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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

5032
AGINDUA, 2019ko urriaren 23koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren 

bidez onesten baitira familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko 164/2019 Dekretuaren 
II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako dirulaguntzak eskatzeko eskabide normalizatuak.

Familia eta lana bateragarria egiteko laguntzei buruzko 164/2019 Dekretuaren 10., 20., 34. eta 
52. artikuluek ezartzen dute dirulaguntzak jasotzeko eskaerak eskabide normalizatuen bidez egin 
behar direla, zeinak familia politikaren arloko eskumena duen saileko sailburuaren agindu bidez 
onetsiko baitira; horretaz gain, ezartzen da Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
bulegoetan (Zuzenean) izango direla eskuragarri eskabide normalizatu horiek, eta egoitza elek-
tronikoan ere egongo dela aukera eskabideak deskargatzeko (https://www.euskadi.eus/egoitza).

Era berean, 21.3, 35.3. eta 53.3 artikuluek ezartzen dute eskabide sinplifikatua erabilita egin 
beharko direla aurretik izan den baimen-aldiaren jarraipena diren aldietarako eskaerak, eta hasie-
rako eskabidean aurkeztutako agiriak baino gutxiago aurkeztu beharko direla.

56. artikuluak, berriz, ezartzen du Familia eta lana bateragarria egiteko laguntzei buruzko urriaren 
22ko 164/2019 Dekretuaren II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako eskabideak aurrez aurre aur-
kez daitezkeela Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean), edota 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean, eskabide normalizatu bidez eta haren atal guz-
tiak behar bezala beteta, edo, bestela, elektronikoki.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
66. artikuluak xedatzen du –administrazio prozedura hasteko eskaerei buruzkoa da artikulua– pro-
zedura jakin batean Administrazioak espresuki ezartzen baditu eredu espezifiko batzuk eskaerak 
aurkezteko, interesdunek nahitaez erabili beharko dituztela eredu horiek, eta gehitzen du eskatzai-
leek nahi adina datu erants ditzaketela eskaera-ereduan jasotakoak zehazteko eta osatzeko, eta 
organo hartzaileak onartu eta kontuan izan behar dituela.

Hori guztia dela eta, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honen xedea da Familia eta lana bateragarria egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 
164/2019 Dekretuaren 20., 21.3., 34., 35.5., 52. eta 53.3 artikuluetan xedatzen diren dirulaguntzak 
eskatzeko eskabide normalizatuak onestea.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Agindu honetan jasotzen diren eskabide normalizatuak Familia eta lana bateragarria egiteko 
laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua indarrean sartzen denetik aurrera aurkezten 
diren laguntza-eskaerei aplikatuko zaizkie.
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3. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko eskabide normalizatuak.

1.– Jarraian adierazten diren laguntzak eskatzeko balio duten eskabide normalizatuak onesten 
dira, eta agindu honi eransten zaizkio:

a) Lan-eszedentzian dauden langileentzako dirulaguntzak, jaiotzagatik edo urte betetik behe-
rako haurra zaintzeagatik gurasoek izandako baimenagatik dagokien kotizaziopeko prestazioen 
aldiak parekatzeko ematen direnak, E letra duen eskabide normalizatua beteta eskatu beharko 
dira.

b) Hiru urtez azpiko adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten langileentzako eta hamabi 
urtez azpiko adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako dirulaguntzak N HASIERA 
izeneko eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira.

c) Hiru urtez azpiko adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten langileentzako eta hamabi 
urtez azpiko adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako dirulaguntzak, baldin eta 
aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko dira, eta 
N JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie.

d) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko esze-
dentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako dirulaguntzak D HASIERA izeneko 
eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira.

e) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko xedez 
eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako dirulaguntzak, baldin eta aurre-
tik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko dira, eta D 
JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie.

f) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntzak Z 
HASIERA izeneko eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira.

g) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntzak, bal-
din eta aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko 
dira, eta Z JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie.

2.– Eskabide normalizatuak eta nola bete jakiteko jarraibideak eskura daude «https://
euskadi.eus» egoitza elektronikoan. Zehazki:

a) Lan-eszedentzian dauden langileentzako dirulaguntzak, jaiotzagatik edo urte betetik behe-
rako haurra zaintzeagatik gurasoek izandako baimenagatik dagokien kotizaziopeko prestazioen 
aldiak parekatzeko ematen direnak, E letra duen eskabide normalizatua beteta eskatu beharko 
dira, eta hemen aurkituko duzu: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1091401

b) Hiru urtez azpiko adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten langileentzako eta hamabi 
urtez azpiko adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako dirulaguntzak N 
HASIERA izeneko eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira, eta hemen aurkituko duzu: 
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0078902

c) Hiru urtez azpiko adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten langileentzako eta hamabi 
urtez azpiko adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako dirulaguntzak, baldin 
eta aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko 
dira, eta N JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie. Hemen aurkituko duzu: 
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0078902
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d) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko 
eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako dirulaguntzak D HASIERA 
izeneko eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira, eta hemen aurkituko duzu: 
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0079001

e) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko 
eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako dirulaguntzak, baldin eta 
aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko 
dira, eta D JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie. Hemen aurkituko duzu: 
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0079001

f) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntzak Z 
HASIERA izeneko eskabide normalizatua beteta eskatu beharko dira, eta hemen aurkituko duzu: 
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0079104

g) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntzak, bal-
din eta aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskaera sinplifikatuaren bidez eskatu beharko 
dira, eta Z JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie. Hemen aurkituko duzu:  
www.euskadi.eus/zerbitzuak/0079104

4. artikulua.– Dirulaguntza eskaerak aurkeztea:

Dirulaguntzen eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako 
Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean edo, 
bestela, elektronikoki ere bai.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Aginduaren aurka aukerako berraz-
tertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuari, 
hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik 
aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko 
epean agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik 
aurrera.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.

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

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 23a.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.
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Lurralde Historikoa:PK: Udalerria:

zk.: Solairua: Hizkia:Kalea:

harreragileaama aita tutorea

ezkongabea  ezkondua  banandua-dibortziatua  alargunaizatezko bikoteaEgoera Zibila:

 emakumea gizonaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

LAN-ESZEDENTZIAN DAUDEN LANGILEENTZAKO DIRULAGUNTZA ESKAERA, 
JAIOTZEAGATIKO EDO URTEBETE BAINO GUTXIAGOKO ADINGABEAREN ZAINTZAGATIKO 

GURASOEN KOTIZAZIOPEKO PRESTAZIOEN ALDIAK PAREKATZEKO

Haurrarekiko harremana:

Familiaren bizilekua:

E

Telefonoa:

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikarako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

10
91

4

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

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

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Pertsona interesatua Ordezkaria

Titularra:

Ordezkaria:

 gizona emakumeaSexua:

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

LETRA

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

EZBAI

Adierazitako udalen bat ez badago zerrendan errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da. 
 https://www.nisae.izenpe.eus/documentacion/2017/consulta-del-padron-domiciliario-rgi-ayuntamientos-de-la-capv/z15s-content/es/

Adierazi erroldatuta egon zaren herri guztiak:

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

Inprimatu
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2. abizena:

NAN/Pasaportea/AIZ:

Beste langilea lanean hasi da eta alta emanda dago.

Izena:

1. abizena:

BI GURASOKO FAMILIAREN KASUAN, EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

URTEBETETIK BEHERAKO SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK:

% 33ko edo desgaitasun- 
gradua edo handiagoa, 

edo mendetasuna

Jaiotza-data Izen-abizenak Bai Ez Izen- emate 
data Tutoretza Adopzioa Harrera

(*) Adopzioa, tutoretza edo harrera bada adierazi ebazpenaren data.

GURASO BAKARREKO FAMILIA AL DA? Bai Ez

Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz lagundutako 
egun kopurua.

Osoa PartzialaLanaldi mota:

%* Lanaldi partziala bada, zein da kontratu partzialaren ehunekoa?

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza:  Gaztelania Euskara

E-maila

Mugikorra

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

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.eus/familia webgunera jo behar duzula, 
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor 
ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Ohiko posta TelematikoaJakinarazpen-bidea:

Banantze, dibortzio edo baliogabetasunaren kasuan, eskatutako eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zainduko den 
semearen edo alabaren zaintza eta babespea honako honi dagokio:

biei, zaintza eta babespe konpartitu gisalaguntza eskatu duenari 
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NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

Hirugarrena

Laugarrena

Bosgarrena

Seigarrena

Zazpigarrena

EZKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Semea edo alaba zeinaren zaintzarako eszedentzia eskatu den, ez dagoela matrikulatuta haur-hezkuntzako ikastetxe publiko edo 
pribatu batean.

Lehenengoa

Bigarrena

b- Administrazioren baten laguntza jasotzen ari naizela, zein kopurutan?

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

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

Diruz lagundu daitekeen jardueran ez dudala jaso lege-arau, hitzarmen indibidual edo kolektiboko akordio bidez 
ezarritako konpentsazio ekonomikorik edo ordainsaririk.

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.

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.

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

HAU ESKATZEN DUT:

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.
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Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. 

https://www.euskadi.eus/dbao/1091401 
  
Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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ESKATZAILEA INOREN KONTURAKO LANGILEA DA

ESKATZAILEAREN LAN-HARREMANAREN DATUAK

Lan egiten dudan enpresaren edo erakundearen izena:

Emaila:

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

Markatu X batekin enpresaren jarduera-sektorearen kodea:

Sektore publikoa Sektore pribatua Bazkide kooperatista Etxeko langilea

Sektore publikoa markatzen baduzu ez duzu dirulaguntza lerro honetarako eskubiderik.

Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntza eskaera, jaiotzagatik eta urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako prestazioen aldiak 

parekatzeko SOILIK posible da laguntzaren ESKAERA BAKARRA egitea, berau diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitzean egingo da. 

Hurrengo eskabideak laguntza lerro honetan ukatuak izango dira aurrez onartutako eskaera bat baldin badago.

Amaiera-data:1. Hasiera-data:

DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERAEgunaHilabeteaUrtea

ESKATZAILEAREN SINADURA

Diruz laguntzeko moduko egoera datuak

Eszedentzia

 (e)an (e)n,

Eszedentzia hasi aurreko hilabeteko KOTIZAZIO-OINARRIA:

Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz 
lagundutako egun kopurua:

2. Hasiera-data:

3. Hasiera-data:

4. Hasiera-data:

5. Hasiera-data:

6. Hasiera-data:

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Eguna *HilabeteaUrtea

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.
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 6 orrialdea 10-tik

ESKATZAILEA LANGILE AUTONOMOA DA

Norberaren konturako langileen edo autonomoen kasuan, atal honetako diruz lagundu daitekeen eszedentziako egoera 
batean dagoela ulertuko da, diruz lagundutako jarduketak irauten duen bitartean lanaldi osoko langile bat kontratatzen badu.

KONTRATAZIO HORREN DATUAK:

Kontratatutako pertsonaren izena

Gizarte Segurantzaren afiliazio zenbakia

Alta data

Lanaldi osorako kontratua al dago? Bai Ez

EZ dagoela adierazten bada ez du dirulaguntzarako eskubiderik.

ESKATZAILEAREN SINADURA

Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntza eskaera, jaiotzagatik eta urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako prestazioen aldiak 

parekatzeko SOILIK posible da laguntzaren ESKAERA BAKARRA egitea, berau diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitzean egingo da. 

Hurrengo eskabideak laguntza lerro honetan ukatuak izango dira aurrez onartutako eskaera bat baldin badago.

Amaiera-data:1. Hasiera-data:

DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERAEgunaHilabeteaUrtea

Diruz laguntzeko moduko egoera datuak

Eszedentzia

 (e)an (e)n,

2. Hasiera-data:

3. Hasiera-data:

4. Hasiera-data:

5. Hasiera-data:

6. Hasiera-data:

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Eguna *HilabeteaUrtea

Eszedentzia  hasi aurreko hilabeteko KOTIZAZIO-OINARRIA:

Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz 
lagundutako egun kopurua:

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.
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 7 orrialdea 10-tik

ESKATZAILEA KOOPERATIBAKO BAZKIDE LANGILEA BADA Norberaren Konturako Langileen edo Langile 
Autonomoen Araubide Berezian sartzen direnak. Langile horiek Sistema Publikoa osatzen duen gizarte-
prestazioko sistema interkooperatibo bat dutenak dira.

Eszedentzia hasi aurreko hilabeteko KOTIZAZIO-OINARRIA:

ESKATZAILEAREN SINADURA

Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz 
lagundutako egun kopurua:

ESKATZAILEAREN LAN-HARREMANAREN DATUAK

Lan egiten dudan enpresaren edo erakundearen izena:

E-maila:

11-50 51-250 >250<=10

SISTEMA INTERKOOPERATIBOKO KOTIZAZIO-OINARRIA:

Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntza eskaera, jaiotzagatik eta urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako prestazioen aldiak 

parekatzeko SOILIK posible da laguntzaren ESKAERA BAKARRA egitea, berau diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitzean egingo da. 

Hurrengo eskabideak laguntza lerro honetan ukatuak izango dira aurrez onartutako eskaera bat baldin badago.

Amaiera-data:1. Hasiera-data:

DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO EGOERAEgunaHilabeteaUrtea

Diruz laguntzeko moduko egoera datuak

Eszedentzia

 (e)an (e)n,

2. Hasiera-data:

3. Hasiera-data:

4. Hasiera-data:

5. Hasiera-data:

6. Hasiera-data:

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Eszedentzia

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Amaiera-data:

Eguna *HilabeteaUrtea

Enpresa edo erakundearen plantilla (markatu dagokion aukera):

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.
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 8 orrialdea 10-tik

ESZEDENTZIA HARTZEAGATIK DAUDEN LAGUNTZAK ESKATZEKO ESKABIDEAREKIN BATERA 
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 JAIOTZAGATIK ETA ZAINTZAGATIK DAUDEN BAIMENAK PAREKATZEA

Ez dira a), b), c)  eta g) letretan adierazitako agiriak aurkeztu beharko, baldin eta eskabideko 4. orrialdean elkarreragingarritasunetarako 
baimena eman bada

a - Eskatzailearen eta ezkontidearen edo egungo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, atzerritarren nortasun-txartelaren edo 
pasaportearen fotokopiaren bidez egiazta daiteke. 

b - Eszedentzia zein seme-alaba zaintzeko hartu den, harekin zer harreman duen egiaztatzea: filiazio-, adopzio-, edo tutoretza-harremana. 
Familia liburuaren, jaiotza-agiriaren fotokopiaren bidez eta abar egiazta daiteke.  

c - Eskatzailea erroldatuta dagoela egiaztatzea (errolda-ziurtagiri eguneratua), bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda duela. Udalerrian 
noiz erroldatu zen adierazi beharko da. Ez da onartuko laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete lehenagoko errolda-
ziurtagiririk. 

Eskatzailea eskabidea aurkeztu aurreko urtean ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan, egungo errolda-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren guztiak agertu 
beharko dira), azken hamar urteetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen errolda-
ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

Elkarreragingarritasunerako baimena eman badu, adierazitako aldi horietan non erroldatuta egon den adierazi beharko du. 

d - Gizarte Segurantzan baja hartuta dagoela adierazten duen partearen kopia, zeinetan seme-alabak zaintzeagatik eszedentzia hartuta 
dagoela egiaztatu behar den. 

Gizarte Segurantzaren ziurtagiria, egiaztatzen duena diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarria, eta 
adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko prestazioa zenbat denboraz jaso den. 

Gizarte Segurantzaren autonomoen araubide berezian kotizatzen duten langile eskatzaileei ez zaie eszedentziagatiko baja eskatuko. 

Norberaren kontura lan egiten duten langileek edo autonomoek egiaztatu beharko dute kontratatutako langilea Gizarte Segurantzan alta 
emanda dagoela, bai eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean kontratatutako pertsona horren kotizazioa 
zenbatekoa den ere. 

Era berean, sistema publikoa osatzen duen gizarte-prestazioen sistema interkooperatibo bat daukaten kooperatiba-sozietateetako 
bazkide langileek edo lan-bazkideek kooperatiba-enpresaren ziurtagiria aurkeztu behar dute, non honako alderdi hauek adieraziko 
baitira: eskatzailea seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoela, zenbatekoa den eszedentzia-aldia eta zein den diruz laguntzeko 
moduko jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarria aipatutako sistema interkooperatiboan. 

e - Gizarte Segurantzaren agiria, egiaztatzen duena beste gurasoa (eskatzailea ez dena) alta emanda dagoela eta diruz lagundu daitekeen 
jarduketak irauten duen bitartean lanean diharduela bere kontratuari dagokion lanaldi osoan, kontratuaren ehunekoa zehaztuta bere 
jardun-sektoreko lanaldi osoarekiko. 

f -  Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen bankuko datuak dituela. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko da, 
banku-erakundea hauetakoren bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA, 
BANCO SANTANDER, POPULAR, SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu dela jakinaraziz gero, laguntzak kudeatzen 
dituen organoak egingo du aldaketa, eta, hortaz, aldaketa ez da berehalakoa izango. 

g - Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria. 

h - Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, eszedentzia eskatzeko arrazoia den seme edo 
alabaren zaintza eta babesa esleitzen dion ebazpen judizialaren fotokopia. 

Ez da onartuko gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituen hitzarmenik, baldin eta dagokien berrespen-epairik ez badute. 

I - Familia gurasobakarren kasuan, eskatutako eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren bidez zaindu behar den semea edo alaba 
ekonomikoki eskatzailearen mende soilik dagoela egiaztatu beharko da
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 9 orrialdea 10-tik

ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

Bete datuak hemen dituzun argibideak jarraituz: 

0 atala administrazioak beteko du. 

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira; hartara, hutsik utzi behar den laukitxorik izanez gero, ezkerrekoak utziko dira 
hutsik.

Z
LETRA

 NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:

ESKATZAILEAREN DATUAK:  adingabearen zaintza eta babesa esleituta dituen eta adingabe hori zaintzeko eszedentzia hartu duen 
pertsona da  -aita edo ama, hartzailea edo tutorea -. 

• NAN/ANT: eskatzaileak espainiar herritartasuna badu, NAN-zenbakia idatzi beharko da, eta ez badu, ANT-zenbakia. 

• Familia-helbidea: atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpenak bidaltzeko ere erabiliko da. 

BI GURASO DITUEN FAMILIEN KASUAN, EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK. eszedentzia eskatzeko arrazoia den 
seme edo alabaren beste gurasoaren datuak dira: hau da, adingabearen beste aita edo ama, hartzaile edo tutorearenak. 

FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK: familia-unitatea gurasobakarrekoa bada, adierazi. 

Familia gurasobakartzat jotzen dira seme-alabak ekonomikoki eskatzailearen mendeko soilik diren familia-unitateak. 

FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: familia-unitatean bizi diren seme-alaba guztien berri eman behar da. 
Seme-alabetako batek desgaitasunen bat badu eta eskumena duen erakundeak onartua badago, atal honetan alegatu beharko da eta agiri 
bidez egiaztatu. 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK: eskatzaileak oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko hautatu duen modua. 

HIRUGARRENEI ALTA EMATEKO FITXA: eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu behar den agiria da, eta dirulaguntza zer kontutan 
kobratu nahi den adierazteko balio du. 

Kontua zer banku-erakundetan duzun, eskabideari erantsitako ereduetako bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea hauetakoren 
bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo BANCO SANTANDER, POPULAR, 
SABADEL edo CAJA RURAL DE NAVARRA.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 
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 10 orrialdea 10-tik

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA

Jaiotzagatik eta seme-alabak zaintzeagatik gurasoek jasotzen dituzten kotizaziopeko prestazioen aldiak parekatzeko baliatu daiteke lan-
eszedentzia, baldin eta agortu bada jaiotzagatik eta adingabea zaintzagatik Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan aitortuta dagoen 
kotizaziopeko prestazioa baliatzeko eskubidea. 

  

Atal honetan erregulatutako diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitu ondoren eskatu behar da laguntza. 

  

BEHIN BAKARRIK AURKEZTU AHAL IZANGO DA 

  

Eskatutako eszedentziaren bidez zaindu behar den semeak edo alabak URTEBETE ETA HIRU HILABETE betetzen dituenean amaituko da 
eskabideak aurkezteko epea. 

  

ADIBIDEA: 

Demagun semea edo alaba 2020ko otsailean 1ean jaio dela. 

  

Aitak agortu egiten du Gizarte Segurantzaren arloan aitortuta duen kotizaziopeko prestazioa. 

  

Gerora, 2020ko irailaren 1etik 29ra lau asteko lan-eszedentzia eskatzen du jaiotzagatik eta seme-alabak zaintzeagatik dauden kotizaziopeko 
prestazioen aldiak parekatzeko. 

  

Kasu honetan, beraz, 2021eko maiatzaren 1ean bukatuko da dirulaguntza hori jasotzeko eskabidea aurkezteko epea, semeak edo alabak 
urtebete eta hiru hilabete betetzen dituenean. 
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1 orrialdea 9-tik

harreragileamaaita tutorea

ezkongabea ezkondua banandua-dibortziatua alargunaizatezko bikoteaEgoera Zibila:

emakumezkoagizonezkoaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN EDO LANALDIA MURRIZTU 
DUTEN LANGILEENTZAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDEA

Haurrarekiko harremana:

N
HASIERAKOA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

00
78

9

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

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

Lurralde Historikoa:PK: Udalerria:

zk.: Solairua: Hizkia:Kalea:Familiaren bizilekua:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Telefonoa:

EZBAI

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

LETRA

-
2. abizena:

NAN/AIZ:

emakumeagizonaSexua:

Izena:

1. abizena:

Ordezkaria:

Adierazitako udalen bat ez badago zerrendan errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da. 
 https://www.nisae.izenpe.eus/documentacion/2017/consulta-del-padron-domiciliario-rgi-ayuntamientos-de-la-capv/z15s-content/es/

Adierazi erroldatuta egon zaren herri guztiak:

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan. Erroldatze hori betetzen ez 
bada, irakurri jarraibideak.

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

Inprimatu
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FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK:

% 33ko edo hortik 
gorako desgaitasuna, 

edo mendetasuna

Jaiotza-data Izen-abizenak Bai Ez Izen-emate 
data Tutoretza Adopzioa Harrera

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

Banantze, dibortzio edo baliogabetasunaren kasuan, eskatutako eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zainduko den 
semearen edo alabaren zaintza eta babespea honako honi dagokio:

biei, zaintza eta babespe konpartitu gisalaguntza eskatu duenari 

DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:

Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)

Bi gurasoko familiaren kasuan, ezkontidearen edo bikotekidearen datuak (aita/ama, harreragilea, adingabearen 
tutorea, zeinaren zaintzarako eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen baita):

1. abizena:

NAN/Pasaportea/AIZ:Izena:

2. abizena:

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:

Familia ugariaGuraso bakarreko familia

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

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK:

Komunikatzeko hizkuntza: Gaztelania Euskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/
familia webgunera jo behar duzula, identifikazio-txartela txertatu 
eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu 
ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua: Lan-harremana:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.

E-maila

Mugikorra

Diruz lagundu daitekeen jardueran egon naiz eskola egokitzeko egunetan, data hauetan.

Soldatarik gabeko baimen-egunetan egon naiz honako data hauetan.
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b- Administrazioren baten laguntza jasotzen ari naizela, zein kopurutan?

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.

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.

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

Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

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

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

Lehena

Bigarrena

Hirugarrena

Laugarrena

Bosgarrena

Seigarrena

HAU ESKATZEN DUT:

ESKATZAILEAREN SINADURA

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

 (e)an (e)n,

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.
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Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. 

https://www.euskadi.eus/dbao/0078902  
  
Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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N HASIERAKOA ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Ez dira a), b), c) , e), g) eta l)  letretan adierazitako agiriak aurkeztu beharko, baldin eta eskabideko 5. eta 6. orrialdeetan 
elkarreragingarritasunetarako baimena eman bada.

a - Eskatzailearen eta ezkontidearen edo egungo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, atzerritaren nortasun-txartelaren edo 
pasaportearen fotokopiaren bidez egiazta daiteke. 

b -  Filiazio-, adopzio-, tutoretza harremana eta abar egiaztatzea: familia-liburu, jaiotza-agiri edo antzekoren baten fotokopia bidez egiazta 
daiteke; laguntza eskatzen duen pertsonaren familia-unitateko kide guztiak agertu behar dira.  

c -  Eskatzailea erroldatuta dagoela egiaztatzea (errolda-ziurtagiri eguneratua), bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda duela. Udalerrian 
noiz erroldatu zen adierazi beharko da. Ez da onartuko laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete lehenagoko errolda-
ziurtagiririk. 

Eskatzailea eskabidea aurkeztu aurreko urtean ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan, egungo errolda-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren guztiak agertu 
beharko dira), azken hamar urteetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen errolda-
ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

Elkarreragingarritasunerako baimena eman badu, adierazitako aldi horietan non erroldatuta egon den adierazi beharko du. 

d -  Eszedentziaren kasuan, seme-alabak zaintzeko Gizarte Segurantzan baja hartu izanaren partearen kopia. 

Lanaldi-murrizketaren kasuan, seme-alabak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren 
kopia (kotizazio-datuen txostena), non agertu beharko baita ehuneko zenbat murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua 
kontuan hartuta. 

Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen 
duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, 
eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-
bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer 
kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat egiten 
duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak edo 
lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren sinadura eta 
zigilua eduki behar ditu. 

e - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 
 - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 
 - Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 
aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  
Identifikatzeko pasaportea erabili bada. 

f -  Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen bankuko datuak dituela. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko da, 
banku-erakundea hauetakoren bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA, 
BANCO SANTANDER, POPULAR, SABADEL edo CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu dela jakinaraziz gero, laguntzak kudeatzen 
dituen organoak egingo du aldaketa, eta, hortaz, aldaketa ez da berehalakoa izango. 

g - Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria. 

h - Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzeko 
arrazoia den seme edo alabaren zaintza eta babesa esleitzen dion ebazpen judizialaren fotokopia. 

Ez da onartuko gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituen hitzarmenik, baldin eta dagokien berrespen-epairik ez badute. 

i -  Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek desgaitasun edo mendetasunen bat badu aitortuta, egoera hori egiaztatzen duen 
ziurtagiria. 

j  -  Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen egiaztagiria. 

k - Familia gurasobakarren kasuan, eskatutako eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren bidez zaindu behar den semea edo alaba 
ekonomikoki eskatzailearen mende soilik dagoela egiaztatu beharko da. 

l -   Eta familia ugaria izanez gero, haren ziurtagiria.
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ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

Bete datuak hemen dituzun argibideak jarraituz: 

0 atala administrazioak beteko du. 

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira; hartara, hutsik utzi behar den laukitxorik izanez gero, ezkerrekoak utziko dira 
hutsik.

Z
LETRA

 NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

ESKATZAILEAREN DATUAK:  adingabearen zaintza eta babesa esleituta dituen eta adingabe hori zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-
murrizketa hartu duen pertsona da  -aita edo ama, hartzailea edo tutorea -. 

 • NAN/ANT: eskatzaileak espainiar herritartasuna badu, NAN-zenbakia idatzi beharko da, eta ez badu, ANT-zenbakia. 

 • Familia-helbidea: atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpenak bidaltzeko ere erabiliko da. 

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzeko arrazoia den seme edo alabaren beste 
gurasoaren datuak dira: hau da, adingabearen beste aita edo ama, hartzaile edo tutorearenak. 

FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK: adierazi familia-unitatea edo familia-unitateko kideren bat egoera hauetakoren batean dagoen: 
familia ugaria, familia gurasobakarra, genero-indarkeriaren biktima, desgaitasun- edo mendekotasun-egoeran. 

Familia gurasobakartzat jotzen dira seme-alabak ekonomikoki eskatzailearen mendeko soilik diren familia-unitateak. 

FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: familia-unitatean bizi diren seme-alaba guztien berri eman behar da. 
% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendetasuna badu haietakoren batek eta erakunde eskumendunak onartuta badu desgaitasun 
edo mendekotasun hori, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu. 

ESKOLA-OPORRALDIAK: Eskola-oporraldietan baliatutako eszedentziak eta murrizketak.  

-  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 barne. 

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

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK: eskatzaileak oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko hautatu duen modua. 

HIRUGARRENEI ALTA EMATEKO FITXA: eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu behar den agiria da, eta dirulaguntza zer kontutan 
kobratu nahi den adierazteko balio du. 

Kontua zer banku-erakundetan duzun, eskabideari erantsitako ereduetako bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea hauetakoren 
bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo BANCO SANTANDER, POPULAR, 
SABADEL edo CAJA RURAL DE NAVARRA.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 
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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA

MURRIZKETA / ESZEDENTZIA 
EGOERAREN HASIERA ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

2019ko abuztuak 1 2019ko irailaren 29tik aurrera 2020ko abuztuaren 1era bitarte

2019ko apirilak 1 2019ko maiatzaren 30etik aurrera 2020ko apirilaren 1era bitarte 

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA. Lanaldi-murrizketan edo eszedentzian 59 egun segidan igaro ondoren. 

Epe hori ez-segidakoa izan daiteke, egoera hauetan: 

 • Aldizkako kontratu finkoa izenez gero. 

 • Eskatzailea enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean badago. 

 • Eskatzaileak, diruz laguntzeko jarduna izan den bitartean, greba-eskubidea baliatu badu. 

 • Eskatzaileak soldatarik gabeko baimen bat hartu badu. 

 • Eskatzaileak semearen edo alabaren eskola-egokitzapenerako eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu badu. 

 • Eskatzaileak semearen edo alabaren eskola-oporraldietarako eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu badu. 

Baliatzen denetik urtebete igaro baino lehen eskatu behar da diruz lagundu daitekeen jardunean emandako lanaldi bakoitzari dagokion 
laguntza. 

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

  

ADIBIDEA:

• Dirulaguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatuko balitz (lehenengo adibidean, 2020ko abuztuaren 2an), egun bati dagokion 
zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatuko balitz, bi egun galduko lirateke, eta horrela, hurrenez hurren. 

OSO GARRANTZITSUA 

Hurrengo laguntza-eskaerak (JARRAIPEN-ESKABIDEAK) azken dirulaguntza-eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE 
igarotakoan aurkez daitezke, azken aldiari dagokion eskabidea den kasuan izan ezik. 

 

208. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2019ko urriaren 31, osteguna

2019/5032 (62/22)



1 orrialdea 7-tik

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN EDO 
LANALDI MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO DIRULAGUNTZEN ESKAERA

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

N
JARRAIPENA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

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

ESKATZAILEAREN DATUAK

00
78

9

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Lurralde Historikoa:PK: Udalerria:

zk.: Solairua: Hizkia:Kalea:

Telefonoa:

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

gizona emakumeaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Ordezkaria:

gizona emakumeaSexua:

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:

Familia ugariaGuraso bakarreko familia

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

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

JAIOTEGUNA
% 33ko edo hortik 

gorako desgaitasuna, 
edo mendetasuna

URTEA HILAB. EGUNA IZEN-ABIZENAK Bai Ez

Inprimatu
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DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:

Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua: Lan-harremana:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.

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.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

Diruz lagundu daitekeen jardueran egon naiz eskola egokitzeko egunetan, data hauetan.

Soldatarik gabeko baimen-egunetan egon naiz honako data hauetan.
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JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: Gaztelania Euskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/
familia webgunera jo behar duzula, identifikazio-txartela txertatu 
eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu 
ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

E-maila

Mugikorra
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HAU ESKATZEN DUT

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko urriaren 22koa 164/2019 Dekretua 
LEGE OHARRAK 
1. 63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 

“Ikuskapena eta kontrola. 
    Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 

direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.”

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

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

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

3.- Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

5.- Honako aldaketa hauek gertatu direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuei dagokienez (familiako 
kideen kopurua, kontu korrontea eta helbidea aldatzea, kide batzuen desgaitasun-egoera berria, etab.).

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

Kontu korrontearen aldaketa egiteko, dagokion inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo 
ZUZENEAN zerbitzuan

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. 

https://www.euskadi.eus/dbao/0078902  
  

 Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

LANA ETA SEME-ALABEN ZAINKETA BATERATZEA

Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez 
egiaztatu. 

a-   Eszedentziaren kasuan, seme-alabak zaintzeko Gizarte Segurantzan baja hartu izanaren partearen kopia. 

Lanaldi-murrizketaren kasuan, seme-alabak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren 
kopia (kotizazio-datuen txostena), non agertu beharko baita ehuneko zenbat murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua 
kontuan hartuta. 

Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen 
duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, 
eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-
bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer 
kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat 
egiten duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak 
edo lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren 
sinadura eta zigilua eduki behar ditu. 

b - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 
aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 

208. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2019ko urriaren 31, osteguna

2019/5032 (62/29)



1 orrialdea 11-tik

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

DIRULAGUNTZA EMATEKO ESKAERA

D
HASIERAKOA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

HASIERAKO ESKABIDEA

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Lurralde Historikoa:PK: Herria:

zk.: Sol.: Letra:Kalea:

ezkongabea ezkondua banandua-dibortziatua alargunaizatezko bikoteaEgoera Zibila:

emakumezkoagizonezkoaSexua: LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Familiaren bizilekua:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Telefonoa:

ESKATZAILEAREN DATUAK: Abizenek eta izenak ZEHAZKI bat etorri beharko dute zure NAN edo AIZean agertzen 
direnekin

EZBAI

00
79

0

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

Ordezkaria:

gizona emakumeaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

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

Adierazitako udalen bat ez badago zerrendan errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da. 
 https://www.nisae.izenpe.eus/documentacion/2017/consulta-del-padron-domiciliario-rgi-ayuntamientos-de-la-capv/z15s-content/es/

Adierazi erroldatuta egon zaren herri guztiak:

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan. Erroldatze hori betetzen ez 
bada, irakurri jarraibideak.

Inprimatu
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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.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK

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

ZAINTZEN DUDAN PERTSONAREN DATUAK

1. Abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. Abizena:

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.

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

Modu iraunkorrean sartuta al dago egoitza-zentro batean? EZBAI

EZBAIGizarte-zerbitzuen eguneko zentro baten erabiltzailea al da?

% 33ko edo hortik 
gorako desgaitasuna, 

edo mendetasuna

Jaiotza-data Izen-abizenak Bai Ez Izen-emate 
data Tutoretza Adopzioa Harrera

DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:

Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)

 EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Bi gurasoko familia bada, jarri ezkontidearen edo 
bikotekidearen datuak

1. abizena:

NAN/Pasaportea/AIZ:Izena:

2. abizena:

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

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna Familia ugariaGuraso bakarreko familia

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:
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JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: GaztelaniaEuskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/familia webgunera jo behar duzula, 
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor 
ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

E-maila

Mugikorra

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.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.

Soldatarik gabeko baimen-egunetan egon naiz honako data hauetan.

Lan-harremana:
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NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

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.

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

Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

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

Lehena

Bigarrena

Hirugarrena

Laugarrena

Bosgarrena

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.

Seigarrena

HAU ESKATZEN DUT:

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

b- Administrazioren baten laguntza jasotzen ari naizela, zein kopurutan?

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. 

https://www.euskadi.eus/dbao/0079001  
  
Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik: 
  
1) Eskabidea aurkeztu aurreko familia harreraren 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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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Ez dira a), b), c), d), e), f), i), k) eta p) letretan adierazitako agiriak aurkeztu beharko, baldin eta eskabideko 5. eta 6. orrialdeetan 
elkarreragingarritasunetarako baimena eman bada.

a - Eskatzailearen eta ezkontidearen edo egungo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, atzerritarren nortasun-txartelaren edo 
pasaportearen fotokopiaren bidez egiazta daiteke. 

b - Filiazio-, adopzio-, tutoretza-harremana eta abar egiaztatzea: familia-liburu, jaiotza-agiri edo antzekoren baten fotokopia bidez egiazta 
daiteke; laguntza eskatzen duen pertsonaren familia-unitateko kide guztiak agertu behar dira.  

c -  Eskatzailea erroldatuta dagoela egiaztatzea (errolda-ziurtagiri eguneratua), bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda duela. Udalerrian 
noiz erroldatu zen adierazi beharko da. Ez da onartuko laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete lehenagoko errolda-
ziurtagiririk. 

Eskatzailea eskabidea aurkeztu aurreko urtean ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan, egungo errolda-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren guztiak agertu 
beharko dira), azken hamar urteetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen errolda-
ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

Elkarreragingarritasunerako baimena eman badu, adierazitako aldi horietan non erroldatuta egon den adierazi beharko du. 

d - Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian egon eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzeko arrazoia izan den 
pertsonaren nortasuna egiaztatzea. NANaren edo egoiliar txartelaren fotokopia aurkeztu beharko da. 

e - Eskatzailearen eta mendetasun-egoeran dagoen pertsonaren artean  -hura zaintzeko hartu da eszedentzia edo lanaldi-murrizketa - zer 
ahaidetasun dagoen egiaztatzea: NANaren, jaiotze-agiriaren edo familia-liburuaren fotokopia bidez, edo Erregistro Zibil edo Izatezko 
Bikoteen Erregistroak emandako ziurtagiri bidez eta abar egiazta daiteke. 

f - Mendetasun-egoeran dagoen senitartekoa zaintzeko eszedentzia hartzeagatik edo lanaldia murrizteagatik ematen den laguntzaren 
kasuan, senitartekoa mendetasun-egoeran dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da, eskumena duen administrazioak 
emana. Ziurtagiri horretan jaso behar da zer mendetasun-maila eta maila bakoitzean zer azpimaila duen, Autonomia pertsonala 
sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen 
duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan. 

g - Osasun-egoera larrian dagoen senitartekoa zaintzeko eszedentzia edo lanaldi murrizketa eskatzeagatik ematen den laguntzaren kasuan, 
senitartekoaz arduratzen den medikuak emandako egiaztagiria aurkeztu beharko da. 

h- Eszedentziaren kasuan, mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera larrian dagoen senitartekoa zaintzeko Gizarte Segurantzak 
emandako baja-partearen kopia. 

Lanaldia murriztu bada, mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera larrian dagoen senitartekoa zaintzeko Gizarte Segurantzaren 
datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren kopia (kotizazio-datuen txostena). Txosten horretan agertu behar da ehuneko zenbat 
murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua kontuan hartuta. 

Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen 
duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, 
eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-
bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer 
kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat 
egiten duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak 
edo lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren 
sinadura eta zigilua eduki behar ditu. 

i - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 

aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar)  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada.

D HASIERAKOA IZENEKO ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
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j - Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen bankuko datuak dituela. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko da, 
banku-erakundea hauetakoren bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA, 
BANCO SANTANDER, POPULAR, SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu dela jakinaraziz gero, laguntzak kudeatzen 
dituen organoak egingo du aldaketa, eta, hortaz, aldaketa ez da berehalakoa izango. 

k - Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria. 

l - Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, seme-alabaren zaintza eta babesa esleitzen 
dion ebazpen judizialaren fotokopia. 

Ez da onartuko gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituen hitzarmenik, baldin eta dagokien berrespen-epairik ez badute. 

m - Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek desgaitasun edo mendetasunen bat badu aitortuta, egoera hori egiaztatzen duen 
ziurtagiria. 

n - Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen egiaztagiria. 

o - Familia gurasobakarren kasuan, semea edo alaba ekonomikoki soilik eskatzailearen mende dagoela egiaztatu beharko da. 

p - Eta familia ugaria izanez gero, haren ziurtagiria.
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ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

Bete datuak hemen dituzun argibideak jarraituz:  
0 atala administrazioak beteko du.  
Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira; hartara, hutsik utzi behar den laukitxorik izanez gero, ezkerrekoak utziko dira 
hutsik.

LETRA
ZNANaren laukitxoa betetzeko adibidea:

ESKATZAILEAREN DATUAK. Senitartekoa zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duen pertsona da eskatzailea. Odol-
ahaidetasun hau egon behar da bi pertsona horien artean, hau da, senitartekoaren eta eskatzailearen artean: 

   MENDETASUNAREN kasuan 

a) odolkidetasunezko lehen edo bigarren mailakoa:  

 • aita edo ama 
 • semea edo alaba 
 • aitona edo amona 
 • biloba    

 • anaia edo arreba 

b) ezkontza-ahaidetasunezko lehen mailakoa: 

 • aitaginarreba edo amaginarreba 
 • suhia edo erraina  

OSASUN EGOERA OSO LARRIAREN kasuan   

a) semea edo alaba 

b) Ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

  

NANa/ANTa: eskatzaileak espainiar herritartasuna badu, bere NAN-zenbakia idatzi beharko du, eta ez badu, ANT-zenbakia. 

Familia-egoitza: atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpenak bidaltzeko ere erabiliko da. 

FAMILIA UNITATEARI BURUZKO DATUAK: adierazi familia-unitatea edo familia-unitateko kideren bat egoera hauetakoren batean 
dagoen: familia ugaria, familia gurasobakarra, genero-indarkeriaren biktima, desgaitasun- edo mendekotasun-egoeran. 

Familia gurasobakartzat jotzen dira seme-alabak ekonomikoki soilik eskatzailearen mendeko diren familia-unitateak. 

  

FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABAK: eskatzailearen familia-unitatean bizi diren seme-alaba guztien berri eman behar da. 
Datu hori ezinbestekoa da familia-errenta estandarizatua kalkulatzeko. 

  

ZAINDU BEHARRA DAGOEN 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. 
  

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK:  oharrak eta jakinarazpenak egiteko eskatzaileak hautatu duen modua. 
  
HIRUGARRENEI ALTA EMATEKO FITXA: eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu behar den agiria da, eta dirulaguntza zer kontutan 
kobratu nahi den adierazteko balio du. 
  

Kontua zer banku-erakundetan duzun, eskabideari erantsitako ereduetako bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea 
hauetakoren bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo BANCO 
SANTANDER, POPULAR, SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA. 
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ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 
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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA:

MURRIZKETA/ESZEDENTZIA EGOERAREN 
HASIERA 

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA 

2019ko abuztuak 1 2019ko irailaren 29tik aurrera 2020ko abuztuaren 1era bitarte 

2019ko apirilak 1 2019ko maiatzaren 30etik aurrera 2020ko apirilaren 1era bitarte 

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA: lan-murrizketan edo eszedentzian 59 egun segidan igarotakoan. 

Epe hori ez-segidakoa izan daiteke, egoera hauetan: 

 • Aldizkako kontratu finkoa izenez gero. 

 • Eskatzailea enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean badago. 

 • Eskatzaileak, diruz laguntzeko jarduna izan den bitartean, greba-eskubidea baliatu badu. 

 • Eskatzaileak soldatarik gabeko baimen bat hartu badu. 

Baliatzen denetik urtebete igaro baino lehen eskatu behar da diruz lagundu daitekeen jardunean emandako lanaldi bakoitzari dagokion 
laguntza. 

Eskaera epez kanpo aurkezten bada (hau da, baliatu zenetik 365 egun baino gehiago igarotakoan), ez da adierazitako epetik kanpoko 
egunei dagokien laguntzarik emango. 

ADIBIDEA:

Dirulaguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatzen bada (lehenengo adibidean, 2020ko abuztuaren 2an), egun bati dagokion 
zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatuko balitz, bi egun galduko lirateke, eta horrela, hurrenez hurren. 

OSO GARRANTZITSUA 

Hurrengo laguntza-eskaerak (JARRAIPEN-ESKABIDEAK) azken dirulaguntza-eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE 
igarotakoan aurkez daitezke, azken aldiari dagokion eskabidea den kasuan izan ezik. 
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MENDETASUN-EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK 
ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEEI 

DIRULAGUNTZA EMATEKO ESKAERA

D
JARRAIPENA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

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

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

Lurralde Historikoa:PK: Herria:

zk.: Sol.: Letra:Kalea:

LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

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

Telefonoa:

ESKATZAILEAREN DATUAK

00
79

0

ZAINTZEN DUDAN PERTSONAREN DATUAK

1. Abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. Abizena:

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.

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

emakumeagizonaSexua:

Izena:
LETRA

-NAN/AIZ:

2. abizena:1. abizena:

Ordezkaria:

gizona emakumeaSexua:

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

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:

Familia ugariaGuraso bakarreko familia

Inprimatu
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2 orrialdea 7-tik

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

Modu iraunkorrean sartuta al dago egoitza-zentro batean? EZBAI

EZBAIGizarte-zerbitzuen eguneko zentro baten erabiltzailea al da?

DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:

Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)

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.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua: Lan-harremana:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)
OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.

Soldatarik gabeko baimen-egunetan egon naiz honako data hauetan.
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JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: GaztelaniaEuskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/familia webgunera jo behar duzula, 
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor 
ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

E-maila

Mugikorra
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HAU ESKATZEN DUT

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

Kontu korrontearen aldaketa egiteko, dagokion inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo 
ZUZENEAN zerbitzuan

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko urriaren 22koa 164/2019 Dekretua 
LEGE OHARRAK 
1. 63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 

“Ikuskapena eta kontrola. 
    Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 

direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.”

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

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

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

3.- Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita..

5.- Honako aldaketa hauek gertatu direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuei dagokienez (familiako 
kideen kopurua, kontu korrontea eta helbidea aldatzea, kide batzuen desgaitasun-egoera berria, etab.).

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian.  

https://www.euskadi.eus/dbao/0079001  
  

 Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik: 
  
1) Eskabidea aurkeztu aurreko familia harreraren 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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

LANA ETA MENDEKOTASUNA ETA OSO OSASUN-EGOERA LARRIA DUTENEN ZAINKETA BATERATZEA

Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez 
egiaztatu.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 

a - Eszedentzia hartu bada, mendekotasuna duten edo oso osasun egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko Gizarte Segurantzan baja 
hartu izanaren partearen kopia. 

Lanaldia murriztu bada, mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera larrian dagoen senitartekoa zaintzeko Gizarte Segurantzaren 
datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren kopia (kotizazio-datuen txostena). Txosten horretan agertu behar da ehuneko zenbat 
murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua kontuan hartuta. 

Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen 
duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, 
eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-
bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer 
kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat 
egiten duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak 
edo lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren 
sinadura eta zigilua eduki behar ditu. 

b - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

-  Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 

aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada.
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SEME-ALABA ADINGABEEN ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZEN ESKABIDEA

Z
HASIERAKOA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

HASIERAKO ESKABIDEA

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Lurralde Historikoa:PK: Herria:

zk.: Solairua: Letra:Kalea:

ezkongabea ezkondua banandua-dibortziatua alargunaizatezko bikoteaEgoera Zibila:

emakumezkoagizonezkoaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Familiaren bizilekua:

Erroldatuta daramazun denbora (markatu X batez dagokion laukitxoa):

Telefonoa:

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

EZBAI

00
79

1

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

Sexua: emakumeagizona LETRA

-NAN/AIZ:

2. abizena:

Izena:

1. abizena:

Ordezkaria:

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

Adierazitako udalen bat ez badago zerrendan errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da. 
 https://www.nisae.izenpe.eus/documentacion/2017/consulta-del-padron-domiciliario-rgi-ayuntamientos-de-la-capv/z15s-content/es/

Adierazi erroldatuta egon zaren herri guztiak:

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabete hauetan. Erroldatze hori betetzen ez 
bada, irakurri jarraibideak.

Inprimatu
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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.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK

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

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

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

URTARRILAREN (e)tik (e)ra

KONTRATATURIKO LANGILEAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATURIKO LANGILEEN DATUAK

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

OTSAILAREN (e)ra(e)tik

MARTXOAREN (e)ra(e)tik

APIRILAREN (e)ra(e)tik

MAIATZAREN (e)tik (e)ra

EKAINAREN (e)ra(e)tik

UZTAILAREN (e)ra(e)tik

ABUZTUAREN (e)ra(e)tik

IRAILAREN (e)tik (e)ra

URRIAREN (e)ra(e)tik

AZAROAREN (e)ra(e)tik

ABENDUAREN (e)ra(e)tik

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

% 33ko edo hortik 
gorako desgaitasuna, 

edo mendetasuna

Jaiotza-data Izen-abizenak Bai Ez Izen emate 
data Tutoretza Adopzioa Harrera

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Bi gurasoko familia bada, jarri pertsonaren datuak

1. abizena:

NAN/Pasaportea/AIZ:Izena:

2. abizena:

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:

Familia ugariaGuraso bakarreko familia

 % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna
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3 orrialdea 9-tik

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: GaztelaniaEuskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/familia webgunera jo behar duzula, 
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor 
ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

EZKONKIDEAK LAN EGITEN DUEN ENPRESAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Enpresako langile-kopurua:

Kontratu mota:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

E-maila

Mugikorra

Lan-harremana:

Lan-harremana:
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4 orrialdea 9-tik

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

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.

Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

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

Lehena

Bigarrena

Hirugarrena

Laugarrena

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.

Bosgarrena

HAU ESKATZEN DUT:

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

b- Administrazioren baten laguntza jasotzen ari naizela, zein kopurutan?

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

LEGE-OHARRAK 
63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 
Ikuskapena eta kontrola. 
Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 
direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.
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5 orrialdea 9-tik

ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. https://www.euskadi.eus/rgdaap/00791  
  
Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
 

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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6 orrialdea 9-tik

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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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7 orrialdea 9-tik

Z HASIERAKOA ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO

Ez dira a), b), c), g), i) eta o) letretan adierazitako agiriak aurkeztu beharko, baldin eta eskabideko 5. eta 6. orrialdeetan 
elkarreragingarritasunetarako baimena eman bada.

a - Eskatzailearen eta ezkontidearen edo egungo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, atzerritarren nortasun-txartelaren edo 
pasaportearen fotokopiaren bidez egiazta daiteke. 

b - Filiazio-, adopzio-, tutoretza-harremana eta abar egiaztatzea: familia-liburu, jaiotza-agiri edo antzekoren baten fotokopia bidez egiazta 
daiteke; laguntza eskatzen duen pertsonaren familia-unitateko kide guztiak agertu behar dira.  

c - Eskatzailea erroldatuta dagoela egiaztatzea (errolda-ziurtagiri eguneratua), bizilekuan bizi diren lagun guztien zerrenda duela. Udalerrian 
noiz erroldatu zen adierazi beharko da. Ez da onartuko laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete lehenagoko errolda-
ziurtagiririk. 

Eskatzailea eskabidea aurkeztu aurreko urtean ez bada bizi izan edo ez bada jarraitutasunez erroldatuta egon Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan, egungo errolda-ziurtagiriaz gain (ziurtagiri horretan eskatzailearekin batera bizi diren guztiak agertu 
beharko dira), azken hamar urteetan bost urtez jarraian EAEko udalerriren batean erroldatuta egon dela egiaztatzen duen errolda-
ziurtagiria aurkeztu beharko da. 
Elkarreragingarritasunerako baimena eman badu, adierazitako aldi horietan non erroldatuta egon den adierazi beharko du. 

d - Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langileari Gizarte Segurantzan alta eman zaiola adierazten duen egiaztagiria. 

e - Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen kotizazioa Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztapena, dirulaguntza 
eskatzen diren hilabeteei dagokiena. 

f - Gizarte Segurantzaren dokumentua, familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta diruz lagundu daitekeen jarduketak 
irauten duen bitartean lan egiten duten sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzen duena. 

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzaren kotizazioari 
dagozkion ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte beren jarduera egiaztatzeko. 

g - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 

aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada. 

h - Hirugarrenaren altaren fitxa, eskatzailearen bankuko datuak dituela. Eskabideari erantsita dauden ereduetatik bat aukeratu beharko da, 
banku-erakundea hauetakoren bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA, 
BANCO SANTANDER, POPULAR, SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Eskabide hau aurkeztu ondoren, laguntzak kobratzeko banku-kontuaren zenbakia aldatu dela jakinaraziz gero, laguntzak kudeatzen 
dituen organoak egingo du aldaketa, eta, hortaz, aldaketa ez da berehalakoa izango. 

i - Izatezko bikotea izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria. 

j - Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, etxeko langilea kontratatzeko arrazoia den 
seme edo alabaren zaintza eta babesa esleitzen duen ebazpen judizialaren fotokopia. 

Ez da onartuko gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituen hitzarmenik, baldin eta dagokien berrespen-epairik ez badute. 

k - Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek desgaitasun edo mendetasunen bat badu aitortuta, egoera hori egiaztatzen duen 
ziurtagiria. 

l -  Gurasoetako batek lanerako ezintasun absolutu edo osoa badu aitortuta, egoera hori egiaztatzen duen agiria. 

m - Genero-indarkeriaren biktima izanez gero, hori egiaztatzen duen egiaztagiria. 

n - Familia gurasobakarren kasuan, eskatutako eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren bidez zaindu behar den semea edo alaba 
ekonomikoki eskatzailearen mende soilik dagoela egiaztatu beharko da. 

o -  Eta familia ugaria izanez gero, haren ziurtagiria.
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8 orrialdea 9-tik

ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

Bete datuak hemen dituzun argibideak jarraituz: 

0 atala administrazioak beteko du. 

Zenbakizko datuak eskuinera doituko dira; hartara, hutsik utzi behar den laukitxorik izanez gero, ezkerrekoak utziko dira 
hutsik.

Z
LETRA

 NANaren laukitxoa betetzeko adibidea:

ESKATZAILEAREN DATUAK (zaintzailea kontratatu duenarena): adingabeko semea edo alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen 
Gizarte Segurantzarako kotizazio-agirian etxeko titular modura agertzen den familia-unitateko kidea da. Adingabearen zaintza eta babesa 
esleituta daukan ama edo aita, hartzailea edo tutorea izan daiteke, edo zaintza eta babesa esleituta daukanarekin bizi dena; hau da, haren 
bikotekidea edo izatezko bikotea. 

• NAN/ANT: eskatzaileak espainiar herritartasuna badu, NAN-zenbakia idatzi beharko da, eta ez badu, ANT-zenbakia. 

• Familia-helbidea: atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpenak bidaltzeko ere erabiliko da. 

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: ezkontza-harreman edo antzeko harreman bidez eskatzailearekin lotura duen 
familia-unitateko kidea da, kontratatutako zaintzaileak zaindu behar duen adingabearen aita edo ama izan edo ez. 

DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN JARDUERARI BURUZKO DATUAK: Diruz laguntzeko eskatu den kotizazio-aldiak.  

KONTRATATUTAKO PERTSONAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATUTAKO PERTSONEN DATUAK: diruz lagun 
daitekeen aldian langile bat baino gehiago kontratatu badira, haietako bakoitzaren datu guztiak bete beharko dira. 

FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK: adierazi familia-unitatea edo familia-unitateko kideren bat egoera hauetakoren batean dagoen: 
familia ugaria, genero-indarkeriaren biktima, desgaitasun- edo mendekotasun-egoeran. 

FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: familia-unitatean bizi diren seme-alaba guztien berri eman behar da. 
% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendetasuna badu haietakoren batek eta erakunde eskumendunak onartuta badu desgaitasun 
edo mendekotasun hori, atal honetan alegatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu. 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK: eskatzaileak oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko hautatu duen modua. 

HIRUGARRENEI ALTA EMATEKO FITXA: eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu behar den agiria da, eta dirulaguntza zer kontutan 
kobratu nahi den adierazteko balio du. 

Kontua zer banku-erakundetan duzun, eskabideari erantsitako ereduetako bat aukeratu beharko duzu, zure banku-erakundea hauetakoren 
bat den edo ez kontuan hartuta: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BANKOA, CAIXABANK, BBVA edo BANCO SANTANDER, POPULAR, 
SABADEL edo CAJA RURAL DE NAVARRA.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 
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9 orrialdea 9-tik

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA

KONTRATUA EGIN ETA ALTA EMAN DEN 
EGUNA ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

2019ko abuztuak 1 2019ko irailaren 29tik aurrera 2020ko abuztuaren 1era bitarte 

2019ko apirilak 1 2019ko maiatzaren 30etik aurrera 2020ko apirilaren 1era bitarte 

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAREN HASIERA. Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko Etxeko Langileen Sistema Berezian alta 
eman eta zaintzailea kontratatzen denetik 59 egun igarotzen direnean. 
  
Kontratu hori egin eta gehienez ere urtebete izango da eskabidea aurkezteko. 
  
Eskaera epez kanpo aurkezten bada (hau da, baliatu zenetik 365 egun baino gehiago igaro badira), ez da adierazitako epetik kanpoko 
egunei dagokien laguntzarik emango. 

  

ADIBIDEA:

• Dirulaguntza epea amaitu eta egun bat geroago eskatzen bada (lehenengo adibidean, 2020ko abuztuaren 2an), egun bati dagokion 
zenbatekoa soilik galduko litzateke. Abuztuaren 3an eskatuko balitz, bi egun galduko lirateke, eta horrela, hurrenez hurren. 

OSO GARRANTZITSUA 

Hurrengo laguntza-eskaerak (JARRAIPEN-ESKABIDEAK) azken dirulaguntza-eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE 
igarotakoan aurkez daitezke, azken aldiari dagokion eskabidea den kasuan izan ezik
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1 orrialdea 6-tik

SEME-ALABA ADINGABEEN ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZEN ESKABIDEA

Z
JARRAIPENA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Política Familiar 
y Diversidad

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

ADMINISTRAZIOAK BETE BEHARREKOA:

Espedientea:
URTEA L.H. ZENBAKIA

SARTU IZANAREN ERREGISTROA

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Bi gurasoko familia bada, jarri pertsonaren datuak

1. abizena:

NAN/Pasaportea/AIZ:Izena:

2. abizena:

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Lurralde Historikoa:PK: Herria:

zk.: Solairua: Letra:Kalea:

emakumeagizonaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Familiaren bizilekua:

Telefonoa:

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

00
79

1

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

Sexua: emakumeagizona LETRA

-NAN/AIZ:

2. abizena:

Izena:

1. abizena:

Ordezkaria:

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

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

Inprimatu
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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.

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK

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

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: GaztelaniaEuskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

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.eus/familia webgunera jo behar duzula, 
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor 
ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.
Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

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

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

URTARRILAREN (e)tik (e)ra

KONTRATATURIKO LANGILEAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATURIKO LANGILEEN DATUAK

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

OTSAILAREN (e)ra(e)tik

MARTXOAREN (e)ra(e)tik

APIRILAREN (e)ra(e)tik

MAIATZAREN (e)tik (e)ra

EKAINAREN (e)ra(e)tik

UZTAILAREN (e)ra(e)tik

ABUZTUAREN (e)ra(e)tik

IRAILAREN (e)tik (e)ra

URRIAREN (e)ra(e)tik

AZAROAREN (e)ra(e)tik

ABENDUAREN (e)ra(e)tik

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

1. abizena:

LETRA

-NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

G.Z. alta eman zuen data: G.Z. baja eman zuen data:

Mugikorra:

E-maila:

% 33ko edo hortik 
gorako desgaitasuna, 

edo mendetasuna

Jaiotza-data Izen-abizenak Bai Ez Izen-emate 
data Tutoretza Adopzioa Harrera

Familia ugaria bada, familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen arabera, markatu X bat laukian
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Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.

HAU ESKATZEN DUT

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko urriaren 22koa 164/2019 Dekretua 
LEGE OHARRAK 
1. 63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa: 

“Ikuskapena eta kontrola. 
    Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 

direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.”

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

2.- Aurrez aurkeztutako eskaera orrietan jasotako datuek ez dutela inolako aldaketarik izan.

1.- Eskaera honetan dauden datuak benetakoak direla eta ontzat ematen ditut.

3.- Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza 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 seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

5.- Honako aldaketa hauek gertatu direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuei dagokienez (familiako 
kideen kopurua, kontu korrontea eta helbidea aldatzea, kide batzuen desgaitasun-egoera berria, etab.).

Kontu korrontearen aldaketa egiteko, dagokion inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo 
ZUZENEAN zerbitzuan
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
Arduraduna: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. https://www.euskadi.eus/dbao/0079104 
  
Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
 

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Prozedura honen instruktorearen aldetik ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO. (39/2015 
Legearen 28. Art.)

 • Identitate-datuak 
 • Etxebizitza-errolda eta historikoen datuak 
 • Egoera zibilaren datuak 
 • Izatezko Bikoteen Erregistro-datuak 
 • Familia ugariaren tituluaren datuak 
 • Seme-alabaren jaitza-datuak 
 • Mendekotasun-maila eta graduaren datuak 
 • Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea 
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea 

Aurka eginez gero, aipatutako erakunde eskudunek igorritako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
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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 hurrenkera 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, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 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

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,
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JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

LANA ETA ZAINTZAILEEN KONTRATAZIOA BATERATZEA

Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez 
egiaztatu

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 

a - Gizarte Segurantzari seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen kotizazioa, dirulaguntza eskatzen den hilabeteei 
dagokiona, ordaindu zaiola egiaztatzen duten ordainagiriak. 

b - Gizarte Segurantzaren dokumentua, familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta diruz lagundu daitekeen 
jarduketak irauten duen bitartean lan egiten duten sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzen duena. 

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzaren kotizazioari 
dagozkion ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte beren jarduera egiaztatzeko. 

c - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 

aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada. 
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