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JARRAIPENA
COVID

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
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Inprimatu

SEME-ALABA ADINGABEEN ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZEN ESKABIDEA
- COVID
JARRAIPENAKO ESKABIDEA
ESKATZEKO EPEA: 2021EKO MARTXOAREN 1ETIK 2021EKO IRAILAREN 30ERA
JARRAIPENEKO ESKAERA aurkeztea, emandako aurreko laguntza-eskaeratik 4 hilabete igaro badira edo diruz
laguntzeko moduko jarduera amaitu bada.
KOTIZAZIOEN ESKAERA: 2020KO IRAILAREN 1ETIK 2020KO EKAINAREN 30ERA, BIAK BARNE
Diruz lagunduko da 2020an 3 urte edo gehiago bete dituen familiako seme edo alaba txikiena zaintzeko
langileak kontratatzea, 14 urte bete arte.

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

00791#C

Pertsona interesatua

Ordezkaria

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

2. abizena:

Izena:

NAN/AIZ:

Sexua:

gizona

LETRA

emakumea

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

Genero-indarkeriaren biktima

Ordezkaria:
1. abizena:

2. abizena:

Izena:

NAN/AIZ:

Sexua:

gizona

LETRA

emakumea

Familiaren bizilekua:
Kalea:
PK:

zk.:

Solairua:

Herria:

Letra:
Lurralde Historikoa:

Telefonoa:

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

2. abizena:

Izena:

NAN/Pasaportea/AIZ:

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna
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FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK
Familia ugaria bada, familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen arabera, markatu X bat laukian

FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEN DATUAK
% 33ko edo hortik
gorako desgaitasuna,
edo mendetasuna

Jaiotza-data

Izen-abizenak

Bai

Ez

Tutoretza Adopzioa Harrera

Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, seme-alaben zaintza eta
babespea ziurtatu beharko da.

JARDUERA DIRUZ LAGUNGARRIAREN DATUAK (markatu laguntzaren xede diren kontratazio-aldiak)
2020

2021

IRAILALAREN

(e)tik

(e)ra

URTARRILAREN

(e)tik

(e)ra

APIRILAREN

(e)tik

(e)ra

URRIAREN

(e)tik

(e)ra

OTSAILAREN

(e)tik

(e)ra

MAIATZAREN

(e)tik

(e)ra

AZAROAREN

(e)tik

(e)ra

MARTXOAREN

(e)tik

(e)ra

EKAINAREN

(e)tik

(e)ra

ABENDUAREN

(e)tik

(e)ra

KONTRATATURIKO LANGILEAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATURIKO LANGILEEN DATUAK
1. abizena:
NAN/AIZ:

-

2. abizena:

Izena:

G.Z. alta eman zuen data:

G.Z. baja eman zuen data:

2. abizena:

Izena:

G.Z. alta eman zuen data:

G.Z. baja eman zuen data:

2. abizena:

Izena:

G.Z. alta eman zuen data:

G.Z. baja eman zuen data:

LETRA

1. abizena:
NAN/AIZ:

LETRA

1. abizena:
NAN/AIZ:

LETRA

JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK
Komunikatzeko hizkuntza:

Euskara

Gaztelania

Jakinarazpen-bidea:

Ohiko posta

Telematikoa
Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen bat
edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko duzu
(aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera), eta hau
jakinaraziko zaizu: www.euskadi.eus/familia webgunera jo behar duzula,
identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor
ikusi ahal izango duzu ebazpena osorik.
Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:
Mugikorra:
E-maila:
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ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Nik, (izena eta bi abizenak)
NANarekin/AIZrekin egiaztatuak
NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:
1.- Eskaera honetan dauden datuak benetakoak direla eta ontzat ematen ditut.
2.- Aurrez aurkeztutako eskaera orrietan jasotako datuek ez dutela inolako aldaketarik izan.
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.- (BAI/EZ adierazi dagokiona)
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta nago.
Positiboa bada, prozedurak eta erakundeak identifikatu behar dira

Prozedura

Kudeaketa-instantzia

5.- Ordainduta dauzkat dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.
6.- EZ nagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako gainerako
egoeretan.
7.- 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.).

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

Kontu korrontearen aldaketa egiteko, dagokion inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo
ZUZENEAN zerbitzuan
HAU ESKATZEN DUT
2020/2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak arautzen dituen
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021ko ______ren __(e)ko Aginduan aurreikusitako laguntza
ematea.
.
(e)n,
(e)an
ESKATZAILEAREN SINADURA

ARAUDI ERREGULATZAILEA
AGINDUA, 2021ko _________ ___ (e) koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira 3 eta 14 urte bitarteko
seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak, Euskadiko Babes Zibileko Planaren esparruan, Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI, Eusko
Jaurlaritzak aktibatua 2020ko abuztuaren 14an, COVID-19aren hedapenak sortutako alerta epidemiologikoaren egoerari aurre egiteko
Laguntzak arautzen dituen aginduaren 17. artikulua.
"Ikuskapena eta kontrola. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak beharrezkoak diren ikuskapen- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango ditu agindu
honen helburuak betetzen direla bermatzeko. "
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA
Izena eta bi abizenak:
NAN/AIZ:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
Izena eta bi abizenak:
NAN/AIZ/Pasaportea:

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO
ESKATZAILEA

EZKONTIDEA EDO
BIKOTEKIDEA

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko
Izatezko Bikoteen Erregistroa edo egoera zibila egiaztatzeko, baieztatzeko edo
ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez errolda historiko eta etxekoko
ziurtagiria egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen
egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.

bidez familia ugariko tituloa

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez mendekotasuna egiaztatzen
duen ziurtagiria edo dokumentazioa egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez identifikatzeko ziurtagiria
egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean datu hauek:
·
Eskatzailearen identitatea, bitarteko elektronikoak erabiliz administrazio eskudunean.
Eskabide hau aurkezteak berekin dakar baimena, deialdia kudeatzen duen organoak zuzenean egiazta dezan eskatzaileak zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela.
Hala ere, berariaz uka dezake baimen hori.
Hori jasota utzi behar da hurrengo laukian (markatu ukapena).

UKAPENA

Ukatuz gero, erakunde eskatzaileak, eskabidearekin batera, egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu, eguneratuta.

Izenpetua
ESKATZAILEA

Izenpetua
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak.
• Arduraduna: Familia eta Haurren 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
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Z - COVID JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
a - Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, dirulaguntza eskatutako hilabeteei
dagokiena: ordainagirien kopia autentikoa. Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren
egiaztagiria, dirulaguntza eskatutako hilabeteei dagokiena.

b - Gizarte Segurantzaren dokumentua, familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta jarduera diruz lagungarriak irauten

duen bitartean lan egiten duten sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzen duena. Gizarte Segurantzaren IDC dokumentuaren
bidez egiazta daiteke - kotizazio-datuen txostena -.
Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzako kotizazioordainagiriak aurkeztu beharko dituzte beren jarduera egiaztatzeko

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

ESKATZEKO EPEA: 2021EKO MARTXOAREN 1ETIK 2021EKO IRAILAREN 30ERA
JARRAIPENERAKO ESKAERA aurkeztea, emandako aurreko laguntza-eskaeratik 4 hilabete igaro badira. Salbuespena: diruz lagungarri
den jarduera amaitzen bada, 4 hilabete igaro baino lehen aurkeztu daiteke.

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.eus/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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