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GIZARTE SEGURANTZAREN 

KUOTETARAKO DIRU-LAGUNTZAK 
 Urtea: 2017 

LGGMaren 1994ko apirilaren 13ko Agindua 

 

 

 
 

ESKATZAILEA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SARRERA-ERREGISTROA  
 LURRALDE HISTORIKOA 

 ARABA 01  

 GIPUZKOA 20  

 BIZKAIA 48  

 
ESPEDIENTE ZK. 
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ESKABIDEAK NON AURKEZTU 
 

 
 
 LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU  ZENTRALA ( Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz ) edo ondorengo 
leku hauetan: 

 

 ARABAKO LURRALDE BULEGOA 
 Antillak pasabidea 14, behea 
 VITORIA-GASTEIZ 
 

 

 BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA 
 Ertzilla kalea 4 
 BILBAO 
 

 

 GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA 
 San Martzial kalea 12 
 DONOSTIA 

 

 
 

 ENPLEGU TOKIKO BULEGOAK  

 
 

 ZUZENEAN-HERRITARRENTZAKO ZERBITZUKO BULEGOAK 
 

Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
aurreikusitako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak. 

DATUEN BABESA 
 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoa betez, jakinarazten zaizu 
formulario honetan ematen dituzun datu pertsonalak erregistratuta geratuko direla Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde 
autonomoaren "ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK" izeneko fitxategian. Fitxategi horren helburuak 
hauek dira: Lanbideren eskumenekoak diren enplegu- eta prestakuntza-politika aktiboekin lotutako diru-laguntzak kudeatu eta 
kontrolatzea; beste administrazio eskudun batzuekin lankidetzan aritzea eta koordinatzea Lanbideren zerbitzuak eskatzen 
dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko; iruzurraren jazarpena eta estatistika-helburuak; Datuak Babesteko Euskal 
Agentziaren erregistroan behar bezala inskribatuta egotea, eta datuen segurtasun-neurri egokiak izatea. 

 

Administrazio publikoak erkatu egin ahal izango ditu aurkeztutako datuak, bai eta egoki iritzitako egiaztapenak egin ere, laguntza 
behar bezala esleitzeko. 

 

Halaber, jakinarazten dizugu datuok legezko kasuetan bakarrik jakinaraziko direla, eta fitxategi honi dagokionez, Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoari, foru- aldundiei eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari jakinaraziko zaizkio. 

 

Entitate eskatzaileak honako hau bermatzen du dokumentu hau sinatzean: dokumentuko datu pertsonalen titularrak baduela 
Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikuluaren edukiaren berri, eta berariazko baimena eman duela datuok –erakunde 
eskatzailearen titulartasuneko fitxategietan jasotakoak– orain tratatu ahal izateko. 

 

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuetara iristeko eskubidea balia dezakete interesdunek, baita haiek 
ezeztatzeko, zuzentzeko eta tratatzearen kontra egiteko ere. DBLOk berariaz onartzen ditu eskubide horiek, eta, horretarako, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan (Zerbitzu Zentralak, Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz, 
Araba). 
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ESKAERA, Langabeziako Prestazioa jasotzen dutenei Gizarte Segurantzaren kuotetarako diru-laguntzak 
ematekoa, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1994ko  apirilaren 13ko Aginduaren Ordainketa 
Bakar Osoko modalitatean, jarraiki. 

I – ESKATZAILEAREN DATUAK 

NAN Izena 1. abizena 2. abizena

Ohiko helbidea Zk. Blokea Eskailera Solairua Atea 

Herria Posta-kodea Probintzia 

1 – Telefonoa 2 – Telefonoa Posta elektronikoa 

II – JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA (aurreko puntuan jarritako helbidearekin bat ez datorrenean bete beharrekoa) 

Ohiko helbidea Zk. Blokea Eskailera Solairua Atea 

Herria Posta-kodea Probintzia 

ADIERAZTEN DU: Langabeziako Kotizaziopeko Prestazioa —Ordainketa Bakar Osokoaren modalitatean— onartu eta 
ordaindu zaiola. 

ESKATZEN DU: Langabeziako Prestazioa jasotzen dutenei Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko diru-laguntza ematea, 
Ordainketa Bakar Osokoa modalitatean, eskabide honekin batera atxikitzen diren Gizarte Segurantzaren kotizazio- 
dokumentuak, eta hauek osatzen duten aldiari dagokionez. 

1994ko apirilaren 13ko Aginduaren 5.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, diru-laguntza ordaintzeari dagokionez, kotizazio- 
buletinak aurkezteko epea 6 hilabetekoa izango da, diru-laguntza eman den hilabetetik hasita. 

Horretarako, 1994ko apirilaren 13ko Ministerio Aginduari jarraikiz, eskaera honen atzeko aldean zerrendatuta agertzen den 
dokumentazioa AURKEZTU DU eskaerarekin batera eta, bereziki, honako hauek: 

(dagokiona X batez seinalatu) 

A) Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartuz gero

- Eskatutako aldi guztiko nominak 
- Eskatutako aldi guztiko TC1 eta TC2 agiriak 

B) Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Araubide Berezian sartuz gero

- Autonomoen Matrizea edo eskatutako aldi osoari dagozkion hilabeteetan ordaindu izana egiaztatzen duen 
ordainagiria, Finantza Erakundearena 

C) Enpresaren izena, jabea langile autonomoa ez bada:
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ZINPEKO AITORPENA 

 
 
 
Nik,……………………………………………………………………………………………..……………… jaunak/andreak, diru-laguntzaren eskatzailea 
naizenez, 

 
ADIERAZTEN DUT: 

 
 

(dagokiona X batez seinalatu) 

Lehenengoa. 
 

Ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere organismo autonomiadunek emandako 
izaera bereko laguntzak direla-eta hasitako inolako dirua itzularazteko prozeduraren edo zigorrak ezartzeko 
prozeduraren baitan. 

 
 

Bigarrena. 
 

 Ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzea dakarten zigor zein administrazio arloko 
zehapenik jaso, ezta horretarako desgaitzen duen legezko debekurik ere. 

 
 

Hirugarrena. 
 

Ez duela sexu-bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penalik jaso, ezta euskal herri-administrazioen laguntza 
eskuratzeko debekurik ere, otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea (4/2005) dela bide. 

 
 

Laugarrena. 
 

 Eskabide honetan ezarritako datu guztiak egiazkoak 
direla. 

 
 

Bosgarrena. 

Ez dagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aurrez ikusitako egoeren 
eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

 
 

NORTASUN DATUAK EGIAZTATZEKO BAIMENA (dagokiona X batez seinalatu) 

 
 
 

BAI: Lanbide E.E.Zari baimena ematen diot nire nortasun datuak, elektronikoki egiazta ditzan 
 

 
 
 

EZ: Lanbide E.E.Zari ez diot baimena ematen nire nortasun datuak elektronikoki egiazta ditzan 
 

(OHARRA: baimenik eman ezean, NANaren fotokopia aurkeztu beharra dago.) 

 
 
 
 

……………………………………………………………n ,…………………..(e)ko ……………………..aren ………… (a).  

 

 

 

Eskatzailearen sinadura 
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ESKAERA IZAPIDETZEAN AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOAREN EGINBIDEA 

 
(LANBIDEk betetzeko) 

DOKUMENTUA 
 

HILABETEA URTEA JASOTAKOA ESKATUTAKOA 
 
 

Hirugarren Interesduna – Datuen Alta    

Erantzukizun-aitorpena   

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kapitalizazioa 
emateko ebazpena 

  

Desgaitasun-ziurtagiria, hala badagokio   

N.A.N.ren fotokopia 
(nortasun datuak egiaztatzeko LANBIDE E.E.Z.ari baimena ez dadu 
eman, soilik) 

  

Kooperatibisten kasuan froga gainditu izana egiaztatzen duen agiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

Nominak eta TC1, TC2 edo autonomo ordainagiria     

 

Egiaztatze-eginbide hau eman da, formulario honetan bildutako datuen eta dokumentu horietan agertzen diren datuen 
edukiak zehatz-mehatz bat datozela adierazteko. 

 
Dokumentuak aurkezteko eskatzen bazaio, urriaren 1eko 39/15 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera, 10 eguneko 
epea izango du aurkezteko; epea igaro eta dokumenturik aurkezten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, betiere 
aldez aurretik ebazpena emanda. Dena den, beste eskaera bat aurkezteko aukera izango du, eskubidea preskribatu ez bada 
edo, hala badagokio, aurkeztutako dokumentazioaren arabera, dagokion Ebazpena eman ahal izango da. 

 
 
 
 
Eskaera aurkeztu den eguna,  hartzailearen sinadura eta Unitatearen zigilua: 

 

 

 

…………………………………………..,……………………(e)ko………………..aren……….(a) 
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