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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Familias e Infancia

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
Familia eta Haurren Zuzendaritza
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GERTAEREN JAKINARAZPENA  

1.- LAGUNTZA ESKATU ZUEN PERTSONAREN DATUAK (eskaeran agertzen diren moduan)

NAN/AIZ/Pasaportea: AIT (AIZ izanez gero bete):

1º Abizena: 2º Abizena:

Izena: Jaiotze-data:

Kalea: Zk: Solairua: Letra:

PK: Udalerria: Lurralde historikoa:

2.- Gertaeren jakinarazpena

Etxebizitzaz aldatzea:

Jarraian, adierazi helbide berria

Kalea: Zk: Solairua: Letra:

Pk: Udalerria: Lurralde historikoa:

Banku-kontua aldatzea:

IBAN

Nortasun-agiria aldatzea:

Berria AN / AIZ / Pasaporte berria

Zaintza eta jagoletza aldatzea:

Zaintza eta jagoletza ditut

Zaintza eta jagoletza partekatuak

Zaintza eta jagoletza beste gurasoak ditu. * Kasu horretan, beste gurasoak dagokion hasierako eskaera aurkeztu behar du

Genero-indarkeriaren biktima izatea jakinaraztea

Jakinarazpen-datuak aldatzea:

Telematikoa

Postala

Helbide elektronikoa

Telefonoa

Kalea: Zk: Solairua: Letra: Pk:

Udalerria: Lurralde hiistorikoa:

Beste aldaketa mota bat jakinaraztea:

AIT(AIZ izanez gero bete): 

Jatorrizko espediente-zk.
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3. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA

ESKATZAILEAREN SINADURA

Eskaeran ageri diren datu pertsonalak “Familientzako laguntzak eta dirulaguntzak” izeneko tratamendu-jardueran 
sartu eta tratatuko dira. 
 ■ Arduraduna: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Familia eta Haurren Zuzendaritza 
 ■ Helburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabak dituzten 

familientzako laguntzen kudeaketa. 
 ■ Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 

arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 
 ■ Hartzaileak: Ez dago aurreikusita daturik jakinaraztea. 
 ■ Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta 

informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 
 ■ Informazio gehigarria: Lanbideren web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio 

gehigarri eta zehatz guztia: 
(https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml) 

  
  
Araudia: 
 ■ Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/? 

uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 
 ■ 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 

bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf) 
  
 

(e)an (e)n,
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III. eranskina: Zaintza partekatuaren kasuan laguntza nork kobratuko duen adostea

Nik, (izena eta bi abizenak), 

NAN/AIZ/Pasaportea: baimena ematen diot datu hauek dituen eskatzaileari,

(izena eta bi abizenak), 

NAN/AIZ/Pasaportea:

gure seme edo alaba hauengatik dagokion jaiotza-laguntza jaso dezan,

gure seme-alaba hauek bere familia-unitatean zenbatu ditzan,liar,

(izena eta bi abizenak), 

Eskatzailearen 
sinadura

Sinadura 
ama/aita, tutorea, harreragilea

IV. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena

Nik, (izena eta bi abizenak), 

NAN/AIZ/Pasaportea:  baimena ematen diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren 

Zuzendaritzari nire seme-alaben familia-erroldatzearen datuak ofizioz kontsultatzeko:

(izena eta bi abizenak) 

(izena eta bi abizenak) 

(izena eta bi abizenak) 

Helbide honetan:

Kalea Zk: Solairua: Letra:

PK: Udalerria: Lurralde historikoa:

Sinadura 
ama/aita, tutorea, harreragilea
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Eskaera hau elektronikoki aurkez daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean 
  
Baita aurrez aurre ere: 
  
 • ZUZENEAN - Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. 
  

  
Hitzordua eskatzea (online, tel.: - 945 01 90 00) 
  
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoen helbideak: 
  
01005 Gasteiz, Ramiro de Maeztu kalea 10 
48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13 
  
Informazio-telefonoa - ZUZENEAN - (012 - 945 01 80 00) 

  
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistroan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan: 
  

  
 o Udaletxea – Toki-administrazioa osatzen duten erakundeak. 
 o Autonomia-erkidegoetako administrazioak. 
 o Estatuko Administrazio Orokorra. 
 o Sektore publiko instituzionala. 
  

  
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran: 
  
  
 o Gutun-azal irekia. 

 o Dokumentazioaren lehen orriaren edo aurkezpen-orriaren bi kopia, bulegoan ZIGILUA jar diezaioten 
(aurkezpen-eguna, -ordua eta -lekua). 

 o Orri zigilatu hori dokumentazioa bidaltzen den gutun-azalean sartu behar da. 
 o Kopia zigilatua gordeko da, aurkezte-frogagiri gisa. 

  
  
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

16.4. artikuluan aurreikusten diren gainerako lekuetan. 
  
 

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA
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GERTAEREN JAKINARAZPENAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.

Helbide-aldaketaren jakinarazpena
Bizkaian erroldatuta bazaude eta udalerria ez badago zerrenda honetan: 
https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Familia-erroldatzea Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra 
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete)

Udaletxea

Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea

Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank, BBVA, Sabadell, 
Caja Rural de Navarra, Abanca

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 
dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.

Banku-erakundea 
Banku-erakundearen web-orria.

PASAPORTEAREKIN identifikatuz gero:

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 
dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.

Banku-erakundea 
Banku-erakundearen web-orria.

Nortasuna Pasaportearen fotokopia

Zaintza eta jagoletza aldatzeko jakinarazpena 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Zaintza eta jagoletza  • Zaintza eta jagoletza ematen duen 
ebazpen judizialaren fotokopia  

  
edo 

 • Guraso eta seme-alaben arteko neurriak 
arautzen dituen hitzarmena eta sententzia 
berreslea 

Epaitegiak

Zaintza partekatuaren kasuan, 
laguntza kobratzeko baimena

I. ERANSKINA 
I: Zaintza partekatuaren kasuan, laguntza nork 

kobratuko duen zehazteko adostasuna

II. eranskina

Seme-alaben erroldatzea 
(eskatzailearekin erroldatuta ez 

badaude)

 • Zaintza partekatuko seme-alaben familia-
erroldatzea kontsultatzeko baimena 

  
edo 

 • Seme-alaben familia-erroldaren ziurtagiria 
(eman berria - onartutako gehieneko 
antzinatasuna 3 hilabete) 

III. eranskina 
  
  
  

Udaletxea
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Genero-indarkeriaren biktima izatea jakinaraztea
Gogoan izan EZ duela aurkeztu behar seme-alaben zaintzari eta jagoletzari buruzko dokumentaziorik.

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Genero-indarkeriaren biktima 
izatea

 • Genero-indarkeriaren biktimaren aldeko 
babes-agindua. 

 • Genero-indarkeriako gertakariengatiko 
kondena-epaia 

 • Bi horiek falta badira, Fiskaltzaren txostena, 
eskatzailea genero-indarkeriaren biktima 
delako zantzuak daudela adierazten duena. 

 • Genero-indarkeria egon delako 
administrazio-egiaztagiria.  

  
  
  

Epaitegiak 
  
  
  
  

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak

Administrazio eskudunari (Familia Zuzendaritza) informazioa eskuratzeko baimena ematen EZ bazaio.

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Familia-erroldatzea Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra 
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 

3 hilabete)

Udaletxea

Jakinarazpena nortasun-agirian

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Nortasuna Eskatzailearen eta ezkontidearen edo 
bikotekidearen NANaren, AIZren edo pasaportearen 

fotokopia (indarrean egon behar du).

Polizia-etxeak edo enbaxadak

Helbide-aldaketa jakinaraztea

Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 
dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.

Banku-erakundea 
Banku-erakundearen web-orria.

PASAPORTEAREKIN identifikatuz gero:

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 
dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.

Banku-erakundea 
Banku-erakundearen web-orria.

Nortasuna Pasaportearen fotokopia
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GERTAEREN JAKINARAZPENA  
1.- LAGUNTZA ESKATU ZUEN PERTSONAREN DATUAK (eskaeran agertzen diren moduan)
2.- Gertaeren jakinarazpena
Jarraian, adierazi helbide berria
IBAN
Berria
3. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
ESKATZAILEAREN SINADURA
Eskaeran ageri diren datu pertsonalak “Familientzako laguntzak eta dirulaguntzak” izeneko tratamendu-jardueran sartu eta tratatuko dira.
Arduraduna: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Familia eta Haurren ZuzendaritzaHelburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabak dituzten familientzako laguntzen kudeaketa.Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko.Hartzaileak: Ez dago aurreikusita daturik jakinaraztea.Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.Informazio gehigarria: Lanbideren web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia:(https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml)
 
 
Araudia:
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/? uri=CELEX:32016R0679&from=ES)3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf) 
 
(e)an 
(e)n,
III. eranskina: Zaintza partekatuaren kasuan laguntza nork kobratuko duen adostea
(izena eta bi abizenak), 
baimena ematen diot datu hauek dituen eskatzaileari,
(izena eta bi abizenak), 
(izena eta bi abizenak), 
Eskatzailearen
sinadura
Sinadura
ama/aita, tutorea, harreragilea
IV. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena
(izena eta bi abizenak), 
 baimena ematen diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren 
Zuzendaritzari nire seme-alaben familia-erroldatzearen datuak ofizioz kontsultatzeko:
(izena eta bi abizenak) 
(izena eta bi abizenak) 
(izena eta bi abizenak) 
Helbide honetan:
Sinadura
ama/aita, tutorea, harreragilea
 
Eskaera hau elektronikoki aurkez daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean
 
Baita aurrez aurre ere:
 
ZUZENEAN - Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. 
 
Hitzordua eskatzea (online, tel.: - 945 01 90 00)
 
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoen helbideak:
 
01005 Gasteiz, Ramiro de Maeztu kalea 10
48011 Bilbo, Kale Nagusia 85
20004 Donostia, Andia kalea 13
 
Informazio-telefonoa - ZUZENEAN - (012 - 945 01 80 00)
 
Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistroan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako edozeinen erregistro elektronikoetan: 
 
Udaletxea – Toki-administrazioa osatzen duten erakundeak.Autonomia-erkidegoetako administrazioak.Estatuko Administrazio Orokorra.Sektore publiko instituzionala. 
 
Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran: 
 
Gutun-azal irekia.Dokumentazioaren lehen orriaren edo aurkezpen-orriaren bi kopia, bulegoan ZIGILUA jar diezaioten (aurkezpen-eguna, -ordua eta -lekua).Orri zigilatu hori dokumentazioa bidaltzen den gutun-azalean sartu behar da.Kopia zigilatua gordeko da, aurkezte-frogagiri gisa. 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aurreikusten diren gainerako lekuetan. 
 
ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA
GERTAEREN JAKINARAZPENAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
Helbide-aldaketaren jakinarazpena
Bizkaian erroldatuta bazaude eta udalerria ez badago zerrenda honetan:
https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Familia-erroldatzea	
Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 hilabete)
Udaletxea
Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea
Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Caja Rural de Navarra, Abanca
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Banku-titulartasuna
Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.
Banku-erakundea
Banku-erakundearen web-orria.
PASAPORTEAREKIN identifikatuz gero:
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Banku-titulartasuna
Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.
Banku-erakundea
Banku-erakundearen web-orria.
Nortasuna
Pasaportearen fotokopia
Zaintza eta jagoletza aldatzeko jakinarazpena         
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Zaintza eta jagoletza
Zaintza eta jagoletza ematen duen ebazpen judizialaren fotokopia  
edo
Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituen hitzarmena eta sententzia berreslea
Epaitegiak
Zaintza partekatuaren kasuan, laguntza kobratzeko baimena
I. ERANSKINA
I: Zaintza partekatuaren kasuan, laguntza nork kobratuko duen zehazteko adostasuna
II. eranskina
Seme-alaben erroldatzea
(eskatzailearekin erroldatuta ez badaude)
Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena 
edo
Seme-alaben familia-erroldaren ziurtagiria (eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna 3 hilabete)
III. eranskina
 
 
 
Udaletxea
Genero-indarkeriaren biktima izatea jakinaraztea
Gogoan izan EZ duela aurkeztu behar seme-alaben zaintzari eta jagoletzari buruzko dokumentaziorik.
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Genero-indarkeriaren biktima izatea
Genero-indarkeriaren biktimaren aldeko babes-agindua.Genero-indarkeriako gertakariengatiko kondena-epaiaBi horiek falta badira, Fiskaltzaren txostena, eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duena.Genero-indarkeria egon delako administrazio-egiaztagiria. 
 
 
 
Epaitegiak
 
 
 
 
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak
Administrazio eskudunari (Familia Zuzendaritza) informazioa eskuratzeko baimena ematen EZ bazaio.
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Familia-erroldatzea
Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 hilabete)
Udaletxea
Jakinarazpena nortasun-agirian
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Nortasuna
Eskatzailearen eta ezkontidearen edo bikotekidearen NANaren, AIZren edo pasaportearen fotokopia (indarrean egon behar du).
Polizia-etxeak edo enbaxadak
Helbide-aldaketa jakinaraztea
Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Banku-titulartasuna
Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.
Banku-erakundea
Banku-erakundearen web-orria.
PASAPORTEAREKIN identifikatuz gero:
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Banku-titulartasuna
Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea.
Banku-erakundea
Banku-erakundearen web-orria.
Nortasuna
Pasaportearen fotokopia
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