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Lurralde historikoa:PK: Udalerria:

Zk: Sol.: Letra:

 ezkongabea  ezkondua  banandua - dibortziatua  alarguna izateko bikoteaEgoera:

 emakumea gizonaSexu:

NAN/AIZ:

Izena:

2. abizena:1. abizena:

14 URTETIK BEHERAKO SEME-ALABA ANDINGABEAK ZAINTZEKO LANGILEAK 
KONTRATATZEAGATIKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA

Jakinarazpenetarako helbidea:

Z

ESKATZAILEAREN DATUAK (ZAINTZAILEA KONTRATATU DUENARENA): Abizenak eta izena 
nortasuna egiaztatzeko agirian (NANa edo AIZ) agertzen direnen BERDIN-BERDINAK izan beharko dira

JARRAIPEN-ESKABIDEA 
 (Aurkeztu GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro direnean azken laguntza-eskabidetik)

00
79

1

ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA

Interesduna Ordezkaria

Titularra:

2. abizena:

NAN/AIZ:

 gizona  emakumeaSexu:

Izena:

1. abizena:

Ordezkaria:

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

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
Familia eta Haurren Zuzendaritza

AIT AIZ izanez gero bete):

Telefono mugikorra:

Telefono mugikorra:

AIT AIZ izanez gero bete):

EZKONTIDEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK: Bi gurasokide dituen familia bada, adierazi ezkontidearen edo 
bikotekidearen datuak.

1. abizena:

NAN/AIZ/Pasaportea:

Izena:

2. abizena:

AIT:

JARRAIPENA

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna
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1. abizena:

NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

KONTRATATUTAKO PERTSONAREN EDO BATA BESTEAREN ONDOREN KONTRATATUTAKO PERTSONEN DATUAK

Alta-eguna G. 
Segurantzan:

Baja-eguna G. 
Segurantzan:

1. abizena:

NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

Alta-eguna G. 
Segurantzan:

Baja-eguna G. 
Segurantzan:

1. abizena:

NAN/AIZ:

Izena:2. abizena:

Alta-eguna G. 
Segurantzan:

Baja-eguna G. 
Segurantzan:

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN JARDUERAREN DATUAK (Adierazi zein kontratazio-alditarako eskatu den laguntza)

Noiztik Noiz arte

Banandu, dibortziatu edo harremana deuseztatuz gero, familia-unitatean dauden seme-alaben zaintza eta babesa egiaztatu beharko dira.

FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK:

FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK:

 • 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? 

Bai Ez
Bai Ez
Bai Ez
Bai Ez

SEME-ALABAK Desgaitasun
a

Mendekotas
una

Tutoretza (T) / Adopzioa (A) / Harrera 
Iraunkorra (HI) / Adopzio-helbururako 

zaintza (Z)

Jaioteguna Izen-abizenak Adierazi %   Adierazi 
maila T A HI Z Data
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JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

Komunikazio-hizkuntza: Gaztelania Euskara

Jakinarazpen-kanala: TelematikoaPosta-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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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.

(izena eta bi abizenak), 

NAN/AIZ

Nik, 

ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DUT 

Hautatu aukera hauetakoren bat 

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)

 

Eta honako dokumentazio hau aurkeztu dut, hori guzti hori egiaztatzeko:

KONTU KORRONTEAREN ALDAKETETARAKO, IKUS ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

ESKATZEN DUT 

Eman dakidala 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen Irailaren 7ko 
102/2022 Dekretuan aurreikusitako laguntza. 

ESKATZAILEAREN SINADURA 

ESKATZAILEAREN ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENA

3.- Ez dudala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek hasitako 
itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla-eta.

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

 OHAR GARRANTZITSUA: LAGUNTZAK IKUSKATZEA ETA KONTROLATZEA 
  
14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen ---aren --(e)ko -----/2022 Dekretuaren 16. 
artikuluak honako hau ezartzen du laguntzak ikuskatu eta kontrolatzeko lanei buruz: 
  
“Familia-politikaren gaineko eskumena duen sailak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko” 

 

4.- Ez nagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako gainerako 
egoeren eraginpean.

,(e)ko aren (a)



 5 / 9

ESKATZAILEAREN ETA BERE EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

NAN/AIZ/Pasaportea

(izena eta bi abizenak), Nik, 

NAN/AIZ/Pasaportea

(izena eta bi abizenak), Nik, 

CÓNYUGE O PAREJA

Sinadura 
ESKATZAILEA

Sinadura 
EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA

Eskabidean ageri diren izaera pertsonaleko datuak tratatu egingo dira, eta honako izen hau duen tratamendu-jardueran sartuko dira. Familientzako 
laguntzak.  
 • Arduraduna: Familia eta Haurren Zuzendaritza 
 • Helburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabak dituzten familientzako laguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko. 
 • Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzeko eskubideak dituzu, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren eskubideak ere. 
 • Informazio osagarria: Gure web-orrialdean begira dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/

rgpd/0079104  
  
  
Eta hori guztia, honako hauek betetzeko: 
 • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa 
  

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

AIT

AIT

Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (9/2015 Legearen 28. 
artikulua): 
 1. Identifikazio-datuak. 
 2. Errolda-datuak. 
 3. Familia ugarien txarteleko datuak. 
 4. Mendekotasunari buruzko datuak. 
 5. 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/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/065100- capa1-es.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/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/065100- capa1-es.shtml).

Uko egiten diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak administrazio eskudunaren informazioa jasotzeko 
baimena emateari
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ATAL HAU NAHITAEZ BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, honako kasu hauetan salbu: 
  
1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin 
behar bazen. 
  
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 ERKIDEGO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

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

ESKATZAILEAREN DATUAK:

DATOS DE SU CÓNYUGE / PAREJA:

1. abizena:

NAN/AIZ:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

SINADURA: ESKATZAILEA

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

 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

 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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Z JARRAIPENEKOA ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 1. Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen kotizazioa Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren agiriak, dirulaguntza 
eskatzen diren hilabeteei dagozkienak. 

 2. Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean lan 
egiten duten sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzen duten agiriak: 
 • Besteren konturako langileak edo bazkide kooperatibistak: Gizarte Segurantzaren “Kotizaziorako Datuen Txostena - 

Besteren konturako langileak” agiria. 
 • Norbere konturako langileak edo autonomoak: autonomoen Gizarte Segurantzako kotizazioen ordainagiriak. 

 

 A. Eskabidea egin baino bi urte lehenagoko diru-sarrera fiskalei buruzko datuak: 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. 

 

ELKARRERAGINGARRITASUNETARAKO BAIMENA EMAN BADUZU  -eskabide honen 5. eta 6. orriak -, EZ DITUZU 
HONAKO AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHARKO

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

 1. ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA 
 • Interesduna: laguntza edo dirulaguntza jaso nahi duen pertsona  -kasu honetan, zaintzailea kontratatzen duena - 

 • Ordezkaria: baldin eta interesdunaren ordezkaria beste pertsona bat bada. Kasu horretan, ordezkaritza-dokumentu 
bat bete eta sinatu behar da. Esteka honetan eredu bat proposatzen dizugu: 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-
normaldua/ 

 2. ESKATZAILEAREN DATUAK (zaintzailea kontratatu duenarena): Kontratatutako zaintzailearen gainean Gizarte Segurantzari 
egiten zaion kotizazio-dokumentuan familiaren etxeko titular gisa ageri den pertsona 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 ezkontidea edo izatezko bikotekidea. 
 • NAN/AIZ/PASAPORTEA: Eskatzaileak nazionalitate espainiarra duenean, bere NANaren zenbakia idatziko da. 

Eskatzaileak nazionalitate espainiarra ez duenean, AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia) edo pasaportea adierazi 
beharko da. 

 • AIT: Nazionalitate espainiarra ez badauka eta, gainera, AIT agiria badauka (atzerritarren identifikazio-txartela), 
adierazi zenbakia. 

 • Jakinarazpenetarako helbidea: Atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpen postalak bidaltzeko erabiliko da. 

Garrantzitsua da telefono mugikorraren datuak betetzea. 

 3. 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. 

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

 5. 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. 

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

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

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

Identifikazio-ziurtagiri elektronikorik ez baduzu, posta-komunikazioa aukeratzeko gomendatzen dizugu, bestela ezingo baitituzu 
eskuratu Euskadi.eus web instituzionaleko NIRE KARPETA atalean zure esku jartzen diren jakinarazpenak: 

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/eu/ 

 9. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA 

IAZ ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN? 
  
Kontuan hartuko diren errenta-datuak duela bi urteko diru-sarrerei buruzkoak dira, hau da, iaz aurkeztutako errenta-
aitorpenekoak. 
 
  
  
BANAKAKO ETA BATERAKO AITORPENA (EGOERA ZIBILA ALDATUZ GERO). 
  

Kasu hau gerta daiteke egoera zibila aldatzen den ekitaldi fiskalean. Ezkondu bazara, adibidez, ezkontzaren datara arte 
banakako aitorpena aurkeztu ahal izan duzu, eta, ondoren, baterako aitorpena, zure ezkontidearekin batera. 

 10. HIRUGARRENEN ALTA FITXA: Nahitaezko agiria da administrazio publikoak laguntza ordaindu ahal izateko. Hirugarrenen alta-
fitxan, eskatzaileak laguntza zein banku-kontutan kobratu nahi duen adierazten da. 

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 honako lotura honetan ikus daiteke:  
https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf 
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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA

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

ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA

Eskabide hau Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (ZUZENEAN) aurkeztu daiteke.
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak: 

01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 
48011 Bilbao, Kale Nagusia 85 

20004 Donostia- San Sebastian, Andía 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 ordezkaritza diplomatikoetan edo bulego kontsularretan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 

http://www.euskadi/familia
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Banandu, dibortziatu edo harremana deuseztatuz gero, familia-unitatean dauden seme-alaben zaintza eta babesa egiaztatu beharko dira.
FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK:
FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO DATUAK:
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?
SEME-ALABAK
Desgaitasuna
Mendekotasuna
Tutoretza (T) / Adopzioa (A) / Harrera Iraunkorra (HI) / Adopzio-helbururako zaintza (Z)
Jaioteguna
Izen-abizenak
Adierazi %   
Adierazi maila
T
A
HI
Z
Data
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:
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.
(izena eta bi abizenak), 
ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DUT 
Hautatu aukera hauetakoren bat 
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)
Eta honako dokumentazio hau aurkeztu dut, hori guzti hori egiaztatzeko:
KONTU KORRONTEAREN ALDAKETETARAKO, IKUS ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
ESKATZEN DUT 
Eman dakidala 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen Irailaren 7ko 102/2022 Dekretuan aurreikusitako laguntza. 
ESKATZAILEAREN SINADURA 
ESKATZAILEAREN ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENA
3.- Ez dudala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla-eta.
1.- Egiazkoak direla eta ontzat ematen ditudala eskabide honetan jasotako datuak.
 OHAR GARRANTZITSUA: LAGUNTZAK IKUSKATZEA ETA KONTROLATZEA
 
14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen ---aren --(e)ko -----/2022 Dekretuaren 16. artikuluak honako hau ezartzen du laguntzak ikuskatu eta kontrolatzeko lanei buruz:
 
“Familia-politikaren gaineko eskumena duen sailak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko”
 
4.- Ez nagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako gainerako egoeren eraginpean.
ESKATZAILEAREN ETA BERE EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA
ESKATZAILEA
(izena eta bi abizenak), 
(izena eta bi abizenak), 
CÓNYUGE O PAREJA
Sinadura
ESKATZAILEA
Sinadura
EZKONTIDEA/BIKOTEKIDEA
Eskabidean ageri diren izaera pertsonaleko datuak tratatu egingo dira, eta honako izen hau duen tratamendu-jardueran sartuko dira. Familientzako laguntzak. 
Arduraduna: Familia eta Haurren ZuzendaritzaHelburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabak dituzten familientzako laguntzen kudeaketa.Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko.Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzeko eskubideak dituzu, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren eskubideak ere.Informazio osagarria: Gure web-orrialdean begira dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/rgpd/0079104  
 
Eta hori guztia, honako hauek betetzeko:
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (9/2015 Legearen 28. artikulua):
Identifikazio-datuak.Errolda-datuak.Familia ugarien txarteleko datuak.Mendekotasunari 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/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/065100- capa1-es.shtml).
Salbu ESKATZAILEAREN EZKONTIDEAK EDO BIKOTEKIDEAK, arrazoiak eman, eta aurka egiten badu (10. atala. Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko informazioa,
https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/065100- capa1-es.shtml).
ATAL HAU NAHITAEZ BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, honako kasu hauetan salbu:
 
1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar bazen.
 
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 ERKIDEGO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA
DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU DEN DATA BAINO BI URTE LEHENAGOKOAK DIRA
ESKATZAILEAREN DATUAK:
DATOS DE SU CÓNYUGE / PAREJA:
SINADURA: ESKATZAILEA
A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDE
	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
	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 
Z JARRAIPENEKOA ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen kotizazioa Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren agiriak, dirulaguntza eskatzen diren hilabeteei dagozkienak.Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean lan egiten duten sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzen duten agiriak:Besteren konturako langileak edo bazkide kooperatibistak: Gizarte Segurantzaren “Kotizaziorako Datuen Txostena - Besteren konturako langileak” agiria.Norbere konturako langileak edo autonomoak: autonomoen Gizarte Segurantzako kotizazioen ordainagiriak. 
Eskabidea egin baino bi urte lehenagoko diru-sarrera fiskalei buruzko datuak: 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. 
ELKARRERAGINGARRITASUNETARAKO BAIMENA EMAN BADUZU  -eskabide honen 5. eta 6. orriak -, EZ DITUZU HONAKO AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHARKO
Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez egiaztatu.
ESKABIDEA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
ESKABIDEA AURKEZTEN DUENAInteresduna: laguntza edo dirulaguntza jaso nahi duen pertsona  -kasu honetan, zaintzailea kontratatzen duena -Ordezkaria: baldin eta interesdunaren ordezkaria beste pertsona bat bada. Kasu horretan, ordezkaritza-dokumentu bat bete eta sinatu behar da. Esteka honetan eredu bat proposatzen dizugu:https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/ESKATZAILEAREN DATUAK (zaintzailea kontratatu duenarena): Kontratatutako zaintzailearen gainean Gizarte Segurantzari egiten zaion kotizazio-dokumentuan familiaren etxeko titular gisa ageri den pertsona 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 ezkontidea edo izatezko bikotekidea.NAN/AIZ/PASAPORTEA: Eskatzaileak nazionalitate espainiarra duenean, bere NANaren zenbakia idatziko da. Eskatzaileak nazionalitate espainiarra ez duenean, AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia) edo pasaportea adierazi beharko da.AIT: Nazionalitate espainiarra ez badauka eta, gainera, AIT agiria badauka (atzerritarren identifikazio-txartela), adierazi zenbakia.Jakinarazpenetarako helbidea: Atal honetan adierazten den helbidea jakinarazpen postalak bidaltzeko erabiliko da.Garrantzitsua da telefono mugikorraren datuak betetzea.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-egoera.FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK: familia-unitatean bizi diren seme-alaba guztien berri eman behar da. % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendekotasuna 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.Identifikazio-ziurtagiri elektronikorik ez baduzu, posta-komunikazioa aukeratzeko gomendatzen dizugu, bestela ezingo baitituzu eskuratu Euskadi.eus web instituzionaleko NIRE KARPETA atalean zure esku jartzen diren jakinarazpenak:
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/eu/
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENAIAZ ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?
 
Kontuan hartuko diren errenta-datuak duela bi urteko diru-sarrerei buruzkoak dira, hau da, iaz aurkeztutako errenta-aitorpenekoak.
 
 
BANAKAKO ETA BATERAKO AITORPENA (EGOERA ZIBILA ALDATUZ GERO).
 
Kasu hau gerta daiteke egoera zibila aldatzen den ekitaldi fiskalean. Ezkondu bazara, adibidez, ezkontzaren datara arte banakako aitorpena aurkeztu ahal izan duzu, eta, ondoren, baterako aitorpena, zure ezkontidearekin batera.
HIRUGARRENEN ALTA FITXA: Nahitaezko agiria da administrazio publikoak laguntza ordaindu ahal izateko. Hirugarrenen alta-fitxan, eskatzaileak laguntza zein banku-kontutan kobratu nahi duen adierazten da.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 honako lotura honetan ikus daiteke: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf
 
ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA
JARRAIPEN-ESKABIDEAK azken dirulaguntza-eskabidea aurkeztu zenetik GUTXIENEZ LAU HILABETE igarotakoan aurkez daitezke.
ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA
Eskabide hau Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (ZUZENEAN) aurkeztu daiteke.
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak:
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10
48011 Bilbao, Kale Nagusia 85
20004 Donostia- San Sebastian, Andía 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 elektronikoetanPosta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran.Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoetan edo bulego kontsularretan.Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan.
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