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QR: 00824#04

Eskaera
2021 Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako diru-laguntza

Instrukzio-organo hartzailea:

 
GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

Eskatzailearen datuak

Identifikazio-dokumentua *
 
Zenbakia
 
* Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
 
Sexua
 

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean Ordezkaria

Pertsona/entitate ordezkatuaren datuak

Identifikazio-dokumentua
 
Zenbakia
 
Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
 
Sexua
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Ordezkaritza hau eskaera honetarako erabiliko da, eta ez da gordeko Ahalordeen erregistro elektronikoan.

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

Tramitazioan zehar administrazioak bidaliko dizkizun jakinarazpenak Ahalordeen erregistro elektronikoan altan emanda
dagoen ordezkariari igorriko zaizkio. Ordezkaririk ez badaukazu, honi:

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu. 

Euskara Gaztelania

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Gaur egun posta-datuak dituzu. Hemendik aurrera, zure kontuaren datuak elektroniko bidez aldatuko dira.

Nahiz eta zure kontuan posta-datuak izan, jakinarazpena modu elektronikoan bidaliko dizugu.

Pertsona juridiko baten ordezkaria zarenez, Administrazioarekiko komunikazio kanalak elektronikoa izan behar du.

Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko kanala aukera dezakezu
 
*

Elektronikoa:Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Postala: Atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.

Helbidea
Espainia

Posta kodea
 
Lurralde Historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia
 
Udalerria
 
Herria
 
Helbidea
 
Zk
 
Sol.
 
Letra

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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Kanal elektronikoaren gaineko oharra Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire
karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpena ukatu egin
duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko
du prozedurarekin.

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono
mugikorrera.

* Posta elektronikoa
 
Berretsi posta elektronikoa
 
Telefono mugikorra
 
Gogora ezazu, abisua Ahalordeen erregistro elektronikoan erankunde horretako prozedura honetan langile bezala daudenei
bidaliko dela ere bai

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan
erabiltzea nahi dut.

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkioGenero-
indarkeriaren biktimak.  

• Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

• Helburua: Genero-indarkeriaren biktimak diren pertsonei arreta integrala ematea, Sailak eskaintzen dizkien
prestazioen, zerbitzuen eta baliabideen bidez, bai eta eskura ditzaketen beste baliabide batzuetara bideratuz ere

• Legitimazioa:

• Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.

• Hartzaileak:

• Foru Aldundiak

• Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen
diren bestelako eskubide batzuk ere.

• Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta
zehaztua

(www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/100800-capa2-eu.shtml)  

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/100800-capa2-eu.shtml
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Araudia:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/
RGPD-2016_0679_eu.pdf)

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.bo
e.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

Gizarte-langilearen datuak

Izen-abizenak
 
Zer instituziotan edo erakundetan egiten duen lan
 

Posta kodea
 
Lurralde Historikoa
 
Udalerria
 
Herria
 
Helbidea
 
Zk
 
Sol.
 
Letra
 

Telefonoa
 
E-maila
 

Eskatzailearen informazioa osagarria

Jaiotze data *
 
Adinia
 
Telefonoa
 
* Jaiotze herrialdea:
 

Jabetzan dituen bizileku agiria *

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
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BAI EZ

Zein lurralde/probintziatan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak

Lurralde/ Probintzia *
 

Aitortu al zaio banatzeko demanda edo banantzea izapidetzen ari dela egiaztazten duen agiria/ doako
justiziaren eskaria?

Banatzeko demanda: *
BAI EZ

Aitortu al zaio desgaitasunik?

Desgaitasuna: *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi zer desgaitasun-ehuneko aitortu zaion:

* Ehuneko
 

Datu ekonomikoak

Ba al du berezko diru-sarrerarik edo errentarik? *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi laneko diru-sarrerak:

Laneko diru-sarrerak

Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
   

   

   

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi prestazio diru-sarrerak:

Gizarte Segurantzaren prestazioetatik eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE) jasotako diru-
sarrerak: GEA, langabeziagatiko beste prestazio batzuk, bajak, ezintasuna...

Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
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Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
   

   

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO), Gizarte
Larrialdiko Laguntza (GLL), beste prestazio batzuk...

Kontzeptua Hileko zenbatekoa Oharrak
   

   

   

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi kapital-errentak diru-sarrerak:

Kapital-errentak

Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
   

   

   

Ondasun higiezinak

Jabetzan dituen ondasun higiezinak (norberarenak edo beste pertsona batzuekin partekatuak) *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ondasun higiezinak:

Kontzeptua Deskribapena Tokia
   

   

   

Bestelako finantzazio-iturriak

Ba al du beste laguntzarik edo finantzazio-iturririk? *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi beste laguntzarik edo finantzazio-iturririak diru-sarrerak:

Zein? Emandako zenbatekoa Eskatutako zenbatekoa
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Zein? Emandako zenbatekoa Eskatutako zenbatekoa
   

   

Eskatu al du beste laguntzarik? *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi beste laguntzarik diru-sarrerak:

Zer erakunderi? Eskatutako zenbatekoa
  

  

  

Eskatzaileak familia-ardurak baldin baditu betetzekoa

Ardurapean dituen pertsonen datuak

Ba al du ardurapen pertsoneek? *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ardurapen pertsoneek:

Izen-ab
izenak

Jaiote
guna

Ahaide
tasuna

Aitortu
al zaio

desgaitasunik?

Aitortutako
desgaitasun-

maila

Ezintasun
iraunkorragatiko

pentsioa
jasotzen
al du?

Desgaitasunaren
ziurtagiriaren

data

       

       

       

Datu ekonomikoak

Ba al du berezko diru-sarrerarik edo errentarik? *
BAI EZ

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ezazu diru-sarrerarik edo errentarik:

Laneko diru-sarrerak

Izen-abizenak Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
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Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ezazu prestazioetatik diru-sarrerarik:

Gizarte Segurantzaren prestazioetatik eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE) jasotako diru-
sarrerak: GEA, langabeziagatiko beste prestazio batzuk, bajak, ezintasuna...

Izen-abizenak Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
    

    

    

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO), Gizarte
Larrialdiko Laguntza (GLL), beste prestazio batzuk...

Izen-abizenak Kontzeptua Hileko zenbatekoa Oharrak
    

    

    

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ezazu kapital errentak diru-sarrerarik:

Kapital-errentak

Izen-abizenak Kontzeptua Hileko zenbatekoa Enpresa / Erakundea
    

    

    

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ezazu ondasun higiezinak:

Ondasun higiezinak

Jabetzan dituen ondasun higiezinak (norberarenak edo beste pertsona batzuekin partekatuak) *
BAI EZ

Jabetzan dituen ondasun higiezinak (norberarenak edo beste pertsona batzuekin partekatuak)

Izen-abizenak Kontzeptua Deskribapena Tokia
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Bateraezintasun-adierazpena

Honako hau adierazten dut:

Ez dudala xede eta helburu hau bera duen laguntzarik jasotzen, administrazioaren edo erakunde pribatuen eskutik.

Adierazpen espezifikoak

Honako hau adierazten dut:

Ematen didaten diru-laguntzaren bidez, diru-sarrerarik eta baliabide ekonomikorik eza arinduko dudala aldi baterako,
nire erasotzailearengandik independizatu eta nire egoera egonkortu ahal izateko.

Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek Aginduko 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela.

Bestelako adierazpenak

Honako hau adierazten dut:

Nire diru-sarrerak eta bizikidetza-unitatearen barruan nire ardurapean dauden pertsona guztien diru-sarrerak
eskaera honetan adierazi ditudanak direla.

Ez daukadala irekita dirua itzultzeko prozedurarik edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen aldetik, emandako diru-laguntzaren esparruan, eta ez
daukadala diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea kentzen didan zehapen penal edo administratiborik,
ez eta horretarako gaitasuna kentzen didan lege-debekurik ere, berariazko erreferentzia eginez sexuaren ziozko
bereizkeria egiteagatik jarritakoei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken
xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako agirietan jasotako datuak.

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari jakinaraziko diodala, berehala, prozeduraren izapideak egiten ari diren bitartean
diru-laguntza emateko baldintzei eragin diezaiekeen aldaketa oro.

Deialdi hau kudeatzen duen organoari baimena ematen diot dagokion administrazioan honako datu
hauek egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko, baliabide elektronikoen bidez edo aukeran dauden
baliabideen bidez:

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO)

Gizarte Larrialdiko Laguntza (GLL)

Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA) eta langabeziagatiko beste prestazio batzuk

Genero-indarkeriaren biktima izatearen egiaztagiria

Baimena ematen diot diru-laguntza kudeatzen duen erakundeari, lan-aukerei buruzko txostena eskatzeko
Lanbideri,Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren
28ko 1/2004 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera. Horretarako, baimena ematen dut Lanbideri
jakinarazteko babes-agindua indarrean sartu dela edota aginduak indarrean egoteari utzi diola.

Lan-aukerei buruzko txostena
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Laguntzak behar bezala esleitzeko, adierazitako datuak erkatu eta
beharrezko direnak egiaztatu ahal izango ditu Administrazio publikoak.

________________________________(e)n ,  ________________________________(e)an

(Tokia)                                                    (Data)

(Pertsona/entitate interesdun gisa edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEA OSATZEKO ARGIBIDEAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Zure izenean ari bazara:

- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
- Sina ezazu eskabidea.

Beste pertsona edo entitate baten ordezkaria bazara:
- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonari dagozkion datuak Titularra atalean,
eta zureak Ordezkaria atalean.

- Sina ezazu eskabidea.
Erakundeak ordezkari bidez aritzen dira beti.

Identifikazio-dokumentua
Zehaztu dokumentu-mota: NAN, IFK, AIZ, pasaportea edo bestelakoren bat.

KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPENETARAKO KANALA
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu:

- Posta bidezkoa: atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
- Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.

10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko
da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.

ABISUAK JASOTZEKO DATUAK (JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOETARAKO
BAKARRIK)
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzea aukeratu baduzu, helbide elektroniko eta SMS bidezko
abisu-sistema erabil dezakezu. Abisu bat jasoko duzu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun
bakoitzean.
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez (;).

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Eskatzaileak aitortzen du, bere erantzukizunpean, adierazpen hauetan azaltzen diren datuak benetakoak
direla.

Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake datuak zehatzak ez badira, zerbait nahita esan
gabe geratu bada edo faltsuak badira. Horrek ez du eragotziko izan daitezkeen bestelako erantzukizun penal,
zibil edo administratiboek aurrera egitea.

Ez dago dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen
eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean. (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera).

Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak, arauz zehaztu bezala.
(1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal
izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak).

AURRETIK AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK
Nahitaezko datuak dira: Dokumentuaren izena eta Zein erakundetan entregatu zen.


