuko da emakumeei eta gizonei pareko laguntza ekonomiko ematea.

Horiek horrela, gorago aipatutako laguntza ekonomikoko lerro guztiei familia-errenta estan-
darizatuaren sistema aplikatzeak, zehazki zenbateko laguntza dagokion zehazteko irizpide gisa, 
berarekin dakar onartzea aplikatzen zaizkien familia-errenta estandarizatuaren atalase ezberdinak 
eta horiei aplikatzen zaizkien zenbateko ekonomikoak, seme-alabak edo mendekotasun-egoeran 
edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeagatik langileei emandako laguntzen 
kasuan, eta onartzea laguntza-portzentajeak, seme-alaba adingabeen zaintzaileak kontratatzea-
gatik langileei emandako laguntzei dagokienez.

Bestalde, ekainaren 29ko aipatu 177/2010 Dekretuaren 11.1, 24.1 eta 44.1 artikuluetan eza-
rritakoaren arabera –martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatuak–, familia-politiketan 
eskumena duen sailburuaren agindu bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztuko dira 
eskabideak.

Azaldutakoagatik,

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honen xedea da onartzea familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekai-
naren 29ko 177/2010 Dekretuaren 8., 21. eta 40. artikuluetan aurreikusitako familia-errenta 
estandarizatuaren atalaseak, laguntzen zenbatekoa eta portzentajea, eta onartzea 11.1, 24.1 eta 
44.1 artikuluetan aurreikusitako laguntzak eskatzeko eskabide normalizatuak (martxoaren 17ko 
31/2015 Dekretuak emandako idazkeran).
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2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera gauzatutako jarduera diruz lagungarriei aplika-
tuko zaizkie familia-errenta estandarizatuaren atalaseak, laguntzen zenbatekoa eta portzentajea 
eta agindu honetan aurreikusitako laguntzak eskatzeko eskabide normalizatuak.

3. artikulua.– Seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langi-
leentzako laguntzen zenbatekoak.

1.– Honako hau da seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten 
langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere egutegiko 365 eguneko aldiari dagokionez eta dago-
kion sektore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez–:

a) Seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen duen langileari 3.500 euroko laguntza 
emango zaio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 
29ko 177/2010 Dekretuaren 8.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 
31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 euroko edo gutxiagoko familia-errenta estan-
darizatua badu.

b) Seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen duen langileari 2.942 euroko laguntza 
emango zaio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 
29ko 177/2010 Dekretuaren 8.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 
31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandariza-
tua badu.

c) Seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten duen langileari laguntza hauek emango zaizkio, bal-
din eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 
8.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako 
idazkeran), 20.000 euroko edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 2.800 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.500 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 2.200 euro.

d) Seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten duen langileari laguntza hauek emango zaizkio, bal-
din eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 
8.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako 
idazkeran), 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 2.354 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.140 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.819 euro.

2.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu edo 
diruz laguntzeko moduko jarduna egutegiko 365 egun baino gutxiagoko aldietan gauzatu badu, 
laguntzen zenbatekoa proportzionalki kalkulatuko da.
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4. artikulua.– Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen edo 
lanaldia murrizten duten langileentzako laguntzen zenbatekoa.

1.– Honako hau da mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia har-
tzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere, egutegiko 365 
eguneko aldiari dagokionez eta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez–:

a) Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen duen langi-
leari 3.500 euroko laguntza emango zaio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei 
buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkula-
tuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 euroko edo gutxiagoko 
familia-errenta estandarizatua badu.

b) Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen duen langi-
leari 2.942 euroko laguntza emango zaio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei 
buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz 
(martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 eurotik gorako familia-errenta 
estandarizatua badu.

c) Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldi-murrizketa hartzen duen lan-
gileari laguntza hauek emango zaizkio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei 
buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkula-
tuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 euroko edo gutxiagoko 
familia-errenta estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 2.800 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.500 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 2.200 euro.

d) Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldi-murrizketa hartzen duen 
langileari laguntza hauek emango zaizkio, baldin eta, familia eta lana bateragarri egiteko lagun-
tzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan xedatuaren arabera kalkulatuz 
(martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 eurotik gorako familia-errenta 
estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 2.354 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.140 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.819 euro.

2.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu edo 
diruz laguntzeko moduko jarduna egutegiko 365 egun baino gutxiagoko aldietan gauzatu badu, 
laguntzen zenbatekoa proportzionalki kalkulatuko da.

5. artikulua.– Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen 
edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntzen zenbatekoa.

1.– Honako hau da osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia 
hartzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere dagokion sek-
tore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez–:

a) Oso osasun-egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen duen lan-
gileari 863 euroko laguntza emango zaio, 90 egun naturali dagokiena, baldin eta, familia eta lana 
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bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan 
xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 
20.000 euroko edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatua badu.

b) Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen duen langileari 
725 euroko laguntza emango zaio, 90 egun naturali dagokiena, baldin eta, familia eta lana batera-
garri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan xedatuaren 
arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 20.000 eurotik 
gorako familia-errenta estandarizatua badu.

c) Oso osasun-egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldi-murrizketa hartzen duen 
langileari laguntza hauek emango zaizkio, 180 egun naturali dagozkienak, baldin eta, familia eta 
lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan 
xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 
20.000 euroko edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 1.380 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 1.232 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.085 euro.

d) Oso osasun-egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldi-murrizketa hartzen duen 
langileari laguntza hauek emango zaizkio, 180 egun naturali dagozkienak, baldin eta, familia eta 
lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 21.1 artikuluan 
xedatuaren arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak emandako idazkeran), 
20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatua badu:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo handiagoa bada: 1.161 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo handiagoa eta % 45etik beherakoa bada: 1.055 euro.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo handiagoa eta % 40tik beherakoa bada: 897 euro.

2.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu edo 
diruz laguntzeko moduko jarduna egutegiko 365 egun baino gutxiagoko aldietan gauzatu badu, 
laguntzen zenbatekoa proportzionalki kalkulatuko da.

6. artikulua.– Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatik emandako lagun-
tzen zenbatekoa.

Enplegu-emaileak Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren 
kotizazioari legez egin beharreko ekarpenaren % 100 lagunduko da diruz, baldin eta, familia eta 
lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 40.3 artikuluan 
xedatutako arauen arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez emandako 
idazkeran), 20.000 euroko edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatua badu.

Enplegu-emaileak Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren 
kotizazioari legez egin beharreko ekarpenaren % 75 lagunduko da diruz, baldin eta, familia eta 
lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 40.3 artikuluan 
xedatutako arauen arabera kalkulatuz (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez emandako 
idazkeran), 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatua badu.
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7. artikulua.– Laguntza-eskaerak.

Laguntzak eskatzeko eskabide normalizatuak onartzen dira; honako hauek dira, eta agindu honi 
erantsi zaizkio:

a) Eskabide normalizatuan egingo dira  seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanal-
dia murrizten duten langileen hasierako laguntza-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.ejgv.
euskadi.eus/r45-contpfc/eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_menores_2014/eu_concilia/
conciliacion_hijos_menores.html

Eskabide normalizatuan egingo dira seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia 
murrizten duten langileentzako laguntzaren jarraipen-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.
ejgv.euskadi.eus/r45-contpfc/eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_menores_2014/eu_
concilia/conciliacion_hijos_menores.html

b) Eskabide normalizatuan egingo dira mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian 
dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langileen hasie-
rako laguntza-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-contpfc/eu/contenidos/
ayuda_subvencion/conciliacion_familiares_2014/eu_concilia/conciliacion_familiares_2010.html

Eskabide normalizatuan egingo dira mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian 
dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako 
laguntzaren jarraipen-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-contpfc/
eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_familiares_2014/eu_concilia/conciliacion_
familiares_2010.html

c) Eskabide normalizatuan gauzatuko dira seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontra-
tatzeagatik egiten diren hasierako laguntza-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.
eus/r45-contpfc/eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_cuidadores_2014/eu_concilia/
conciliacion_cuidadores.html

Eskabide normalizatuan gauzatuko dira seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontrata-
tzeagatik egiten diren laguntzen jarraipen-eskaerak. Hemen: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.
eus/r45-contpfc/eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_cuidadores_2014/eu_concilia/
conciliacion_cuidadores.html

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe geratzen da Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2010eko ekainaren 30eko 
Agindua, zeinen bidez onartzen baitira familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekaina-
ren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntzen zenbatekoak eta eskabide normalizatuak.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Garapena eta betearazpena.

Gizarte Politiketako sailburuordeari aginpidea ematen zaio agindu hau garatu eta betearazteko 
behar diren xedapenak hartzeko.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Errekurtsoak.

Agindu honek amaitu egiten du administrazio-bidea. Aginduaren aurka aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko 
epean, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita; 
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bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, Agindua Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko 
epean.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 1a.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,
ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.



0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

N

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN EDO
LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

012

INFORMAZIO
TELEFONOA

1. abizena:     2. abizena:

Izena: NAN/AIZ:        -

Sexua:   gizonezkoa              emakumezkoa

Egoera Zibila: ezkongabea            ezkondua            izatezko bikotea            banandua-dibortziatua            alarguna

Haurrarekiko harremana: aita ama tutorea hartzailea

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna Genero-indarkeriaren biktima

Familiaren bizilekua: Kalea:   zk.:    Solairua: Letra:

P.K.: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:     Telefonoa: E-maila:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan.
 

BAI EZ

LETRA

N
HASIERAKOA

00
78

9

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran Vía, 85  –  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK: Abizenek eta izenak ZEHAZKI bat etorri beharko dute zure NAN edo AIZ agertzen
direnekin.

2.- ESKATZAILEAREN (adingabearen aita/ama, hartzailea edo tutorea, adingabea zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-
murrizketa eskatu duena) EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK.

1. abizena:  

2. abizena: Izena:

NAN/Pasaportea/AIZ:                                       - % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
edo mendetasuna          LETRA
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Banantze, dibortzio edo baliogabetasunaren kasuan, eskatutako eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zainduko den semearen

edo alabaren zaintza eta babespea honako honi dagokio:  

 laguntza eskatu duenari              biei, zaintza eta babespe konpartitu gisa

3.- FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK:

Jaiotzaren, adopzioaren edo
harreran hartzearen data* IZEN-ABIZENAK

URTEA HILABETEA EGUNA

% 33ko edo hortik gorako
desgaitasuna, edo mendetasuna

Bai Ez

(*) Adopzio, tutoretza edo harreraren kasuan, ebazpenaren data adierazi.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

ALDIZKAKO kontratu FINKOA daukat; kasu horretan, datu hori enpresak egiaztatu beharko du.

ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE baten eraginpean nago; kasu horretan, datu hori enpresak
ziurtatu beharko du

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa ESKOLA OPORRALDIAN baliatu da. (Ikus betetzeko argibideak).

Diruz lagundutako aldian zehar, egun hauetan baliatu naiz GREBA-ESKUBIDEAZ

4.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila
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ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

Nik, (izena eta bi abizenak) ………….………………………………….………………....………………………, 
NANarekin/AIZrekin egiaztatuak……………………………………….. 

honako hau ADIERAZTEN DUT MODU ARDURATSUAN: 

Lehena 
10 a- Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin administrazio publikoen eskutik. 

10 b-  …………….. €-ko laguntza jasotzen ari naiz, honako Administrazio honek emana: 
…………………………………………………………

10 c-  ………..……€-ko laguntza eskatu diot honako Administrazio honi: …………………………. 
Administrazio horrek oraindik ez du ebazpenik eman.  

Bigarrena 
Ez nago zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin 
zigortuta, eta ez nago, halaber, hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-
diskriminazioaren ondoriozko debekuak esanbidez aipatuta, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa 
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) Azken Xedapenen arteko seigarren xedatutakoari 
jarraiki. 

Hirugarrena 
Ez nago sartuta       sartuta nago      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta 
horren erakunde autonomoek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan. 

Laugarrena 
Hartu dudan eta diru-laguntza eskatzeko xede den eszedentziak edo lanaldi-murrizketak eragin du nire 
ohiko lanaldiarengatik jasotzen dudan soldataren benetako murrizketa. 

Bostgarrena 
Irakurri ditut inprimaki hau betetzeko jarraibideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko 
eranskinak, eta egiazkoak dira eta ontzat ematen ditut eskabidean bilduta dauden datuak eta eskabideari 
erantsita doan dokumentazioa. 

Seigarrena 
Laguntza hauen onuradun izateko indarreko legerian ezarritako baldintzak betetzen ditut eta hori 
egiaztatzen duen dokumentazioa dut; horretaz gain, laguntza baliatzeko denboraldi osoan baldintzak 
betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut. 

HAU ESKATZEN DUT: 

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza 
eman diezadatela 

…………..……………………., 20 ……. (e) ko……..………………ren ….. (a) 

ESKATZAILEAREN SINADURA 

68. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2015eko apirilaren 14a, asteartea

2015/1673 (73/9)



HASIERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

a- Eskatzailearen eta gaur eguneko ezkontide edo bikotekidearen NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia, salbu eta organo kudeatzaileari 
baimena eman bazaio NAN edo AIZa begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko. 

b- Laguntza eskatzen duen pertsonaren bizikidetza-unitateko kide guztiak biltzen dituen familia-liburu, jaiotza-agiri edo parekoren baten 
fotokopia. 

c- Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua/k, bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen 
eguna barne. Laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandako erroldatze- ziurtagiriak ez dira onartuko. 

Eskabidea aurkeztu aurreko urtean eskatzailea ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan, egungo erroldatze-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren lagun guztiak bilduko dira), azken 
hamar urte hauetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria aurkeztu 
beharko du. 

d- PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari 
egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren batean badago soilik: 

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurreko bi urteetako 
zergaldiari dagokiona 
- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AIZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena, besteren 
bat...) 
- Pasaportearekin identifikatzea 

e- Eskatzaileak zerbitzuak ematen dituen enpresaren edo erakundearen ziurtagiria, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa zehatz-mehatz nola 
gauzatu den egiaztatzen duena (eskaera honetan eredu bat dago). Adierazitako ziurtagiriak honako alderdi hauek zehaztu beharko ditu 
gutxienez: 

- eskubide hori zenbat denboratan baliatu den. 
- eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera, ezein eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe) eta lanaldi osoarekiko zuen harremana aplikatzen ari den hitzarmen kolektiboaren arabera, eta 
- lanaldi-murrizketaren kasuan, langileak kontratuaren arabera zuen ohiko lanaldiarekiko duen murrizketa, ezein eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe. 

Ziurtagiria eskumena duen pertsonak sinatu eta zigilatu beharko du. Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko data duen 
enpresa-ziurtagiririk. 

f- Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman dela egiaztatzen duen partearen kopia, eta/edo lanaldi- murrizketaren kasuan, 
Gizarte Segurantzan datuak aldatu direla egiaztatzen duen partearen kopia. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langilea edo lan-bazkidea 
bada: 

- eszedentzietan, erakunde pribatuan edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartu izanaren ziurtagiria. 
- erakunde pribatuari edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenari egindako kotizazioan aldaketarik eragin ez duten 
lanaldi-murrizketetan, kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide izatearen ziurtagiria, kotizazio mota, eta 
lanaldi-murrizketaren ondorioz mota hori aldatu ez izanaren ziurtagiria. 

g- Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen datu-bankuak adierazten dituena. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu 
beharko duzu, zure banku-erakundea hauetako zein den kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA 
edo BANCO SANTANDER. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu duzula jakinarazten baduzu, laguntzak kudeatzen 
dituen organoak egingo du aldaketa eta, hortaz, aldaketa hori ez da berehalakoa izango 

h- Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria, salbu órgano kudeatzaileari baimena eman bazaio egiaztatazeko, baieztatzeko 
edo ziurtatzeko inskripzioa izatezko bikote gisa Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan. 

i- Adopzioaren, tutoretzaren edo harreraren kasuan, egoera hori gauzatzeari buruzko ebazpen judizialaren edo dokumentu baliokidearen 
fotokopia. 

j- Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, eszedentzia edo 
lanaldi-murrizketa eskatzeko arrazoia den adingabearen zaintza eta babespea esleituko duen ebazpen judizialaren fotokopia aurkeztu 
beharko da. 

k- Familia-unitateko kideren bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna -edo menpetasuna-onartu bazaio, organo eskudunak indarreko 
minusbaliotasun-maila aitortzeko emandako ziurtagiriaren fotokopia. 

l- Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiria 
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ESKAERA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Bete datuak ondoren emango diren argibideak kontuan hartuta.

0 atala Administrazioak beteko du.

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira, hutsik geratzen diren laukitxoak ezkerreko aldekoak izango dira, baten bat hutsik geratzen bada.

NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:            7  8   2  5   6   9   1      Z

ESKATZAILEAREN DATUAK: Adingabearen zaintza eta babespea esleitu zaion eta adingabe hori zaintzeko eszedentzia
edo lanaldi-murrizketa hartu duen pertsona da –aita edo ama, hartzailea edo tutorea–.

• NAN/AIZ: Eskatzaileak Espainiako herritartasuna badu, haren NANaren zenbakia idatziko da; Espainiako herritartasuna
ez badu, AIZren zenbakia eman beharko du.

• Erakunde eskumendunak onartutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna izanez gero, atal
honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

• Familiaren bizilekua: Atal horretan adierazten den bizilekua izango da jakinarazpenak egiteko erabiliko dena.

• Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Beste pertsonaren (adingabearen aita/ama, hartzailea edo tutorea,
adingabea zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenaren) datuak dira.

Erakunde eskumendunak onartutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna izanez gero, atal honetan
alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: Familia-unitatean elkarrekin bizi
diren seme-alaba guztiak adierazi behar dira. Erakunde eskumendunak onartutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna,
edo mendetasuna badu haietakoren batek, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

ESKOLA OPORRALDIAK:

• Eskola-oporraldietan baliatutako eszedentziak eta murrizketak. Modalitate horri heltzeko, diruz laguntzeko moduko jarduna
honako aldi hauetan hasi eta amaitu beharko da:

- Aste Santuko eskola-oporraldia: Ostegun Santuaren aurreko astelehenetik Pazko Astelehenaren ondoko igandera 
bitarteko bi aste osoak.

- Udako eskola-oporraldia: ekainaren 1etik irailaren 30era bitarteko aldia, bi egun horiek barnean hartuta.

- Gabonetako eskola-oporraldia: abenduaren 21etik hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 9ra bitarteko aldia, bi egun 
horiek barnean hartuta.

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:  Oharrak eta jakinarazpenak egiteko eskatzaileak hautatzen duen modua.

HIRUGARRENAREN ALTAREN FITXA: Banku-datuak adierazteko dokumentua da, eta derrigor aurkeztu beharra dago.
Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea hauetako zein den kontuan
hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo  BANCO SANTANDER.

LETRA
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ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA. Diru-laguntzaren xede den egoeran (lanaldi-murrizketa edo eszedentzia)
segidako 59 egun eman ostean.

Diru-laguntza jasotzeko moduko jardunean emandako lanaldi bakoitzari dagokion laguntza baliatzen denetik zenbatzen
hasita urtebete igaro baino lehen aurkeztu behar da.

Eskaerak epez kanpo aurkezten badira (hau da, baliatu zenetik 365 egun baino gehiago igaro badira) adierazitako epetik
kanpoko egunei dagokien laguntza ez da emango.

ADIBIDEA

• Diru-laguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatzen bada (lehenengo adibidean, 2015eko abuztuaren 2an), egun
bati dagokion zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatzen bada, bi egun galduko lituzke, eta horrela,
hurrenez hurren.

OSO GARRANTZITSUA

Ondorengo laguntza-eskaerak, JARRAITZEKO ESKAERAK azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro
ostean aurkeztu ahal izango dira.

MURRIZKETA/ESZEDENTZIA
EGOERAREN HASIERA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

2014ko abuztuaren 1a

2014ko apirilaren 1a

2014ko irailaren 29tik

2014ko maiatzaren 30etik

2015eko abuztuaren 1era

2015eko apirilaren 1era
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.
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A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den
dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion
administrazioa emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

BESTEREN KONTURAKO LANGILEA, ERAKUNDE PRIBATUAN     A1

ERAKUNDE PRIBATUKO LAN BAZKIDEA A2

ESTATUKO ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E1

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO E2
ESTATUTU LANGILEAK

FORU ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E3

UDAL ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E4

ESTATUKO ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA F1

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO F2
FUNTZIONARIOA    

FORU ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA     F3

UDAL ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA     F4

LAN KONTRATUDUN ESTATUKO LANGILEAK L1

LAN KONTRATUDUN AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANGILEAK L2

LAN KONTRATUDUN FORU LANGILEAK L3

LAN KONTRATUDUN UDALEKO LANGILEAK L4

Jarri X eszedentzian edo lan murrizketan dagoen langilea eta egiaztatzen duen enpresa edo entitatea lotzen dituen lan harreman
motari dagokion laukitxoan

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

Markatu X batez enpresan gauzatzen den jardueraren sektorearen kodea:

Enpresaren edo erakundearen plantilla (markatu dagokion aukeran):       <=10    11-50           51-250        >251

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA EDO LANALDI MURRIZKETA DELA MEDIO DIRU-LAGUNTZA
ESKATU DUENAK ZERBITZUAK EMATEN DITUEN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA (1)

(1) Enpresaren ziurtagiria jatorrizkoa izango da, eta ez da inola ere fotokopiarik onartuko, ezta zuzenketarik edo zirriborrorik duen ziurtagiririk ere.

Enpresaren edo erakundearen izena:
IFZ: Tel.: E-maila:

    jauna/andreak

NAN:   , adierazitako enpresaren edo erakundearen ORDEZKARIAK, honako hau  EGIAZTATZEN

DU (eszedentzia hartu duen edo lanaldia murriztu duen pertsonaren izen - abizenak): 

    jaunak/andreak (lantokiaren helbidea eta udalerria)

 eskaintzen dituela bere zerbitzuak.
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                    KONTRATU MOTA                        KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < 1 HILABETE 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE BAT 6 HILABETERARTE 3

Markatu X batez eszedentzia hartu duen edo lanaldia murriztu duen langilearen eta hau egiaztatzen duen enpresaren edo
erakundearen arteko kontratu mota:

                    KONTRATU MOTA                        KODEA

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > 1 URTEA 5

BESTELAKOAK 6

(2) Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko data duen enpresa-ziurtagiririk. Nolanahi ere, ez dira aintzat hartuko laguntza eskariaren dataz gaindiko
aldi zirutatuak.

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)(2)

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK HONAKO HAU EGIAZTATZEN DU:

(Langilearen izen-abizenak)
JAUN-ANDREA familia eta lana bateragarri egiteko egoeran dago edo egon da, ondoren adierazten denaren arabera: (bete
dagokionaren arabera).

1. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:(1)       /          /           /           Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

URTEA    HILABETEA    EGUNA            URTEA   HILABETEA    EGUNA      DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERA        MURRIZKETAREN EHUNEKOA

2. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

3. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

4. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

AURRETIKAKO LANALDIA KONTRATUAREN ARABERA

Eskatzaileak bere lan-kontratuaren arabera zer lanaldi duen adierazi behar duzu, hartu izan dituen lanaldi-murrizketak kontuan
hartu gabe.

LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA % ______ (sektorearen hitzarmenaren arabera, lanaldi osoa aintzat hartuta, 
     dagokion ehunekoa)

LANALDI OSOKO KONTRATUA

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa horrek benetako murrizketa dakar langilearen soldatan.

(*) Data hori eszedentzia edo lanaldi-murrizketa amaitzen denean bakarrik bete behar duzu. Hortaz, betetzen ez baduzu, esan nahi izango du egoera berean
jarraitzen duzula.

Bukatu al da diruz laguntzeko moduko egoera?

   Lanaldiaren murrizketa    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den             /                  /

   Eszedentzia    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den            /                  /
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OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

Bankuaren adostasuna
Conforme Banco

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

       Doakion hirugarrenaren adostasuna
       Conforme tercero interesado

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

Sail edo Erakundearen onespena
Vº Bº Dpto. u Organismo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y Firma autorizada

A

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

C D E

Data / Fecha: / /

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN, AIZ edo pasaportea.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak
ziurtatzeko.

Banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez,
hirugarren interesduna banku-kontuaren titularra dela
dioen bankuaren agiria erabili ahal izango da.

D: Doakion hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agirian
azaltzen diren datuak zuzenak direla ziurtatzeko.

E: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak
betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Kasuan kasuko fotokopia erantsiko da:

- Nortasun agiri nazionala (NAN).

- Atzerritar-identifikazioaren zenbakia (AIZ), atzerritarrak
bizitokia bertan badu.

- Pasaportea, atzerritarrak bizitokia bertan ez badu.

- Identifikazio fiskaleko txartela, pertsona juridikoa
bada.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello de la entidad bancaria certificando los datos
bancarios.

La firma y sello de la entidad bancaria podrán ser sustituidos
por documento del banco que acredite que el tercero
interesado es el titular de la cuenta bancaria.

D: Firma y sello del tercero interesado, certificando la
corrección de los datos que figuran en el documento.

E: A rellenar por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Según el caso se adjuntará fotocopia de:

- Documento nacional de identidad (DNI).

- Número de identificación del extranjero (NIE), en el caso
de extranjeros residentes.

- Pasaporte, en el caso de extranjeros no residentes.

- Tarjeta de identificación fiscal, en el caso de personas
jurídicas.
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HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

A

Data / Fecha: / /

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Atxikitako finatza-erakundeak
Entidades financieras adheridas

Kutxabank - Bankoa - Banco Santander -
Laboral Kutxa - CaixaBank - BBVA

BAIMENA
CONSENTIMIENTO

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

C
Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
baimentzen dut goian azaldutako datuak egiaztatzeko.
Autorizo a la Oficina de Control Económico del Departamento de
Hacienda y Finanzas a verificar los datos arriba indicados.

Doakion hirugarrena
Tercero interesado

       Sail edo Erakundeak betetzeko
     A rellenar por Departamento u Organismo Autonomo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y firma autorizada

D
Sail/Erakundea
Dpto/OO.AA.

Sail edo Erakundearen onespena
VºBº Departamento u Organismo Autónomo
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN edo AIZ zenbakia.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Izenpea eta hirugarrenaren zigilua, baimena ematen
diona Ogasun eta Finantzak Sai leko Kontrol
Ekonomikoko Bulegoari banketxekoak zein nortasun
datuak egiaztatzeko.

D: Sail edo Erakunde Autonomoak betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Pertsona juridikoa bada, identifikazio fiskaleko txartelaren
fotokopia.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello del tercero autorizando a la Oficina de Control
Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas a
la verificación de los datos identificativos y bancarios.

D: A  re l l ena r  po r  e l  Depa r t amen to  u  O rgan i smo
Autónomo.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

En el caso de las personas jurídicas se adjuntará fotocopia
de la tarjeta de identificación fiscal.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

012

INFORMAZIO
TELEFONOA

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN EDO
LANALDI MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKAERA

JARRAITZEKO ESKABIDEA
(Azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro ostean aurkeztu)

N
JARRAIPENA

00
78

9

0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

N

012

INFORMAZIO
TELEFONOA

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran Vía, 85  –  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK

1. abizena:     2. abizena:

Izena:                  NAN/AIZ:        -

Familiaren helbidea (Aurreko eskaerako datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik)

Kalea:     zk.:    Solairua: Letra:

PK: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:        Telefonoa: E-maila:

LETRA

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

ALDIZKAKO kontratu FINKOA daukat; kasu horretan, datu hori enpresak egiaztatu beharko du.

ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE baten eraginpean nago; kasu horretan, datu hori enpresak
ziurtatu beharko du

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa ESKOLA OPORRALDIAN baliatu da.

Diruz lagundutako aldian zehar, egun hauetan baliatu naiz GREBA-ESKUBIDEAZ

         JAIOTEGUNA IZEN-ABIZENAK
% 33ko edo hortik gorako

desgaitasuna, edo mendetasuna

Bai Ez

Diruz-laguntzearen xede den aldian beste seme edo alabaren bat izan baduzu, adieraz ezazu:

EGUNAHILABETEAURTEA
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2.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila

HAU ESKATZEN DUT

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman diezadatela.

ESKATZAILERAREN SINADURA

Nik,     (izen era bi abizen),
NAN/AIZ

Kontu korrontea aldatu nahi izanez gero, hemen eskura daiteke dagokion inprimakia:
www.euskadi.net/familia webgunean edo ZUZENEAN zerbitzuan

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 17/2010 Dekretua

LEGE OHARRAK
1.  Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat joko
dituen ikustatze-eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN hau egiten dut

 10 1.- Egiazkoak dira ontzat ematen ditut eskaera honetan jasotako datuak.

 10 2.- Arestian aurkeztutako eskaeretan emandako datuak ez dira aldatu.

3.- Ondorengo aldaketak gertatu dira lehenago aurkeztutako eskaeretan jasotako datuetan (familiako kideen kopurua 
aldatu da, edota kontu korrontea, bizilekua edo helbidea, familiako kideetakoren bat ezintasunen bat du, eta abar).

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

, 20         (e)ko ren  (a)
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.
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A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ erreta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren
aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa
emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)(2)

AURRETIKAKO LANALDIA KONTRATUAREN ARABERA

Eskatzaileak bere lan-kontratuaren arabera zer lanaldi duen adierazi behar duzu, hartu izan dituen lanaldi-murrizketak kontuan
hartu gabe.

LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA % ______ (sektorearen hitzarmenaren arabera, lanaldi osoa aintzat hartuta, 
     dagokion ehunekoa)

LANALDI OSOKO KONTRATUA

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA EDO LANALDI MURRIZKETA DELA MEDIO DIRU-
LAGUNTZA ESKATU DUENAK LAN EGITEN DUEN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA (1)

    JAUNA/ANDREAK
NAN:   , adierazitako enpresaren edo erakundearen ORDEZKARIAK, HONAKO HAU  EGIAZTATZEN DU:

(1) Enpresaren ziurtagiria jatorrizkoa izango da, eta ez da inola ere fotokopiarik onartuko, ezta zuzenketarik edo zirriborrorik duen ziurtagiririk ere.
(2) Ez dira aintzat hartuko ziurtagiri honen igorpen-dataz geroko aldiak. Nolanahi ere, ez dira aintzat hartuko laguntza eskariaren dataz gaindiko aldi ziurtagiriak

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Enpresaren edo erakundearen izena:
IFZ: Tel.: E-mail:

1. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:(2)       /          /           /           Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

URTEA    HILABETEA    EGUNA            URTEA   HILABETEA    EGUNA      DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERA        MURRIZKETAREN EHUNEKOA

2. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

3. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

4. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

(Langilearen izen-abizenak)
JAUN-ANDREA familia eta lana bateragarri egiteko egoeran dago edo egon da, ondoren adierazten denaren arabera: (bete
dagokionaren arabera).

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa horrek benetako murrizketa dakar langilearen soldatan.

(*) Data hori eszedentzia edo lanaldi-murrizketa amaitzen denean bakarrik bete behar duzu. Hortaz, betetzen ez baduzu, esan nahi izango du egoera berean
jarraitzen duzula.

Bukatu al da diruz laguntzeko moduko egoera?

   Lanaldiaren murrizketa    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den             /                  /

   Eszedentzia    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den            /                  /
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JARRAIPENERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

a-  Eskatzaileak zerbitzuak ematen dituen enpresaren edo erakundearen ziurtagiria, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa
zehatz-mehatz nola gauzatu den egiaztatzen duena (eskaera honetan eredu bat dago). Adierazitako ziurtagiriak honako
alderdi hauek zehaztu beharko ditu gutxienez:

- Eskubide hori zenbat denboratan baliatu den.

- Eszedentzia hartu edo lanaldi murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera, ezein eszedentziarik
edo lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe) eta lanaldi osoarekiko zuen harremana aplikatzen ari den hitzarmen 
kolektiboaren arabera, eta

- Lanaldi-murrizketaren kasuan, langileak kontratuaren arabera zuen ohiko lanaldiarekiko duen murrizketa, ezein 
eszedentziarik edo lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe.

Ziurtagiria eskumena duen pertsonak sinatu eta zigilatu beharko du. Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko
data duen empresa-ziurtagirik.

b- Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman dela egiaztatzen duen partearen kopia, eta/edo lanaldi-
murrizketaren kasuan, Gizarte Segurantzan datuak aldatu direla egiaztatzen duen partearen kopia.

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langilea
edo lan-bazkidea bada:

- Eszedentzietan, erakunde pribatuan edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartu izanaren
ziurtagiria.

- Erakunde pribatuari edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenari egindako kotizazioan aldaketarik eragin
ez duten lanaldi-murrizketetan, kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide izateraren ziurtagiria,
kotizazio mota, eta lanaldi-murrizketaren ondorioz mota hori aldatu ez izanaren ziurtagiria.

c- PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez
badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren batean
badago soilik:

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurrekko bi
urteetako zergaldiari dagokiona.

- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AIZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena,
besteren bat…)

- Pasaportearekin identifikatzea

Eskaera honetan edozein datu-aldaketa alegatuz gero, dokumentu bidez egiaztatu beharko da.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

012

ARGIBIDEAK:
012 TELEFONOA

MENDETASUN-EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN
SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA MURRIZTU

DUTEN LANGILEEI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO ESKAERA

HASIERAKO ESKABIDEA

D
HASIERAKOA

00
79

0

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran Vía, 85  –  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia

0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

D

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

1. abizena:     2. abizena:

Izena: NAN/AIZ:        -

Sexua:   gizonezkoa              emakumezkoa

Egoera Zibila: ezkongabea            ezkondua            izatezko bikotea            banandua-dibortziatua            alarguna

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna Genero-indarkeriaren biktima

Familiaren bizilekua: Kalea:   zk.:    Solairua: Letra:

P.K.: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:     Telefonoa: E-maila:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan.
 

BAI EZ

LETRA

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK: Abizenek eta izenak ZEHAZKI bat etorri beharko dute zure NAN edo AIZ agertzen
direnekin.

2.- EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK

1. abizena:  

2. abizena: Izena:

NAN/Pasaportea/AIZ:                                       - % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
edo mendetasuna          LETRA
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Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banadu edo dibortziatu bada, seme-alaben
zaintza eta babespea ziurtatu beharko da. 

3.- FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK:

Jaiotzaren, adopzioaren edo
harreran hartzearen data* IZEN-ABIZENAK

URTEA HILABETEA EGUNA

% 33ko edo hortik gorako
desgaitasuna, edo mendetasuna

Bai Ez

(*) Adopzio, tutoretza edo harreraren kasuan, ebazpenaren data adierazi.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

ALDIZKAKO kontratu FINKOA daukat; kasu horretan, datu hori enpresak egiaztatu beharko du.

ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE baten eraginpean nago; kasu horretan, datu hori enpresak
ziurtatu beharko du.

Diruz lagundutako aldian zehar, egun hauetan baliatu naiz GREBA-ESKUBIDEAZ.

5.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila

Zaintzen dudan pertsona, zeina zaintzeko eskatu dudan eszedentzia edo lanaldi-murrizketa:

Modu iraunkorrean sartuta al dago egoitza-zentro batean?         BAI EZ

Gizarte-zerbitzuen eguneko zentro baten erabiltzailea al da?         BAI EZ

4.- ZAINTZEN DUDAN PERTSONAREN DATUAK

1. Abizena:  2. Abizena:

Izena: NAN/AIZ:              -

Zaintzen dudan pertsona nire:  da eta honako egoera honetan dago (dagokiona
markatu):

Mendetasun-egoeran (Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari
buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen eta hori arautzen duen arautegiaren arabera).

egiaztatutako osasun-egoera oso larrian.

LETRA
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ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

Nik, (izena eta bi abizenak) ………….………………………………….………………....………………………, 
NANarekin/AIZrekin egiaztatuak……………………………………….. 

honako hau ADIERAZTEN DUT MODU ARDURATSUAN: 

Lehena 
10 a- Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin administrazio publikoen eskutik. 

10 b-  …………….. €-ko laguntza jasotzen ari naiz, honako Administrazio honek emana: 
…………………………………………………………

10 c-  ………..……€-ko laguntza eskatu diot honako Administrazio honi: …………………………. 
Administrazio horrek oraindik ez du ebazpenik eman.  

Bigarrena 
Ez nago zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin 
zigortuta, eta ez nago, halaber, hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-
diskriminazioaren ondoriozko debekuak esanbidez aipatuta, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa 
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) Azken Xedapenen arteko seigarren xedatutakoari 
jarraiki. 

Hirugarrena 
Ez nago sartuta       sartuta nago      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta 
horren erakunde autonomoek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan. 

Laugarrena 
Hartu dudan eta diru-laguntza eskatzeko xede den eszedentziak edo lanaldi-murrizketak eragin du nire 
ohiko lanaldiarengatik jasotzen dudan soldataren benetako murrizketa. 

Bostgarrena 
Irakurri ditut inprimaki hau betetzeko jarraibideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko 
eranskinak, eta egiazkoak dira eta ontzat ematen ditut eskabidean bilduta dauden datuak eta eskabideari 
erantsita doan dokumentazioa. 

Seigarrena 
Laguntza hauen onuradun izateko indarreko legerian ezarritako baldintzak betetzen ditut eta hori 
egiaztatzen duen dokumentazioa dut; horretaz gain, laguntza baliatzeko denboraldi osoan baldintzak 
betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut. 

HAU ESKATZEN DUT: 

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza 
eman diezadatela 

…………..……………………., 20 ……. (e) ko……..………………ren ….. (a) 

ESKATZAILEAREN SINADURA 
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ESKAERA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Bete datuak ondoren emango diren argibideak kontuan hartuta.

0 atala Administrazioak beteko du.

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira, hutsik geratzen diren laukitxoak ezkerreko aldekoak izango dira, baten bat hutsik geratzen bada.

NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:            7  8   2  5   6   9   1      Z

ESKATZAILEAREN DATUAK: Senitartekoa zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duen pertsona da. Bi pertsona
horien arteko odol-ahaidetasuna honako hau izango da:

MENDETASUNAREN kasuan

a) odolkidetasunezko lehen edo bigarren mailakoa:
•  aita edo ama
•  semea edo alaba
•  aitona edo amona
•  biloba
•  anaia edo arreba

b) ahaidetasunezko lehen mailakoa:
• aitaginarreba edo amaginarreba
• suhia edo erraina

OSASUN EGOERA OSO LARRIAREN kasuan
a) semea edo alaba
b) ezkontidea edo izatezko bikotekidea

- NAN/AIZ: Eskatzaileak Espainiako herritartasuna badu, haren NANaren zenbakia idatziko da; Espainiako herritartasuna
ez badu, AIZren zenbakia eman beharko du..

Erakunde eskumendunak onartutako %33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna izanez gero, atal honetan
alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

- Familiaren bizilekua: Atal horretan adierazten den bizilekua izango da jakinarazpenak egiteko erabiliko dena.

• Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

ESKATZAILEAREN EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Erakunde eskumendunak onartutako %33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna izanez gero, atal honetan

alegatu bhearko da eta agiri bidez egiaztatu beharko da.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK:

Familia-unitatean elkarrekin bizi diren seme-alaba guztiak adierazi behar dira. Erakunde eskumendunak onartutako %33ko
edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna badu haietakoren batek, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez
egiaztatu beharko da.

ZAINTZEN DEN PERTSONAREN DATUAK: Mendetasun-egoeran (Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-
egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen eta hori arautzen duen arautegiaren
arabera) edo egiaztatutako osasun-egoera oso larrian dagoen senitartekoa da.

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:  Oharrak eta jakinarazpenak egiteko eskatzaileak hautatzen duen modua.

HIRUGARRENAREN ALTAREN FITXA: Banku-datuak adierazteko dokumentua da, eta derrigor aurkeztu beharra dago.
Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erkaundea hauetako zein den kontuan
hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo BANCO SANTANDER.

LETRA
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HASIERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

a- Eskatzailearen eta gaur eguneko ezkontide edo bikotekidearen NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia, salbu eta organo kudeatzaileari 
baimena eman bazaio NAN edo AIZa begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko. 

b- Laguntza eskatzen duen pertsonaren bizikidetza-unitateko kide guztiak biltzen dituen familia-liburu, jaiotza-agiri edo parekoren baten 
fotokopia. 

c- Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dagoen pertsonaren (hori zaintzeko eskatu da eszedentzia edo lanaldi- murrizketa) 
nortasuna egiaztatzen duen dokumentua. NANaren, egoiliar-txartelaren edo antzeko dokumentuaren bidez. 

d- Eskatzailearen eta mendetasun-egoeran dagoen pertsonaren —hori zaintzeko hartu da eszedentzia edo lanaldi-murrizketa- artean dagoen 
ahaidetasuna egiaztatzen duen dokumentazioa, kasu bakoitzean behar diren dokumentuen bitartez (NANa, jaiotze- agiria, familia-liburua, 
Erregistro Zibilaren edo Izatezko Bikoteen Erregistroaren ziurtagiriak eta abar). 

e- Mendetasun-egoeran dagoen senitartekoa zaintzeko eszedentzia hartzeagatiko edo lanaldia murrizteagatiko laguntzaren kasuan, 
senitartekoa mendetasun-egoeran dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, eskumena duen Administrazioak emana. Ziurtagiri horretan honako 
hauek zehaztuko dira: mendetasun-maila eta maila bakoitzean duen azpimaila, Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 
39/2006 Legean eta Lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan. 

f- Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzeagatiko edo lanaldia murrizteagatiko laguntzaren kasuan, 
senitartekoa zaintzen duen medikuak emandako egiaztagiria. 

g- Eskatzailearen erroldatze-agiri eguneratua, udalerrian noiz erroldatu den adierazten duena. Laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino 
hilabete bat baino lehenago emandako erroldatze-ziurtagiriak ez dira onartuko. Eskaera aurkeztu aurreko urtean eskatzailea ez bada bizi izan 
edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, egungo erroldatze-ziurtagiriaz gain, azken 
hamar urteotan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharko 
du. 

h- PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari 
egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren batean badago soilik: 

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurreko bi urteetako 
zergaldiari dagokiona 
- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AlZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena, besteren bat...) 
- Pasaportearekin identifikatzea 

i- Eskatzaileak zerbitzuak ematen dituen enpresaren edo erakundearen ziurtagiria, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa zehatz- mehatz nola 
gauzatu den egiaztatzen duena (eskaera honetan eredu bat dago). Adierazitako ziurtagiriak honako alderdi hauek zehaztu beharko ditu 
gutxienez: 

- Eskubide hori zenbat denboratan baliatu den. 
- Eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera, ezein eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe) eta lanaldi osoarekiko zuen harremana aplikatzen ari den hitzarmen kolektiboaren arabera, eta 
- Lanaldi-murrizketaren kasuan, langileak kontratuaren arabera zuen ohiko lanaldiarekiko duen murrizketa, ezein eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe. 

Ziurtagiria eskumena duen pertsonak sinatu eta zigilatu beharko du. Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko data duen 
enpresa-ziurtagiririk. 

j- Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman dela egiaztatzen duen partearen kopia, eta/edo lanaldi-murrizketaren kasuan, 
Gizarte Segurantzan datuak aldatu direla egiaztatzen duen partearen kopia. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langilea edo 
lan-bazkidea bada: 

- eszedentzietan, erakunde pribatuan edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartu izanaren ziurtagiria. 
- erakunde pribatuari edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenari egindako kotizazioan aldaketarik eragin ez duten 
lanaldi-murrizketetan, kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide izatearen ziurtagiria, kotizazio mota, eta 
lanaldi-murrizketaren ondorioz mota hori aldatu ez izanaren ziurtagiria. 

k- Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen datu-bankuak adierazten dituena. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu 
beharko duzu, zure banku-erakundea hauetako zein den kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA 
edo BANCO SANTANDER. Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu duzula jakinarazten 
baduzu, laguntzak kudeatzen dituen organoak egingo du aldaketa eta, hortaz, aldaketa hori ez da berehalakoa izango 

l- Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, seme-alaben zaintza eta 
babespea esleitzen duen ebazpen judizialaren fotokopia. 

m- Adopzioaren, tutoretzaren edo harreraren kasuan, egoera hori gauzatzeari buruzko ebazpen judizialaren edo dokumentu baliokidearen 
fotokopia. 

n- Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria, salbu órgano kudeatzaileari baimena eman bazaio egiaztatazeko, baieztatzeko 
edo ziurtatzeko inskripzioa izatezko bikote gisa Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan. 

o- Familia-unitateko kideren bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna -edo menpetasuna-onartu bazaio, organo eskudunak indarreko 
minusbaliotasun-maila aitortzeko emandako ziurtagiriaren fotokopia. 

p- Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiria. 
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ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA. Diru-laguntzaren xede den egoeran (lanaldi-murrizketa edo eszedentzia)
segidako 59 egun eman ostean.

Diru-laguntza jasotzeko moduko jardunean emandako lanaldi bakoitzari dagokion laguntza baliatzen denetik zenbatzen
hasita urtebete igaro baino lehen aurkeztu behar da.

Eskaerak epez kanpo aurkezten badira (hau da, baliatu zenetik 365 egun baino gehiago igaro badira) adierazitako epetik
kanpoko egunei dagokien laguntza ez da emango.

ADIBIDEA

• Diru-laguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatzen bada (lehenengo adibidean, 2015eko abuztuaren 2an), egun
bati dagokion zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatzen bada, bi egun galduko lituzke, eta horrela,
hurrenez hurren.

OSO GARRANTZITSUA

Ondorengo laguntza-eskaerak, JARRAITZEKO ESKAERAK azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro
ostean aurkeztu ahal izango dira.

MURRIZKETA/ESZEDENTZIA
EGOERAREN HASIERA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

2014ko abuztuaren 1a

2014ko apirilaren 1a

2014ko irailaren 29tik

2014ko maiatzaren 30etik

2015eko abuztuaren 1era

2015eko apirilaren 1era
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.
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A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den
dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion
administrazioa emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

BESTEREN KONTURAKO LANGILEA, ERAKUNDE PRIBATUAN     A1

ERAKUNDE PRIBATUKO LAN BAZKIDEA A2

ESTATUKO ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E1

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO E2
ESTATUTU LANGILEAK

FORU ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E3

UDAL ADMINISTRAZIOKO ESTATUTU LANGILEAK E4

ESTATUKO ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA F1

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO F2
FUNTZIONARIOA    

FORU ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA     F3

UDAL ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOA     F4

LAN KONTRATUDUN ESTATUKO LANGILEAK L1

LAN KONTRATUDUN AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANGILEAK L2

LAN KONTRATUDUN FORU LANGILEAK L3

LAN KONTRATUDUN UDALEKO LANGILEAK L4

Jarri X eszedentzian edo lan murrizketan dagoen langilea eta egiaztatzen duen enpresa edo entitatea lotzen dituen lan harreman
motari dagokion laukitxoan

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                    KODEA

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

Markatu X batez enpresan gauzatzen den jardueraren sektorearen kodea:

Enpresaren edo erakundearen plantilla (markatu dagokion aukeran):       <=10    11-50           51-250        >251

MENDETASUN EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEKO
ESZEDENTZIA EDO LANALDI MURRIZKETA DELA MEDIO DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAK ZERBITZUAK EMATEN
DITUEN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA (1)

(1) Enpresaren ziurtagiria jatorrizkoa izango da, eta ez da inola ere fotokopiarik onartuko, ezta zuzenketarik edo zirriborrorik duen ziurtagiririk ere.

Enpresaren edo erakundearen izena:
IFZ: Tel.: E-maila:

    jauna/andreak

NAN:   , adierazitako enpresaren edo erakundearen ORDEZKARIAK, honako hau  EGIAZTATZEN

DU (eszedentzia hartu duen edo lanaldia murriztu duen pertsonaren izen - abizenak): 

    jaunak/andreak (lantokiaren helbidea eta udalerria)

 eskaintzen dituela bere zerbitzuak.
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                    KONTRATU MOTA                        KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < 1 HILABETE 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE BAT 6 HILABETERARTE 3

Markatu X batez eszedentzia hartu duen edo lanaldia murriztu duen langilearen eta hau egiaztatzen duen enpresaren edo
erakundearen arteko kontratu mota:

                    KONTRATU MOTA                        KODEA

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > 1 URTEA 5

BESTELAKOAK 6

(2) Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko data duen enpresa-ziurtagiririk. Nolanahi ere, ez dira aintzat hartuko laguntza eskariaren dataz gaindiko
aldi zirutatuak.

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)(2)

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK HONAKO HAU EGIAZTATZEN DU:

(Langilearen izen-abizenak)
JAUN-ANDREA familia eta lana bateragarri egiteko egoeran dago edo egon da, ondoren adierazten denaren arabera: (bete
dagokionaren arabera).

1. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:(*)       /          /           /           Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

URTEA    HILABETEA    EGUNA            URTEA   HILABETEA    EGUNA      DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERA        MURRIZKETAREN EHUNEKOA

2. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

3. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

4. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

AURRETIKAKO LANALDIA KONTRATUAREN ARABERA

Eskatzaileak bere lan-kontratuaren arabera zer lanaldi duen adierazi behar duzu, hartu izan dituen lanaldi-murrizketak kontuan
hartu gabe.

LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA % ______ (sektorearen hitzarmenaren arabera, lanaldi osoa aintzat hartuta, 
     dagokion ehunekoa)

LANALDI OSOKO KONTRATUA

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa horrek benetako murrizketa dakar langilearen soldatan.

(*) Data hori eszedentzia edo lanaldi-murrizketa amaitzen denean bakarrik bete behar duzu. Hortaz, betetzen ez baduzu, esan nahi izango du egoera berean
jarraitzen duzula.

Bukatu al da diruz laguntzeko moduko egoera?

   Lanaldiaren murrizketa    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den             /                  /

   Eszedentzia    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den            /                  /

68. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2015eko apirilaren 14a, asteartea

2015/1673 (73/36)



OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

Bankuaren adostasuna
Conforme Banco

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

       Doakion hirugarrenaren adostasuna
       Conforme tercero interesado

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

Sail edo Erakundearen onespena
Vº Bº Dpto. u Organismo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y Firma autorizada

A

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

C D E

Data / Fecha: / /

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN, AIZ edo pasaportea.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak
ziurtatzeko.

Banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez,
hirugarren interesduna banku-kontuaren titularra dela
dioen bankuaren agiria erabili ahal izango da.

D: Doakion hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agirian
azaltzen diren datuak zuzenak direla ziurtatzeko.

E: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak
betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Kasuan kasuko fotokopia erantsiko da:

- Nortasun agiri nazionala (NAN).

- Atzerritar-identifikazioaren zenbakia (AIZ), atzerritarrak
bizitokia bertan badu.

- Pasaportea, atzerritarrak bizitokia bertan ez badu.

- Identifikazio fiskaleko txartela, pertsona juridikoa
bada.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello de la entidad bancaria certificando los datos
bancarios.

La firma y sello de la entidad bancaria podrán ser sustituidos
por documento del banco que acredite que el tercero
interesado es el titular de la cuenta bancaria.

D: Firma y sello del tercero interesado, certificando la
corrección de los datos que figuran en el documento.

E: A rellenar por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Según el caso se adjuntará fotocopia de:

- Documento nacional de identidad (DNI).

- Número de identificación del extranjero (NIE), en el caso
de extranjeros residentes.

- Pasaporte, en el caso de extranjeros no residentes.

- Tarjeta de identificación fiscal, en el caso de personas
jurídicas.
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HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

A

Data / Fecha: / /

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Atxikitako finatza-erakundeak
Entidades financieras adheridas

Kutxabank - Bankoa - Banco Santander -
Laboral Kutxa - CaixaBank - BBVA

BAIMENA
CONSENTIMIENTO

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

C
Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
baimentzen dut goian azaldutako datuak egiaztatzeko.
Autorizo a la Oficina de Control Económico del Departamento de
Hacienda y Finanzas a verificar los datos arriba indicados.

Doakion hirugarrena
Tercero interesado

       Sail edo Erakundeak betetzeko
     A rellenar por Departamento u Organismo Autonomo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y firma autorizada

D
Sail/Erakundea
Dpto/OO.AA.

Sail edo Erakundearen onespena
VºBº Departamento u Organismo Autónomo
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN edo AIZ zenbakia.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Izenpea eta hirugarrenaren zigilua, baimena ematen
diona Ogasun eta Finantzak Sai leko Kontrol
Ekonomikoko Bulegoari banketxekoak zein nortasun
datuak egiaztatzeko.

D: Sail edo Erakunde Autonomoak betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Pertsona juridikoa bada, identifikazio fiskaleko txartelaren
fotokopia.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello del tercero autorizando a la Oficina de Control
Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas a
la verificación de los datos identificativos y bancarios.

D: A  re l l ena r  po r  e l  Depa r t amen to  u  O rgan i smo
Autónomo.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

En el caso de las personas jurídicas se adjuntará fotocopia
de la tarjeta de identificación fiscal.
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JARRAITZEKO ESKABIDEA
(Azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro ostean aurkeztu)

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

MENDETASUN-EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN
SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA EDO

LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEEI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO ESKAERA

012

ARGIBIDEAK:
012 TELEFONOA

D
JARRAIPENA

00
79

0

0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

D

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran Vía, 85  –  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK

1. abizena:     2. abizena:

Izena:                  NAN/AIZ:        -

Familiaren helbidea (Aurreko eskaerako datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik)

Kalea:     zk.:    Solairua: Letra:

PK: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:        Telefonoa: E-maila:

LETRA

Zaintzen dudan pertsona, zeina zaintzeko eskatu dudan eszedentzia edo lanaldi-murrizketa:

Modu iraunkorrean sartuta al dago egoitza-zentro batean?         BAI EZ

Gizarte-zerbitzuen eguneko zentro baten erabiltzailea al da?         BAI EZ

2.- ZAINTZEN DUDAN PERTSONAREN DATUAK

1. Abizena:  2. Abizena:

Izena: NAN/AIZ:              -

Zaintzen dudan pertsona nire:  da eta honako egoera honetan dago (dagokiona
markatu):

Mendetasun-egoeran (Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari
buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen eta hori arautzen duen arautegiaren arabera).

egiaztatutako osasun-egoera oso larrian.

LETRA
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3.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

ALDIZKAKO kontratu FINKOA daukat; kasu horretan, datu hori enpresak egiaztatu beharko du.

ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE baten eraginpean nago; kasu horretan, datu hori enpresak
ziurtatu beharko du

Diruz lagundutako aldian zehar, egun hauetan baliatu naiz GREBA-ESKUBIDEAZ
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HAU ESKATZEN DUT

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman diezadatela.

ESKATZAILERAREN SINADURA

Nik,     (izen era bi abizen),
NAN/AIZ

Kontu korrontea aldatu nahi izanez gero, hemen eskura daiteke dagokion inprimakia:
www.euskadi.net/familia webgunean edo ZUZENEAN zerbitzuan

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 17/2010 Dekretua

LEGE OHARRAK
1.  Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat joko
dituen ikustatze-eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN hau egiten dut

 10 1.- Egiazkoak dira ontzat ematen ditut eskaera honetan jasotako datuak.

 10 2.- Arestian aurkeztutako eskaeretan emandako datuak ez dira aldatu.

3.- Ondorengo aldaketak gertatu dira lehenago aurkeztutako eskaeretan jasotako datuetan (familiako kideen kopurua 
aldatu da, edota kontu korrontea, bizilekua edo helbidea, familiako kideetakoren bat ezintasunen bat du, eta abar).

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

, 20         (e)ko ren  (a)
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.

68. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2015eko apirilaren 14a, asteartea

2015/1673 (73/44)



A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ erreta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren
aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa
emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)(2)

AURRETIKAKO LANALDIA KONTRATUAREN ARABERA

Eskatzaileak bere lan-kontratuaren arabera zer lanaldi duen adierazi behar duzu, hartu izan dituen lanaldi-murrizketak kontuan
hartu gabe.

LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA % ______ (sektorearen hitzarmenaren arabera, lanaldi osoa aintzat hartuta, 
     dagokion ehunekoa)

LANALDI OSOKO KONTRATUA

MENDETASUN EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEKO
ESZEDENTZIA EDO LANALDI MURRIZKETA DELA MEDIO DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAK LAN EGITEN
DUEN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA (1))

    JAUNA/ANDREAK
NAN:   , adierazitako enpresaren edo erakundearen ORDEZKARIAK, HONAKO HAU  EGIAZTATZEN DU:

(1) Enpresaren ziurtagiria jatorrizkoa izango da, eta ez da inola ere fotokopiarik onartuko, ezta zuzenketarik edo zirriborrorik duen ziurtagiririk ere.
(2) Ez dira aintzat hartuko ziurtagiri honen igorpen-dataz geroko aldiak. Nolanahi ere, ez dira aintzat hartuko laguntza eskariaren dataz gaindiko aldi ziurtagiriak

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Enpresaren edo erakundearen izena:
IFZ: Tel.: E-mail:

1. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:(*)       /          /           /           Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

URTEA    HILABETEA    EGUNA            URTEA   HILABETEA    EGUNA      DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERA        MURRIZKETAREN EHUNEKOA

2. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

3. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

4. Hasiera-data:           /          /           /       Amaiera-data:          /          /           /                Eszedentzia            Lanaldiaren murrizketa                                %

(Langilearen izen-abizenak)
JAUN-ANDREA familia eta lana bateragarri egiteko egoeran dago edo egon da, ondoren adierazten denaren arabera: (bete
dagokionaren arabera).

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa horrek benetako murrizketa dakar langilearen soldatan.

(*) Data hori eszedentzia edo lanaldi-murrizketa amaitzen denean bakarrik bete behar duzu. Hortaz, betetzen ez baduzu, esan nahi izango du egoera berean
jarraitzen duzula.

Bukatu al da diruz laguntzeko moduko egoera?

   Lanaldiaren murrizketa    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den             /                  /

   Eszedentzia    BAI  EZ     “Bai” erantzun baduzu, adierazi noiz bukatu den            /                  /
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JARRAIPENERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

a- Eskatzaileak zerbitzuak ematen dituen enpresaren edo erakundearen ziurtagiria, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa
zehatz-mehatz nola gauzatu den egiaztatzen duena (eskaera honetan eredu bat dago). Adierazitako ziurtagiriak honako
alderdi hauek zehaztu beharko ditu gutxienez:

- Eskubide hori zenbat denboratan baliatu den.

- Eszedentzia hartu edo lanaldi murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera, ezein eszedentziarik
edo lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe) eta lanaldi osoarekiko zuen harremana aplikatzen ari den hitzarmen 
kolektiboaren arabera, eta

- Lanaldi-murrizketaren kasuan, langileak kontratuaren arabera zuen ohiko lanaldiarekiko duen murrizketa, ezein 
eszedentziarik edo lanaldi-murrizketarik kontuan izan gabe.

Ziurtagiria eskumena duen pertsonak sinatu eta zigilatu beharko du. Ez da onartuko egiaztatzen den aldia amaitu aurreko
data duen empresa-ziurtagirik.

b- Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman dela egiaztatzen duen partearen kopia, eta/edo lanaldi-
murrizketaren kasuan, Gizarte Segurantzan datuak aldatu direla egiaztatzen duen partearen kopia.

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langilea
edo lan-bazkidea bada:

- Eszedentzietan, erakunde pribatuan edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartu izanaren 
ziurtagiria.

- Erakunde pribatuari edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenari egindako kotizazioan aldaketarik eragin
ez duten lanaldi-murrizketetan, kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide izateraren ziurtagiria,
kotizazio mota, eta lanaldi-murrizketaren ondorioz mota hori aldatu ez izanaren ziurtagiria.

c- PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez
badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren batean
badago soilik:

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurrekko bi
urteetako zergaldiari dagokiona.

- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AIZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena,
besteren bat…)

- Pasaportearekin identifikatzea

Eskaera honetan edozein datu-aldaketa alegatuz gero, dokumentu bidez egiaztatu beharko da.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINDUKO DITUZTEN LANGILEAK
KONTRATATZEAGATIKO DIRU-LAGUNTZEN ESKAERA

HASIERAKO ESKABIDEA

Z
HASIERAKOA

00
79

1

0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

Z

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran V a, 85  —  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia

1. abizena:     2. abizena:

Izena: NAN/AIZ:        -

Sexua:   gizonezkoa              emakumezkoa

Egoera Zibila: ezkongabea            ezkondua            izatezko bikotea            banandua-dibortziatua            alarguna

Haurrarekiko harremana: aita ama tutorea hartzailea

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna Genero-indarkeriaren biktima

Familiaren bizilekua: Kalea:   zk.:    Solairua: Letra:

P.K.: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:     Telefonoa: E-maila:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan.
 

BAI EZ

LETRA

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK (ZAINTZAILEAREN KONTRATATZAILEA): Abizenek eta izenak ZEHAZKI bat etorri beharko
dute zure NAN edo AIZ agertzen direnekin.

2.-EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK.

1. abizena:  

2. abizena: Izena:

NAN/Pasaportea/AIZ:                                       - % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
edo mendetasuna          LETRA
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4.- DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO JARDUNAREN DATUAK  (Markatu laguntzaren xede diren kontratazioaldiak)

URTARRILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

OTSAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

MARTXOAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

APIRILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

MAIATZAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

EKAINAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

UZTAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

ABUZTUAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

IRAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

URRIAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

AZAROAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

ABENDUAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

6.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                                   -

 5.- KONTRATATURIKO LANGILEAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATURIKO LANGILEEN DATUAK:

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                             -

 

LETRA

LETRA EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA

EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                                   -
LETRA EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA

3.- FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK:

Familia ugaria bada, familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen arabera, markatu
X bat laukian:  10

Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, seme-alaben zaintza

eta babespea ziurtatu beharko da.

Jaiotzaren, adopzioaren edo
harreran hartzearen data* IZEN-ABIZENAK

URTEA HILABETEA EGUNA

% 33ko edo hortik gorako
desgaitasuna, edo mendetasuna

Bai Ez

(*) Adopzio, tutoretza edo harreraren kasuan, ebazpenaren data adierazi.
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ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

Nik, (izena eta bi abizenak) ………….………………………………….………………....………………………, 
NANarekin/AIZrekin egiaztatuak……………………………………….. 

honako hau ADIERAZTEN DUT MODU ARDURATSUAN: 

Lehena 
10 a- Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin administrazio publikoen eskutik. 

10 b-  …………….. €-ko laguntza jasotzen ari naiz, honako Administrazio honek emana: 
…………………………………………………………

10 c-  ………..……€-ko laguntza eskatu diot honako Administrazio honi: …………………………. 
Administrazio horrek oraindik ez du ebazpenik eman.  

Bigarrena 
Ez nago zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin 
zigortuta, eta ez nago, halaber, hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-
diskriminazioaren ondoriozko debekuak esanbidez aipatuta, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa 
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) Azken Xedapenen arteko seigarren xedatutakoari 
jarraiki. 

Hirugarrena 
Ez nago sartuta       sartuta nago      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta 
horren erakunde autonomoek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan. 

Laugarrena 
Irakurri ditut inprimaki hau betetzeko jarraibideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko 
eranskinak, eta egiazkoak dira eta ontzat ematen ditut eskabidean bilduta dauden datuak eta eskabideari 
erantsita doan dokumentazioa. 

Bostgarrena 
Laguntza hauen onuradun izateko indarreko legerian ezarritako baldintzak betetzen ditut eta hori 
egiaztatzen duen dokumentazioa dut; horretaz gain, laguntza baliatzeko denboraldi osoan baldintzak 
betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut. 

HAU ESKATZEN DUT: 

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza 
eman diezadatela 

…………..……………………., 20 ……. (e) ko……..………………ren ….. (a) 

ESKATZAILEAREN SINADURA 
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ESKAERA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Bete datuak ondoren emango diren argibideak kontuan hartuta.

0 atala Administrazioak beteko du.

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira, hutsik geratzen diren laukitxoak ezkerreko aldekoak izango dira, baten bat hutsik geratzen bada.

NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:            7  8   2  5   6   9   1      Z

ESKATZAILEAREN (ZAINTZAILEAREN KONTRATATZAILEA) DATUAK: Familia-unitateko kidea da, adingabe bat zaintzeko
kontratatutako langilearen Gizarte Segurantzaren kotizazio-dokumentuan etxekoen unitatearen titular gisa agertzen dena.
Adingabearen zaintza eta babespea esleituta daukan ama edo aita, hartzailea eta tutorea izan daiteke, edota adingabearekin
bizi dena, hala eskatzailearen bikotekidea nola izatezko bikotea

• NAN/AIZ: Eskatzaileak Espainiako herritartasuna badu, haren NANaren zenbakia idatziko da; Espainiako herritartasuna
ez badu, AIZren zenbakia eman beharko du.

• Familiaren bizilekua: Atal horretan adierazten den bizilekua izango da jakinarazpenak egiteko erabiliko dena.

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Ezkontza-harremanaz edo antzeko harremanaz eskatzailearekin
lotura duen familia-unitateko kidea da, kontratatutako zaintzaileak zaindu behar duen adingabearen aita edo ama den ala ez
kontuan izan gabe.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: Eskatzailearen eta/edo haren
egungo ezkontidearen edo bikotekidearen zaintzapean eta babespean dauden adingabeen datuak ere bildu behar dira:
semeak edo alabak, harreran hartutakoak eta tutoretzapekoak, baldin eta emantzipatu gabeko adingabeak badira edo adin
nagusiko ezinduak badira eta familiaren etxeko unitatean bizi badira. Jaiotegunaren arabera ordenaturik idatziko dira, gazteenetik
zaharrenera.

DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO JARDUNAREN DATUAK: Markatu diru-laguntzaren xede diren kontratualdiak.

KONTRATATUTAKO LANGILEAREN EDO LANGILEEN DATUAK: Diruz lagun daitekeen aldian langile bat baino gehiago
kontratatu badira, haietako bakoitzaren datu guztiak bete beharko dira.

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK.  Oharrak eta jakinarazpenak egiteko eskatzaileak hautatzen duen modua.

HIRUGARRENAREN ALTAREN FITXA: Banku-datuak adierazteko dokumentua da, eta derrigor aurkeztu beharra dago.
Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea hauetako zein den kontuan
hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo  BANCO

LETRA
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HASIERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

a- Eskatzailearen eta gaur eguneko ezkontide edo bikotekidearen NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia, salbu eta organo kudeatzaileari 
baimena eman bazaio NAN edo AIZa begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko. 

b- Laguntza eskatzen duen pertsonaren bizikidetza-unitateko kide guztiak biltzen dituen familia-liburu, jaiotza-agiri edo parekoren baten 
fotokopia. 

c- Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua/k, bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen 
eguna barne. Laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandako erroldatze- ziurtagiriak ez dira onartuko. 

Eskabidea aurkeztu aurreko urtean eskatzailea ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan, egungo erroldatze-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren lagun guztiak bilduko 
dira), azken hamar urte hauetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria 
aurkeztu beharko du. 

d- Zaintzailea Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela ezartzen duen ebazpenaren kopia eta kotizazio-ordainagiriak. 

e- PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari 
egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren batean badago soilik: 

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurreko bi urteetako 
zergaldiari dagokiona 

- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AIZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena, besteren bat...) 

- Pasaportearekin identifikatzea 

e- Eskatzaileak eta/edo bere egungo ezkontideak edo bikotekideak zerbitzuak ematen dituen ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK BETE 
BEHARREKO ZIURTAGIRIAK (eskaera honetan eredu bat dago). 

g- Familia-unitatea osatzen duten aita edo ama norberaren konturako langileak badira, haien jarduera egiaztatu beharko dute Gizarte 
Segurantzaren kotizazioari dagozkion azken ordainagiriak aurkeztuz. 

h- Laguntza eskatu duena edo horren ezkontidea lan egiteko ezintasun iraunkor absolutuaren egoeran badago, ezintasun hori egiaztatzen 
duen ziurtagiria. 

i- Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen datu-bankuak adierazten dituena. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu 
beharko duzu, zure banku-erakundea hauetako zein den kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA 
edo BANCO SANTANDER. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu duzula jakinarazten baduzu, laguntzak 
kudeatzen dituen organoak egingo du aldaketa eta, hortaz, aldaketa hori ez da berehalakoa izango. 

j- Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria, salbu órgano kudeatzaileari baimena eman bazaio egiaztatazeko, baieztatzeko 
edo ziurtatzeko inskripzioa izatezko bikote gisa Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan. 

k- Adopzioaren , tutoretzaren edo harreraren kasuan, egoera hori gauzatzeari buruzko ebazpen judizialaren edo dokumentu baliokidearen 
fotokopia. 

l- Gurasoen ezkontza deuseztatzen bada, edo epai judizialaren bitartez gurasoak banandu edo dibortziatu badira, semearen edo alabaren 
zaintza eta babespea eskatzaileari edo bere egungo ezkontideari edo bikotekideari ematen dion ebazpen judizialaren fotokopia. 

m- Familia-unitatea osatzen duen seme edo alaba bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna onartu bazaio, organo eskudunak emandako 
indarreko minusbaliotasun-maila aitortzen duen ziurtagiriaren fotokopia. 

n- Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiria. 
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ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA. 59 egun jarraitu igarotakoan Etxeko Langileentzako Sistema Berezian -
Gizarte Segurantzako Erregimenean -  alta emandako pertsona zaintzailea kontratatu denetik,

Eskaera egiteko gehienezko epea urtebetekoa izango da kontratazio hori egiten denetik.

Eskaerak epez kanpo aurkezten badira (hau da, baliatu zenetik 365 egun baino gehiago igaro badira) adierazitako epetik kanpoko
egunei dagokien laguntza ez da emango.

ADIBIDEA

• Diru-laguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatzen bada (lehenengo adibidean, 2015eko abuztuaren 2an), egun bati dagokion
zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatzen bada, bi egun galduko lituzke, eta horrela, hurrenez hurren.

OSO GARRANTZITSUA

Ondorengo laguntza-eskaerak, JARRAITZEKO ESKAERAK azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro
ostean aurkeztu ahal izango dira.

KONTRATUAREN
DATA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

2014ko abuztuaren 1a

2014ko apirilaren 1a

2014ko irailaren 29tik

2014ko maiatzaren 30etik

2015eko abuztuaren 1era

2015eko apirilaren 1era
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.
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A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den
dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion
administrazioa emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)

Enpresa edo erakundearen izena:
IFZ:
Helbidea:
Udalerria: Tel.:       E-maila:

            jaunak/andreak
{NAN: goian adierazitako enpresaren edo erakundearen (ikus jardueraren sektoreak azaltzen diren taula
atzealdean eta markatu dagokion kodea) den aldetik}, honako hau:

EGIAZTATZEN DU:

      jaunak/andreak,

• Enpresa edo erakunde honetan eskaintzen ditu bere zerbitzuak,                 kontratu mota du (ikus
atzealdeko taula       eta astean                    orduko lanaldia du, eta hori hitzarmenean ezarritako lanaldi
osoaren gaineko                   % da.

Ez dago legez edo itun kolektiboaren bidez aitortutako amatasunagatiko, adopzioagatiko, edo
harreragatiko atsedenaldian edo baimenaldian.

Ez dago eszedentzian-egoeran edo lanaldi-murrizketaren egoeran.

Lanaldi-murrizketaren egoeran dago.

DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAK ZERBITZUAK EMATEN DITUEN
ENPRESA EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

JARDUERA SEKTOREEN ETA KODEEN TAULA

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

ETXEKO LANGILEAK HARTZEN DITUZTEN ETXEKOEN UNITATEAK P

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

                 KONTRATU MOTA                   KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < HILABETE 1 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE 1etik 6 HILABETERA 3

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > URTE 1 5

BESTELAKOAK 6
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)

Enpresa edo erakundearen izena:
IFZ:
Helbidea:
Udalerria: Tel.:       E-maila:

            jaunak/andreak
{NAN: goian adierazitako enpresaren edo erakundearen (ikus jardueraren sektoreak azaltzen diren taula
atzealdean eta markatu dagokion kodea) den aldetik}, honako hau:

EGIAZTATZEN DU:

      jaunak/andreak,

• Enpresa edo erakunde honetan eskaintzen ditu bere zerbitzuak,                 kontratu mota du (ikus
atzealdeko taula       eta astean                    orduko lanaldia du, eta hori hitzarmenean ezarritako lanaldi
osoaren gaineko                   % da.

Ez dago legez edo itun kolektiboaren bidez aitortutako amatasunagatiko, adopzioagatiko, edo
harreragatiko atsedenaldian edo baimenaldian.

Ez dago eszedentzian-egoeran edo lanaldi-murrizketaren egoeran.

Lanaldi-murrizketaren egoeran dago.

DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAK ZERBITZUAK EMATEN DITUEN
ENPRESA EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA

ZIURTAGIRIA EMATEN DUEN PERTSONAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

68. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2015eko apirilaren 14a, asteartea

2015/1673 (73/58)



ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

JARDUERA SEKTOREEN ETA KODEEN TAULA

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

ETXEKO LANGILEAK HARTZEN DITUZTEN ETXEKOEN UNITATEAK P

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

                 KONTRATU MOTA                   KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < HILABETE 1 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE 1etik 6 HILABETERA 3

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > URTE 1 5

BESTELAKOAK 6
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OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

Bankuaren adostasuna
Conforme Banco

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

       Doakion hirugarrenaren adostasuna
       Conforme tercero interesado

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

Sail edo Erakundearen onespena
Vº Bº Dpto. u Organismo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y Firma autorizada

A

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

C D E

Data / Fecha: / /

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN, AIZ edo pasaportea.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak
ziurtatzeko.

Banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez,
hirugarren interesduna banku-kontuaren titularra dela
dioen bankuaren agiria erabili ahal izango da.

D: Doakion hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agirian
azaltzen diren datuak zuzenak direla ziurtatzeko.

E: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak
betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Kasuan kasuko fotokopia erantsiko da:

- Nortasun agiri nazionala (NAN).

- Atzerritar-identifikazioaren zenbakia (AIZ), atzerritarrak
bizitokia bertan badu.

- Pasaportea, atzerritarrak bizitokia bertan ez badu.

- Identifikazio fiskaleko txartela, pertsona juridikoa
bada.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello de la entidad bancaria certificando los datos
bancarios.

La firma y sello de la entidad bancaria podrán ser sustituidos
por documento del banco que acredite que el tercero
interesado es el titular de la cuenta bancaria.

D: Firma y sello del tercero interesado, certificando la
corrección de los datos que figuran en el documento.

E: A rellenar por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Según el caso se adjuntará fotocopia de:

- Documento nacional de identidad (DNI).

- Número de identificación del extranjero (NIE), en el caso
de extranjeros residentes.

- Pasaporte, en el caso de extranjeros no residentes.

- Tarjeta de identificación fiscal, en el caso de personas
jurídicas.
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OGASUN ETA FINANTZA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

HIRUGARRENAREN ALTA
ALTA DE TERCERO

HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO

(1) NAN / AIZ / IFK
     D.N.I. / NIE / N.I.F.

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena
     Nombre y dos apellidos / Razón social

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea                                                             Herria
Código Postal                                                             Población

Lurraldea Herrialdea
Provincia País

Bankuaren adostasuna
Conforme Banco

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

       Doakion hirugarrenaren adostasuna
       Conforme tercero interesado

Sinadura eta zigilua
Sello y Firma

Sail edo Erakundearen onespena
Vº Bº Dpto. u Organismo

Baimendutako sinadura eta zigilua
Sello y Firma autorizada

A

BANKUAREN DATUAK
DATOS BANCARIOSB

C D E

Data / Fecha: / /

Jabea
Titular

OHARRA: Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan.

 NOTA: El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que el tercero interesado.
                                   

IBAN

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ogasun eta Finantza Sailak jakinarazten dizu, dokumentu
honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko,
honako helbide honetara jo dezakezu: Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su
tramitación en un fichero automatizado.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Servicios
del Departamento de Hacienda y Finanzas: calle Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 018 995 – Fax 945 019 020 – Hac-Oce@ej-gv.es
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INPRIMAKIAK BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

A: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, 
ondoren adierazten denaren arabera.

1.Pertsona fisikoa: NAN, AIZ edo pasaportea.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.

2.Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.

B: Bankuaren datuak.

IBANa karaktere alfanumeriko segida bat da, banku-
kontu bat nazioarte mailan identifikatzeko balio duena.

24 karakterez osatzen da:

- Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek lurraldea
adierazten dute.

- Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak
dira.

- Hurrengo 20 karaktereek, bezero-kontuaren kodea
(BKK) adierazten dute:

4 karaktere: banku-kodea
4 karaktere: agentzia-kodea
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua
10 karaktere: kontu-zenbakia

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera
behar du izan.

C: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak
ziurtatzeko.

Banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez,
hirugarren interesduna banku-kontuaren titularra dela
dioen bankuaren agiria erabili ahal izango da.

D: Doakion hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agirian
azaltzen diren datuak zuzenak direla ziurtatzeko.

E: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak
betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA

Kasuan kasuko fotokopia erantsiko da:

- Nortasun agiri nazionala (NAN).

- Atzerritar-identifikazioaren zenbakia (AIZ), atzerritarrak
bizitokia bertan badu.

- Pasaportea, atzerritarrak bizitokia bertan ez badu.

- Identifikazio fiskaleko txartela, pertsona juridikoa
bada.

INSTRUCCIONES DE
CUMPLIMENTACION

A: Datos identificativos de la persona física o jurídica según
se indica a continuación.

1.Persona física: número del DNI, NIE o pasaporte.
Persona jurídica: número de identificación fiscal.

2.Persona física: nombre y dos apellidos.
Persona jurídica: razón social.

B: Datos bancarios.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que 
identifican una cuenta bancaria a nivel internacional.

Está compuesto de 24 caracteres:

- Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

- Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos
de control del IBAN.

- Los 20 siguientes caracteres, corresponden al código
cuenta cliente (CCC), que está compuesto de:

4 caracteres: código del banco.
4 caracteres: código de la agencia.
2 caracteres: dígito control de la cuenta.
10 caracteres: número de cuenta.

El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el mismo que
el tercero interesado.

C: Firma y sello de la entidad bancaria certificando los datos
bancarios.

La firma y sello de la entidad bancaria podrán ser sustituidos
por documento del banco que acredite que el tercero
interesado es el titular de la cuenta bancaria.

D: Firma y sello del tercero interesado, certificando la
corrección de los datos que figuran en el documento.

E: A rellenar por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Según el caso se adjuntará fotocopia de:

- Documento nacional de identidad (DNI).

- Número de identificación del extranjero (NIE), en el caso
de extranjeros residentes.

- Pasaporte, en el caso de extranjeros no residentes.

- Tarjeta de identificación fiscal, en el caso de personas
jurídicas.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Política Familiar
y Desarrollo Comunitario

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza

012

ARGIBIDEAK:
012 TELEFONOA

SEME-ALABA ADINGABEEN ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO
DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA

JARRAIPENEKO ESKABIDEA

2.- DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO JARDUNAREN DATUAK  (Markatu laguntzaren xede diren kontratazioaldiak)

URTARRILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

OTSAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

MARTXOAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

APIRILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

MAIATZAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

EKAINAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

UZTAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

ABUZTUAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

IRAILAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

URRIAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

AZAROAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

ABENDUAREN  _______ (e)tik ________ (e)ra

Z
JARRAIPENA

00
79

1

0.- ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

SARTU IZANAREN ERREGISTROAEspedientea:
L.H. ZENBAKIAURTEA

Z

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK (ZAINTZAILEAREN KONTRATATZAILEA)

1. abizena:     2. abizena:

Izena:                  NAN/AIZ:        -

Familiaren helbidea (Aurreko eskaerako datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik)

Kalea:     zk.:    Solairua: Letra:

PK: Herria: Lurralde Historikoa:

Mugikorra:        Telefonoa: E-maila:

LETRA

NON AURKEZTU ETA NORA BIDALI: ZUZENEAN
Ramiro de Maeztu, 10 - 01008 VITORIA-GASTEIZ  Gran Vía, 85  –  48011 BILBAO Andia 13, 20004 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Eskaera telematikoa aurkezteko aukeraren berri izateko, begiratu hemen: www.euskadi.net/familia
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4.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Euskara Gaztelania

Jakinarazpen-bidea: Ohiko posta Telematikoa

 Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen
bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko
duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera),
eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.net/familia webgunera jo
behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire gestioak”
atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea: SMSa E-maila

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                                   -

 3.- KONTRATATURIKO LANGILEAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATURIKO LANGILEEN DATUAK:

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                             -

 

LETRA

LETRA EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA

EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA

1. abizena:  2. abizena:         Izena: 

 NAN/AIZ:                                   -
LETRA EGUNAHILAURTEA

Gizarte
Segurantzan
alta eman
zuen data

Gizarte
Segurantzan
baja eman
zuen data

EGUNAHILAURTEA
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HAU ESKATZEN DUT

Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman diezadatela.

ESKATZAILERAREN SINADURA

Nik,     (izen era bi abizen),
NAN/AIZ

Kontu korrontea aldatu nahi izanez gero, hemen eskura daiteke dagokion inprimakia:
www.euskadi.net/familia webgunean edo ZUZENEAN zerbitzuan

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 17/2010 Dekretua

LEGE OHARRAK
1.  Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat joko
dituen ikustatze-eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN hau egiten dut

 10 1.- Egiazkoak dira ontzat ematen ditut eskaera honetan jasotako datuak.

 10 2.- Arestian aurkeztutako eskaeretan emandako datuak ez dira aldatu.

3.- Ondorengo aldaketak gertatu dira lehenago aurkeztutako eskaeretan jasotako datuetan (familiako kideen kopurua 
aldatu da, edota kontu korrontea, bizilekua edo helbidea, familiako kideetakoren bat ezintasunen bat du, eta abar).

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

, 20         (e)ko ren  (a)
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA 
 
 
ESKATZAILEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA 
 
Izena eta bi abizenak ________________________________________________________  
NAN/AIZ_______________________ 
 
 
 

BAIMENA EMATEN DIOT LAGUNTZA KUDEATZEN DUEN ORGANOARI 
 

  ESKATZAILEA EZKONTIDEA 
EDO

BIKOTEKIDEA
Administrazio  eskudunaren  bitarteko  elektronikoen  bidez  nire 
nortasun‐agiri  nazionala  edo  atzerritarren  identifikazio‐zenbakia 
begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko 

   

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko. 
 

   

 
 
Izenpetuta              Izenpetuta 
ESKATZAILEA              EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak xedetutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Familia Politiketako 
eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak FAMILIA ETA 
LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren 
titularra, eta adingabeak zaintzeko eszedentzietarako edo lanaldi-murrizketetarako laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. 
Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste persona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu 
pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzara jotzea (Donostia 
kalea, 1, 01010, Vitoria-Gasteiz). Horretaz gain, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta komunikaziokoak hirugarrenen erregistroan 
jasoko direla, ordainketak egin ahak izateko. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatzen du.
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A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?

Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

Banakako aitorpena

Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU
      BEHAR ZENUKEEN?

      Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

IZPTA: ESKATZAILEA IZPTA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

DIRU-SARRERARIK EGIAZTATZEN EZ BADA, GUTXIENEKO LAGUNTZA jasoko da

ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:

1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea 
tokatzen bazitzaizun

2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara,
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrekera aldatu baduzu, eta abar)

3) Pasaportearekin identifikatzen bazara

Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den
dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion
administrazioa emandakoa.

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

Abizenak:  1.    2.

Izena:                                  NAN/AIZ:

, 20         (e)ko ren  (a)
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)

Enpresa edo erakundearen izena:
IFZ:
Helbidea:
Udalerria: Tel.:       E-maila:

            jaunak/andreak
{NAN: goian adierazitako enpresaren edo erakundearen (ikus jardueraren sektoreak azaltzen diren taula
atzealdean eta markatu dagokion kodea) den aldetik}, honako hau:

EGIAZTATZEN DU:

      jaunak/andreak,

• Enpresa edo erakunde honetan eskaintzen ditu bere zerbitzuak,                 kontratu mota du (ikus
atzealdeko taula       eta astean                    orduko lanaldia du, eta hori hitzarmenean ezarritako lanaldi
osoaren gaineko                   % da.

Ez dago legez edo itun kolektiboaren bidez aitortutako amatasunagatiko, adopzioagatiko, edo
harreragatiko atsedenaldian edo baimenaldian.

Ez dago eszedentzian-egoeran edo lanaldi-murrizketaren egoeran.

Lanaldi-murrizketaren egoeran dago.

DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAK ZERBITZUAK EMATEN DITUEN
ENPRESA EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA

ZIURTAGIRIA EGITEN DUENAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

JARDUERA SEKTOREEN ETA KODEEN TAULA

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

ETXEKO LANGILEAK HARTZEN DITUZTEN ETXEKOEN UNITATEAK P

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

                 KONTRATU MOTA                   KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < HILABETE 1 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE 1etik 6 HILABETERA 3

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > URTE 1 5

BESTELAKOAK 6
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Lekua eta data: , 20 (e)ko ren (a)

Enpresa edo erakundearen izena:
IFZ:
Helbidea:
Udalerria: Tel.:       E-maila:

            jaunak/andreak
{NAN: goian adierazitako enpresaren edo erakundearen (ikus jardueraren sektoreak azaltzen diren taula
atzealdean eta markatu dagokion kodea) den aldetik}, honako hau:

EGIAZTATZEN DU:

      jaunak/andreak,

• Enpresa edo erakunde honetan eskaintzen ditu bere zerbitzuak,                 kontratu mota du (ikus
atzealdeko taula       eta astean                    orduko lanaldia du, eta hori hitzarmenean ezarritako lanaldi
osoaren gaineko                   % da.

Ez dago legez edo itun kolektiboaren bidez aitortutako amatasunagatiko, adopzioagatiko, edo
harreragatiko atsedenaldian edo baimenaldian.

Ez dago eszedentzian-egoeran edo lanaldi-murrizketaren egoeran.

Lanaldi-murrizketaren egoeran dago.

DIRU-LAGUNTZA ESKATU DUENAREN EGUNGO EZKONTIDEAK EDO BIKOTEKIDEAK
ZERBITZUAK EMATEN DITUEN ENPRESA EDO ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA

ZIURTAGIRIA EGITEN DUENAREN SINADURA ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN ZIGILUA

Familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 117/2010 Dekretuaren 54. artikulua:

“Ikuskatzea eta kontrola.
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eskubidea izango du Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ikuskatze- eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.”
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, DEFENTSA ETA L
GIZARTE SEGURANTZA

JARDUERA SEKTOREEN ETA KODEEN TAULA

EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA DB

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA BASOZAINTZA         A

ARRANTZA                       B

ERAUZKETA INDUSTRIAK                           C

ENERGIA PRODUKTUEN ERAUZKETA           CA

BESTELAKO MINERALEN ERAUZKETA CB

MANUFAKTUREN INDUSTRIA                       D

JANARIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN DA
INDUSTRIA

LARRUGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA DC

ZURGINTZA ETA KORTXOGINTZA DD

PAPERGINTZA: EDIZIOA ETA ARTE GRAFIKOAK DE

PETROLIO FINKETA ETA DF
ERREGAIEN TRATAMENDUA

INDUSTRIA KIMIKOA DG

KAUTXUAREN ERALDAKETAREN INDUSTRIA DH

METALIK GABEKO BESTELAKO MINERALEN DI
INDUSTRIAK

METALURGIA ETA METALEZKO PRODUKTUEN DJ
FABRIKAZIOA

               JARDUERA SEKTOREA                  KOD.

MAKINAGINTZA DK

MATERIAL ETA EKIPO ELEKTRIKOAREN INDUSTRIA, DL
ELEKTRONIKA

GARRAIORAKO MATERIALGINTZA DM

DENETARIKO MANUFAKTURA INDUSTRIAK DN

ELEKTRIZITATEAREN, GASAREN ETA URAREN E
EKOIZPENA ETA BANAKETA

ERAIKUNTZA F

FINANTZA BITARTEKARITZA J

HIGIEZINEN JARDUERAKO ETA ALOKAIRUKOAK K

HEZKUNTZA M

OSASUN ETA ALBAITARITZA JARDUERAK N

BESTELAKO GIZARTE JARDUERAK ETA O
EMANDAKO ZERBITZUEN ARLOKOAK

MERKATARITZA, IBILGAILUEN KONPONKETA G

OSTALARITZA H

GARRAIOA, BILTEGIRATZEA ETA I
KOMUNIKAZIOAK

ETXEKO LANGILEAK HARTZEN DITUZTEN ETXEKOEN UNITATEAK P

LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK Q

                 KONTRATU MOTA                   KODEA

MUGAGABEA     1

ALDI BATERAKOA < HILABETE 1 2

ALDI BATERAKOA: HILABATE 1etik 6 HILABETERA 3

ALDI BATERAKOA: 6 HILABETETIK URTEBETERA   4

ALDI BATERAKOA > URTE 1 5

BESTELAKOAK 6
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JARRAIPENERAKO ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

a. Zaintzailea Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela ezartzen duen ebazpenaren kopia eta kotizazio-ordainagiriak.

b. Eskatzaileak eta/edo bere egungo ezkontideak edo bikotekideak zerbitzuak ematen dituen ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK
BETE BEHARREKO ZIURTAGIRIAK (eskaera honetan eredu bat dago).

c. Erabateko ezintasun iraunkorra aitortuta izanez gero, hori egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko da

d. PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horrelakorik ez
badago, PFEZari egozteko moduko diru-sarreren ziurtagiria dagokion administrazioa emandakoa, kasu hauetakoren 
batean badago soilik:

- EAEtik kanpo aurkeztu izana, edo aurkeztu beharra eduki izana, PFEZaren aitorpena, eskariaren dataren aurreko bi 
urteetako zergaldiari dagokiona

- Azken hiru urteetan, aldaketaren bat identifikazio-dokumentuan (AIZetik NANera aldatzea, abizenen grafia edo ordena,
besteren bat…)

- Pasaportearekin identifikatzea

e. Eten eta berriz hasitako diruz laguntzeko moduko jardunari dagokion laguntzaren eskaera bada:

- Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua/k, bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian
erroldatu zen eguna barne. Laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandako
erroldatze-ziurtagiriak ez dira onartuko.

Eskabidea aurkeztu aurreko urtean eskatzailea ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal
Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, egungo erroldatze-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin
batera bizi diren lagun guztiak bilduko dira), azken hamar urte hauetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean
erroldatuta egon dela egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharko du.

Eskaera honetan edozein datu-aldaketa alegatuz gero, dokumentu bidez egiaztatu beharko da.
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