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MENDEKOTASUN EGOERAN EDO OSO OSASUN EGOERA LARRIAN DAUDEN 
SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA 
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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

Interesduna Ordezkaria

NORK AURKEZTU ZUEN ESKABIDEA?

ezkongabea ezkondua banandua-dibortziatua alargunaizatezko bikoteaEgoera Zibila:

emakumeagizonaSexua:

NAN/AIZ:

Izena:

2. abizena:1. abizena:

INTERESDUNAREN DATUAK (ZAINTZAILEA): Abizenek eta izenek BAT etorri beharko dute nortasuna egiaztatzeko 
dokumentuan (NAN edo AIZ) agertzen direnekin.

Lurralde Historikoa:PK: Udalerria:

zk.: Solairua: Hizkia:Familiaren helbidea:

Telefono mugikorra:

Titularra:

2. abizena:

NAN/AIZ:

emakumeagizonaSexua:

Izena:

1. abizena:

Ordezkaria:

 % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

AIT (AIZ izanez gero bete)::

Posta Elektronikoa:

AIT(AIZ izanez gero bete)::

Telefono mugikorra:

Posta Elektronikoa:

IRAKURRI ARRETAZ ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK
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Bi gurasoko familia bada, EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK (adingabearen aita/ama, hartzailea, 
tutorea, hura zaintzeko eskatu baita eszedentzia edo lanaldi-murrizketa):

FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK:

Bai Ez
Bai Ez
Bai Ez
Bai Ez

 • Familia ugariaren titulua daukazu? 
 • Guraso bakarreko familia da eta seme-alaba horiek ekonomikoki persona bakar horren mende daude? 
 • Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima da? 
 • Gurasokideren batek mendekotasun akutua, mendekotasun handia edo % 50etik gorako desgaitasuna dauka 

aitortuta? 

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

Izena:

2. abizena:1. abizena:

AIT:NAN/AIZ/Pasaportea:

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?

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:
Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)
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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 OPORRALDIAETAN hartu da. Diruz lagundu daitekeen aldian.

GREBA-ESKUBIDEA baliatu duzu honako egun hauetan:

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

NIRE ZERBITZUAK EMATEN DITUDAN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Lanaldi mota:

Osoa Kontratu Partziala

Kontratuaren arabera, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu aurretik egiten zuen lanaldia adierazi behar da (hau da, eszedentzia edo lanaldi-
murrizketaren ehunekoa kontuan hartu gabe).

ESKOLA EGOKITZAPENEKO egunetan diruz laguntzeko moduko jarduketan egon naiz honako data hauetan.

SOLDATARIK GABEKO BAIMEN-EGUNETAN egon naiz egun hauetan.

Lan-harremana

Kontratatutako lanaldi-ehunekoa, lanaldi 
osoari dagokionez, sektoreko 
hitzarmenaren arabera (%)

ARLO PRIBATUA

KOOPERATIBEN SEKTORE PRIBATUA

SEKTORE PUBLIKOA

ETXEKO LANGILEA
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JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

Komunikazio-hizkuntza:

 Gaztelania Euskaera

Jakinarazpen-kanala:

 Telematikoa Posta-helbidea

  
Jakinarazpen-kanal telematikoa aukeratzen baduzu, ezinbestekoa da 
identifikazio-ziurtagiri elektronikoa edukitzea. 
  
Jakinarazpen administratibo bat badaukazu, mezu elektroniko edo SMS 
bat jasoko duzu (zein den aukeratutako jakinarazpen-kanala). Bertan 
adieraziko zaizu www.euskadi.eus/familia web-orrira jotzeko, 
elektronikoki identifikatzeko eta “Nire karpeta” atalean sartzeko, 
ebazpena osorik ikusi ahal izateko.

Abisu edo jakinarazpenetarako kanala:

Posta elektronikoa

Telefono mugikorra

http://www.euskadi.eus/familia
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HAU ESKATZEN DUT

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

KONTU KORRONTEAREN ALDAKETETARAKO, IKUS ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

LEGE OHARRAK 
1. Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 63. artikulua. 

"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".

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

2.- Ez zaidala ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-
arloko zehapenik, eta ez nagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.

1.- Egiazkoak direla eta ontzat ematen ditudala eskabide honetan jasotako datuak.

Aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuek EZ dutela aldaketarik jasan.

Aldaketak EGON direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuetan (familiako kide-kopurua, kontu korrontea, 
helbidea, kideren baten desgaitasun-egoera eta abar).

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

Honako hau ADIERAZTEN DUT MODU ARDURATSUAN:

NAN/AIZrekin

Ni,  (izena eta bi abizen)

Hautatu aukera hauetakoren bat
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ELKARRERAGINGARRITASUNAK BAIMENTZEA

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/0079001  

  
Betiere, honako xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 
 

Sinadura 
ESKATZAILEA

Sinadura EZKONTIDEA/
BIKOTEKIDEA

ESKATZAILEA

Ni,

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZrekin:

Ni,

NAN/AIZ/Pasaportearekin:

 (izena eta bi abizen),

 (izena eta bi abizen),

ZAINTZEN DEN PERTSONA (MENDEKOTASUNA DUEN EDO OSO LARRI DAGOEN SENIDEA DA)

Ni,

NAN/AIZ/Pasaportearekin:

 (izena eta bi abizen),

Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (9/2015 Legearen 28. 
artikulua): 
 1. Identifikazio-datuak. 
 2. Errolda-datuak. 
 3. Gizarte Segurantzaren Lan-bizitzaren txostena. 
 4. Familia ugarien txarteleko datuak. 
 5. Mendekotasunari buruzko datuak. 
 6. Desgaitasunari buruzko datuak  
 7. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzeari buruzko datuak. 
 
   
Salbu ESKATZAILEAK, arrazoiak eman, eta aurka egiten badu (10. atala. Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko 
informazioa, 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.

Uko egiten diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak administrazio eskudunaren informazioa jasotzeko 
baimena emateari.

Salbu ESKATZAILEAREN EZKONTIDEAK EDO BIKOTEKIDEAK, arrazoiak eman, eta aurka egiten badu (10. atala. Izaera 
pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko informazioa, 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.

Uko egiten diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak administrazio eskudunaren informazioa jasotzeko 
baimena emateari.

Uko egiten diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak administrazio eskudunaren informazioa jasotzeko 
baimena emateari.

Salbu ZAINTZEN DEN PERTSONAK, arrazoiak emanda, eta aurka egiten badu. 10. apartatua. Izaera pertsonaleko datuen 
tratamenduari buruzko informazioa, 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.

Sinadura 
ZAINTZEN DEN PERTSONA
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ATAL HAU NAHITAEZ BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, honako kasu hauetan salbu: 
  
1) EAEtik kanpo aurkeztu bazuen edo aurkeztu behar bazuen eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien PFEZaren aitorpena 
  
2) Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 
aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar) 
  
3) Identifikatzeko pasaportea erabili bada  
  
Kasu horietan, eskatzaileak nahitaez aurkeztu beharko du eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion 
errenta-aitorpenaren kopia, edo, bestela, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak 
egina.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU DEN DATA BAINO BI URTE LEHENAGOKOAK DIRA

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN / BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

NAN/AIZ/Pasaportea:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

SINADURA: ESKATZAILEA

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

EDO 
BIKOTEKIDEA

 Ez dut baimenik ematen; gutxieneko laguntza hartuko dut

 Bai, datuak eskatzeko baimena ematen dut

B.- ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

 Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

 Errenta-aitorpena aurkeztu nuen

C.- IAZ ZEIN MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

 Banakako aitorpena
Baterako aitorpena egungo ezkontidearekin edo bikotekidearekin eta, hala 
badagokio, seme-alabekin

 Baterako aitorpena aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

 Banakako eta baterako aitorpena (egoera zibila aldatuz gero, ikus jarraibideak)

Baterako aitorpena seme-alabekin

D.- ZEIN LURRALDETAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU BEHARKO ZENUKEEN 
AITORPENA?

 Araba/Álava

 Bizkaia

 Gipuzkoa

SINADURA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

 NAN/AIZ/Pasaportea:

AIT:

AIT:

Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zergapetu baduzu, zure diru-sarrerak egiaztatzen 
dituen dokumentazioa aurkeztu beharko duzu 

,(e)ko aren (a)
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D HASIERAKOA IZENEKO ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA

1. Gainera, lanaldi-murrizketen kasuan, IDC dokumentua aurkeztu beharko da, `Kotizaziorako Datuen Txostena  - Besteren 
Konturako Langileak' , Gizarte Segurantzarena, murrizketa seme-alabak zaintzeko dela zehazten duena  -, kontratu mota  -
lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa - eta diruz laguntzeko moduko jarduketan egon den aldia. 

• Etxeko Enplegatuen Sistema Berezian kotizatzen duten langileen kasu zehatzean EZ dago IDC dokumentua: 
Kotizaziorako datuen txostena - Besteren konturako langileak Horregatik, enplegatzailearen ziurtagiri bidez egiaztatuko 
da lanaldi-murrizketa. Ziurtagiri horren eredua: euskadi.eus webgunean zintzilikatuta. 

• Gizarte Segurantzako autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileen 
edo lan-bazkideen kasuan, EZ zaie eskatuko IDC dokumentua (Kotizaziorako datuen txostena - Besteren konturako 
langileak). Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, honako hauek egiaztatzen 
dituena: kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak direla, seme-alabak zaintzeko lanaldi-
murrizketaren egoera, kontratu mota  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa -, diruz lagundu daitekeen jarduketan 
emandako aldiak, kotizazio-tasa eta lanaldi-murrizketaren ondorioz kotizazio-tasa aldatu den. 

2. Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzaren autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako 
bazkide langileei edo lan-bazkideei EZ zaie eszedentziagatiko baja eskatuko. Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute, honako hauek egiaztatzen dituena: kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak 
direla, seme-alabak zaintzeko eszedentzia-egoera, kontratu mota  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa -, diruz lagundu 
daitekeen jarduketan emandako aldiak, kotizazio-tasa eta eszedentzia-egoeran hura aldatu den. 

3. KONTU KORRONTEA ALDATZEKO: HIRUGARRENAREN ALTAREN FITXA bete behar da eskatzailearen bankuko datuekin. 

Identifikazio-ziurtagiri elektronikoa baduzu, alta eman dezakegu honako lotura honetan: 

https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/index.shtml 

Paperezko agiria esteka honetan dago: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf  

Sinatu C atalean-Adostasuna. 
Ez da beharrezkoa bankuaren sinadura eta zigilua D atalean (Bankuaren adostasuna), baldin eta banketxe hauek badira: 
Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Nafarroako Rural Kutxa. 

Gainerako banku-erakundeak: hirugarrenaren alta-fitxak banku-erakundearen zigilua izan beharko du, edo, bestela, 
hirugarrenaren alta-fitxarekin batera, banku-titulartasunaren ziurtagiri eguneratua aurkeztu beharko da, eskatzailea banku-
kontuaren titularra dela adierazten duena. 

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. 

 

ELKARRERAGINGARRITASUNETARAKO BAIMENA EMAN BADUZU  -eskabide honen 6. eta 7. orriak -, EZ DITUZU 
HONAKO AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHARKO

A. Lanaldi-murrizketaren zein eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzaren Lan Bizitzaren Txostena. 
Gizarte Segurantzaren Lan Bizitzaren Txostena eskuragarri dago Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoan. 

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. 

 

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

http://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/index.shtml
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf
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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.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. 

JARRAIPEN-ESKABIDEAK azken dirulaguntzen eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE igarotakoan aurkez daitezke

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA:

http://www.euskadi/familia
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Familia ugariaren titulua daukazu?Guraso bakarreko familia da eta seme-alaba horiek ekonomikoki persona bakar horren mende daude?Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima da?Gurasokideren batek mendekotasun akutua, mendekotasun handia edo % 50etik gorako desgaitasuna dauka aitortuta?
ZAINTZEN DUDAN PERTSONAREN DATUAK
LETRA
-
da eta honako egoera honetan dago (dagokiona markatu):
Zaintzen dudan pertsona, zeina zaintzeko eskatu dudan eszedentzia edo lanaldi-murrizketa:
Modu iraunkorrean sartuta al dago egoitza-zentro batean?
Gizarte-zerbitzuen eguneko zentro baten erabiltzailea al da?
DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:
Dirulaguntza jasotzeko egoera
Eszedentzia
Murrizketa
Hasiera-data
Amaiera-data
Murrizketaren ehunekoa (%)
Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:
NIRE ZERBITZUAK EMATEN DITUDAN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN DATUAK
Lanaldi mota:
Kontratuaren arabera, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu aurretik egiten zuen lanaldia adierazi behar da (hau da, eszedentzia edo lanaldi-murrizketaren ehunekoa kontuan hartu gabe).
Lan-harremana
Kontratatutako lanaldi-ehunekoa, lanaldi osoari dagokionez, sektoreko hitzarmenaren arabera (%)
JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
Komunikazio-hizkuntza:
Jakinarazpen-kanala:
 
Jakinarazpen-kanal telematikoa aukeratzen baduzu, ezinbestekoa da identifikazio-ziurtagiri elektronikoa edukitzea.
 
Jakinarazpen administratibo bat badaukazu, mezu elektroniko edo SMS bat jasoko duzu (zein den aukeratutako jakinarazpen-kanala). Bertan adieraziko zaizu www.euskadi.eus/familia web-orrira jotzeko, elektronikoki identifikatzeko eta “Nire karpeta” atalean sartzeko, ebazpena osorik ikusi ahal izateko.
Abisu edo jakinarazpenetarako kanala:
HAU ESKATZEN DUT
Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:
KONTU KORRONTEAREN ALDAKETETARAKO, IKUS ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
LEGE OHARRAK
1. Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 63. artikulua.
"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".
ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
ESKATZAILEAREN SINADURA
2.- Ez zaidala ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik, eta ez nagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.
1.- Egiazkoak direla eta ontzat ematen ditudala eskabide honetan jasotako datuak.
Aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuek EZ dutela aldaketarik jasan.
Aldaketak EGON direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuetan (familiako kide-kopurua, kontu korrontea, helbidea, kideren baten desgaitasun-egoera eta abar).
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman diezadatela.
Honako hau ADIERAZTEN DUT MODU ARDURATSUAN:
 (izena eta bi abizen)
Hautatu aukera hauetakoren bat
ELKARRERAGINGARRITASUNAK BAIMENTZEA
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 direneskubideak ere. 
Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian.https://www.euskadi.eus/dbao/0079001 
 
Betiere, honako xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko:
Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoahttps://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
Sinadura
ESKATZAILEA
Sinadura EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
 (izena eta bi abizen),
 (izena eta bi abizen),
ZAINTZEN DEN PERTSONA (MENDEKOTASUNA DUEN EDO OSO LARRI DAGOEN SENIDEA DA)
 (izena eta bi abizen),
Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (9/2015 Legearen 28. artikulua):
Identifikazio-datuak.Errolda-datuak.Gizarte Segurantzaren Lan-bizitzaren txostena.Familia ugarien txarteleko datuak.Mendekotasunari buruzko datuak.Desgaitasunari buruzko datuak Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzeari buruzko datuak.  
Salbu ESKATZAILEAK, arrazoiak eman, eta aurka egiten badu (10. atala. Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko informazioa,
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.
Salbu ESKATZAILEAREN EZKONTIDEAK EDO BIKOTEKIDEAK, arrazoiak eman, eta aurka egiten badu (10. atala. Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko informazioa,
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.
Salbu ZAINTZEN DEN PERTSONAK, arrazoiak emanda, eta aurka egiten badu. 10. apartatua. Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko informazioa,
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/065100-capa1-eu.shtml.
Sinadura
ZAINTZEN DEN PERTSONA
ATAL HAU NAHITAEZ BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, honako kasu hauetan salbu:
 
1) EAEtik kanpo aurkeztu bazuen edo aurkeztu behar bazuen eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien PFEZaren aitorpena
 
2) Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar)
 
3) Identifikatzeko pasaportea erabili bada 
 
Kasu horietan, eskatzaileak nahitaez aurkeztu beharko du eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren kopia, edo, bestela, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA
DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU DEN DATA BAINO BI URTE LEHENAGOKOAK DIRA
ESKATZAILEAREN DATUAK:
EZKONTIDEAREN / BIKOTEKIDEAREN DATUAK:
SINADURA: ESKATZAILEA
A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
         Ez dut baimenik ematen; gutxieneko laguntza hartuko dut
         Bai, datuak eskatzeko baimena ematen dut
B.- ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?
         Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu
         Errenta-aitorpena aurkeztu nuen
C.- IAZ ZEIN MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?
         Banakako aitorpena
Baterako aitorpena egungo ezkontidearekin edo bikotekidearekin eta, hala badagokio, seme-alabekin
         Baterako aitorpena aurreko ezkontide edo bikotekidearekin
         Banakako eta baterako aitorpena (egoera zibila aldatuz gero, ikus jarraibideak)
Baterako aitorpena seme-alabekin
D.- ZEIN LURRALDETAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU BEHARKO ZENUKEEN AITORPENA?
	Araba/Álava
	Bizkaia
	Gipuzkoa
SINADURA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zergapetu baduzu, zure diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko duzu 
D HASIERAKOA IZENEKO ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
1.         Gainera, lanaldi-murrizketen kasuan, IDC dokumentua aurkeztu beharko da, `Kotizaziorako Datuen Txostena  - Besteren Konturako Langileak' , Gizarte Segurantzarena, murrizketa seme-alabak zaintzeko dela zehazten duena  -, kontratu mota  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa - eta diruz laguntzeko moduko jarduketan egon den aldia.
·         Etxeko Enplegatuen Sistema Berezian kotizatzen duten langileen kasu zehatzean EZ dago IDC dokumentua: Kotizaziorako datuen txostena - Besteren konturako langileak Horregatik, enplegatzailearen ziurtagiri bidez egiaztatuko da lanaldi-murrizketa. Ziurtagiri horren eredua: euskadi.eus webgunean zintzilikatuta.
·         Gizarte Segurantzako autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileen edo lan-bazkideen kasuan, EZ zaie eskatuko IDC dokumentua (Kotizaziorako datuen txostena - Besteren konturako langileak). Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, honako hauek egiaztatzen dituena: kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak direla, seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketaren egoera, kontratu mota  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa -, diruz lagundu daitekeen jarduketan emandako aldiak, kotizazio-tasa eta lanaldi-murrizketaren ondorioz kotizazio-tasa aldatu den.
2.         Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzaren autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei edo lan-bazkideei EZ zaie eszedentziagatiko baja eskatuko. Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, honako hauek egiaztatzen dituena: kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak direla, seme-alabak zaintzeko eszedentzia-egoera, kontratu mota  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa -, diruz lagundu daitekeen jarduketan emandako aldiak, kotizazio-tasa eta eszedentzia-egoeran hura aldatu den.
3.         KONTU KORRONTEA ALDATZEKO: HIRUGARRENAREN ALTAREN FITXA bete behar da eskatzailearen bankuko datuekin.
Identifikazio-ziurtagiri elektronikoa baduzu, alta eman dezakegu honako lotura honetan:
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/index.shtml
Paperezko agiria esteka honetan dago:
https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf 
Sinatu C atalean-Adostasuna.
Ez da beharrezkoa bankuaren sinadura eta zigilua D atalean (Bankuaren adostasuna), baldin eta banketxe hauek badira: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Nafarroako Rural Kutxa.
Gainerako banku-erakundeak: hirugarrenaren alta-fitxak banku-erakundearen zigilua izan beharko du, edo, bestela, hirugarrenaren alta-fitxarekin batera, banku-titulartasunaren ziurtagiri eguneratua aurkeztu beharko da, eskatzailea banku-kontuaren titularra dela adierazten duena.
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.
 
ELKARRERAGINGARRITASUNETARAKO BAIMENA EMAN BADUZU  -eskabide honen 6. eta 7. orriak -, EZ DITUZU HONAKO AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHARKO
A.         Lanaldi-murrizketaren zein eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzaren Lan Bizitzaren Txostena.
Gizarte Segurantzaren Lan Bizitzaren Txostena eskuragarri dago Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoan.
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.
 
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.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.
JARRAIPEN-ESKABIDEAK azken dirulaguntzen eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE igarotakoan aurkez daitezke
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