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II. ERANSKINA

APARTEKO LAGUNTZETARAKO ESKABIDEA, KULTURAKO PERTSONA PROFESIONALENTZAT, COVID-
19AK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIALDIA KUDEATZEKO DEKLARATUTAKO ALARMA-
EGOERARENGATIK JARDUERA ETEN EDO BERTAN BEHERA GERATU ZAIENENTZAT. 

Administrazioak betetzeko 
Prozeduraren kodea 

1. PERTSONA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

IZEN-ABIZENAK IFZ 

HELBIDEA HERRIA 

POSTA-KODEA LURRALDE HISTORIKOA 

TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA 

ADINA IKASKETA-MAILA 
Batxilergotik 
beherakoa 

Batxilergoa Erdi-mailako 
heziketa-zikloa 

Goi-mailako 
heziketa-zikloa 

Unibertsitarioa 

EKONOMIA-JARDUERA 
EJZ 

(Atala, multzoa eta 
epigrafea) 

EJZn alta 
emandako data 

ONDASUN-ERKIDEGO EDO SOZIETATE ZIBIL BATEKO BAZKIDE 

Bai Ez 

2. ORDEZKARIAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK NAN/AIZ 

Inskribatuta al dago EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan? 

Bai Ez  (kasu honetan, ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar da) 

3. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA 

Euskara Gaztelania 

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK EGITEKO BIDEA 

Telefono mugikorra Helbide elektronikoa 
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4. PERTSONA ESKATZAILEAK BETE BEHARREKOAK

Adinez nagusi izatea 

EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea 

Lanbide-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn izatea, eta lantokia ere bertan izatea 

Alta emanda egotea EJZn, deialdiko I. Eranskineko atal, multzo eta epigrafeetan. 

Eten edo bertan behera geratutako kulturaren arloko jarduera izatea diru-sarreren iturri nagusia, hau da, 
handik etortzea diru-sarreren % 60. 

Egoera hauetako batean egotea: 

2020-03-13an norberaren edo besteren kontura ari zen bere lanbide-jardueran, alta emanda 
dago Gizarte Segurantzako Autonomoen Araubide Berezian edo Araubide Orokorrean (ikuskizun 
publikoetako artisten sistema berezian kotizatuz), eta jarduera eten edo bertan behera geratu 
zaio alarma-egoera deklaratu delako. 

2020-03-13an kontratua zeukan, eta eten edo bertan behera geratu zaio lanbide-jarduera, 
alarma-egoera deklaratu ondoren egitekoa zuena. 

2019ko ekitaldian alta emanda egon da Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide 
Berezian eta/edo Araubide Orokorrean, ikuskizun publikoetako artisten sistema berezian 
kotizatuz, gutxienez 3 hilabete edo 90 egunean. 

x (markatu x batekin dagokiona)

5. BESTE BAZKIDEEN DATUAK, SOZIETATE ZIBIL EDO ONDASUN-ERKIDEGOEN KASUAN

IZEN-ABIZENAK NAN/AIZ 

Sozietate zibiletan edo ondasun-erkidegoetan, eskatzaile bakoitzak egin behar du eskabidea, bere izenean. 
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6. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

x Dagokiona x markatu eta bete hutsuneak

Lehenengoa: 
Pertsona eskatzailearen 2019ko diru-sarrerak ………..……. euro izan dira eta 2019an arte- edo kultura-jardueragatik 
lortutakoa ………..………. euro izan da. 

2019ko PFEZ aitorpena erantsi du:        BAI   EZ 

Bigarrena: 
Eten edo bertan behera geratutako kultura-arloko jarduera da diru-sarreren iturri nagusia, hau da, handik datoz diru-
sarreren % 60. 

Hirugarrena: 
Pertsona eskatzaileak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera 
galtzeko zehapenik, eta ez dauka horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik, emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, edo emakumeen eta gizonen benetako 
berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak 
barne. 

Laugarrena: 
Pertsona eskatzailea ez dago dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. 
apartatuko egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

Bosgarrena: 
 Pertsona eskatzaileak ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan. 

Seigarrena: 
Pertsona eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo laguntza baten ondorioz. 

Pertsona eskatzailea sartuta dago …………….…................................................................................. izeneko 
dirulaguntzaren edo laguntzaren itzulketa- edo zehapen-prozeduran, dirulaguntza edo laguntza eman baitzion 
honako honek: ...............................................(*). 

Zazpigarrena: 
Pertsona eskatzailea ez da jasotzen ari jarduera-amaierako prestaziorik, alarma-egoerarengatik jarduera amaitu 
izanaren aparteko prestaziorik, langabezia-prestazio eta -subsidiorik, edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo 
beste Administrazioek edo erakunde publiko nahiz pribatuek emandako diru-sarreren ordezko bestelako prestazio, 
laguntza edo dirulaguntzarik. 

Pertsona eskatzaileari ........................................ euroko dirulaguntza esleitu dio honek:  
................................................................................. (*). 

........................................... (a)ri (*) eskatu dio laguntza, eta ebazpenaren zain dago. 

(*) Adierazi administrazioaren edo erakunde publiko nahiz pribatuaren izena. 

Zortzigarrena: 
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira. 
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7. PERTSONA ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK

• Honako egiaztagiriak aurkeztea 2021eko urtarrilaren 29a baino lehen, non eta ez diren aurkeztu
eskabidearekin batera:

o 2019ko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga aitorpenaren kopia.

o Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko (ikuskizun publikoetako artisten sistema berezia)
kotizazioen erregularizazio-ziurtagiria, 2019ko diru-sarrerak agertzen dituena, Araubide horretan alta
emanda egon denean.

• Alarma-egoerak iraun bitartean eta hura amaitzen denetik, edo kultura- eta arte-arloko jendaurreko
ikuskizunetara eta ekitaldi kolektiboetara edo pertsona onuradunaren lanbide-jarduera zehatzera itzultzea
baimendu denetik gutxienez 4 hilabetean betetzea honako hauek:

o EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.

o EAEn izatea lanbide-jardueraren eta lantokiaren egoitza soziala eta fiskala.

o EJZn alta emanda egotea, deialdi honekin lotutako atal, multzo eta epigrafeetan,  banakako
profesional moduan nahiz ondasun-erkidego edo sozietate zibil bateko bazkide moduan.

o Kulturaren arloko lanbide-jarduera izatea diru-sarreren iturri nagusia.

• Beste administrazio batzuek edo erakunde publiko zein pribatuek eskabide hau egin ondoren emandako diru-
sarreren ordezko prestazio, laguntza edo dirulaguntzak jakinaraztea Lanbideri, bai eta diruz lagundutako
jardueren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion beste edozein egoera ere.

8. DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak. 

Arduraduna Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua. 

Xedea Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta prestakuntzarekin 
lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea. 

Legitimazioa Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea. 

Datu-lagapenen hartzaileak Arloan eskumena duten administrazio publikoak. 

Eskubideak 
Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezerezteko eskubidea duzu, bai eta 
datuen tratamendua mugatzeko edo haien aurka egiteko ere, informazio 
gehigarrian azaltzen diren baldintzetan. 

Informazio gehigarria 
Gure webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio 
gehigarri eta zehatz guztia: (http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-
/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/) 

Horrek guztiak xedapen hauek beteko ditu: 
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf)
• Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege

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

http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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9. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

o Ondasun-erkidegoaren edo sozietate zibilaren ziurtagiria, hala badagokio.

o 2019an edo aurreko ekitaldietan ekin bazitzaion jarduerari: 2019ko ekitaldiko PFEZ aitorpenaren
kopia osoa, urte horretako diru-sarrera garbiak agertzen direna. Eskabidea aurkezteko orduan eduki
ezean: eskabide honetako Erantzukizunpeko Adierazpeneko 1. eta 2. apartatuak betetzea.

o Eskabidea aurkezteko orduan edukiz gero: Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko (ikuskizun
publikoetako artisten sistema berezia) kotizazioen erregularizazio-ziurtagiria, 2019ko diru-sarrerak
agertzen dituena, Araubide horretan alta emanda egon denean.

o 2020-03-13an norberaren edo besteren kontura lanbide-jardueran arituz gero, alta emanda Gizarte
Segurantzako Autonomoen Araubide Berezian edo Araubide Orokorrean (ikuskizun publikoetako
artisten sistema berezian kotizatuz), baldin eta jarduera eten edo bertan behera geratu bada alarma-
egoera deklaratu delako: egun hartan alta emanda zegoen jardueraren egiaztagiria, haren iraupen
zehatza agertzen duena edo ondorioztatzen uzten duena (aldi baterakoa edo mugagabea).

o 2020-03-13an kontrataturik bazegoen lanbide-jardueran aritzeko alarma-egoera deklaratu ondoren,
eta jarduera eten edo bertan behera geratu bazaio: lan-kontratuen edo jarduera egiteko kontratuen
kopia, zehatz agertzen delarik jardueren egutegia.

2.- Dokumentuak ez aurkezteko eskubidea: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen direla 
egiaztatzea 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, eta non eta ez zaren berariaz aurka agertzen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak –bere 
eskumenak baliatuz–, honako agiri hauek eskatuko ditu bitarteko elektronikoz: 

• Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren alta (EJZ).

• Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituzula egiaztatzen duten ziurtagiriak.
Eskaerari ezezkoa emanez gero, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu eskabidearekin batera.

10. INFORMAZIO GEHIGARRIA

1.- Datu pertsonalak egiaztatzea.

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 
zortzigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskabide honetan adierazitako 
eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonal hauek benetakoak direla egiaztatuko du, bere eskumenak 
baliatuz. 

• Pertsona eskatzailearen identifikazio-datuak: nortasun-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko Zerbitzuaren
bidez.

• Bizilekuari eta erroldari buruzko datuak: banakako erroldaren datuak kontsultatzeko Zerbitzuaren bidez edo
bizilekuari buruzko datuak egiaztatzeko Zerbitzuaren bidez.

2.- Alta emanda egotea Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. 

Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Ogasun eta Ekonomia Saileko 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du. 
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Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi 
baditu, inprimaki bat bete beharko du, hemen adierazitako ereduari jarraituz: http://www.euskadi.eus/altaterceros. 

Eskabidearen sinadura: 

http://www.euskadi.eus/altaterceros
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