
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
(erditze, adopzio edo harrera anizkoitzetan diru-laguntzak eskatzeko eskaera) 

 
Eskatzailearen izen-abizenak: ………………………………………………………………………………………………………………. 
IFZ: ……………………………, Bere izenean jarduten ez badu (1), ordezkatuaren izen-abizenak: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
MUFACEko afiliazio-zk.: ………………………………, IFZ: ............................................, 

 

(Beste guraso, adoptatzaile edo hartzailearen izen-abizenak): ………………………………………………………………………….. 
IFZ: ……………………………, Bere izenean jarduten ez badu (1), ordezkatuaren izen-abizenak: 
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 
MUFACEko afiliazio-zk. (halakorik badu): ……………………………, IFZ: ............................................., 

 

LEHENENGOA: Hau eskatu da: 
 
1  AMATASUNAGATIKO SUBSIDIO BEREZIA, ERDITZE, ADOPZIO EDO HARRERA ANIZKOITZARENGATIK. Honako 

hau izan da gertaera eragilea: 
 
1.1  ERDITZE ANIZKOITZA 
 

1.1.1  Ama biologikoak baldintza guztiak betetzen ditu, eta subsidio bereziaren onuradun izatea aukeratu du. 
1.1.2  Beste gurasoa egoera hauetakoren batean dago, eta subsidio bereziaren onuradun izateko eskubidea ematen 

dio horrek: 
1.1.2.a)  Ama biologikoak subsidioa jasotzeko eskubidea dauka Gizarte Segurantzaren erregimen publikoren 

baten bidez, baina subsidio bereziaren onuraduna (MUFACEren kontura) beste gurasoa izatea 
aukeratu du. Era berean, ama biologikoak hitzematen du ez duela subsidio hori eskatuko dagokion 
erregimenaren bidez, edo atzera egingo duela eskaeran edo uko egingo diola eskubideari, 
dagoeneko eskatu badu edo onartu egin badiote.  

1.1.2.b)  Ama biologikoak ez dauka subsidio berezia jasotzeko eskubiderik Gizarte Segurantzaren erregimen 
publikoren baten bidez. (Markatu aukera hau ama biologikoak ez badu lanik egiten edo laguntza 
kobratzeko behar den gabealdira heltzen ez bada. Ezin izango da aukera hau hautatu ama 
norberaren konturako langilea bada eta ez bazuen amatasunagatiko subsidioaren estaldura 
harpidetu estaldura hori borondatez ordaintzen den erregimenetan). 

1.1.2.c)  Ama biologikoa hil egin da eta ez du subsidio berezia eskatu; halaber, ez du adierazi beste 
gurasoaren aldeko aukera egin duenik, eta beste gurasoak ez du haren izenean eskatuko. 

 
1.2  ADOPZIO EDO HARRERA ANIZKOITZAK 
 

1.2.1  Adoptatzaile edo hartzaile biek betetzen dituzte baldintzak subsidio bereziaren onuradun izateko Gizarte 
Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez, baina onuraduna adierazpen honen eskatzailea izatea 
aukeratu dute. Beste adoptatzaile edo hartzaileak hitzematen du ez duela subsidio berezi hori eskatuko, edo 
atzera egingo duela eskaeran edo uko egingo diola eskubideari, dagoeneko eskatu badu edo onartu egin 
badiote.  

1.2.2  Eskatzailea ez den adoptatzaile edo hartzaileak ez dauka subsidio berezia jasotzeko eskubiderik Gizarte 
Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez. 

1.2.3  Adoptatzaile edo hartzaileetako bat hil egin da eta ez du subsidio berezia eskatu; halaber, ez du adierazi bizirik 
dagoenaren aldeko aukera egin duenik, eta honek ez du haren izenean eskatuko.  

 
2    ORDAINKETA BAKARREKO PRESTAZIO EKONOMIKOA ERDITZE EDO ADOPZIO ANIZKOITZENGATIK, gertaera 

eragile bietarako: 
 

       2.1  Guraso edo adoptatzaile biek betetzen dituzte baldintzak prestazio ekonomikoaren onuradun izateko Gizarte 
Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez, baina onuraduna adierazpen honen eskatzailea izatea aukeratu dute. 
Beste guraso edo adoptatzaileak hitzematen du ez duela prestazio ekonomiko hori eskatuko, edo atzera egingo duela 
eskaeran edo uko egingo diola eskubideari, dagoeneko eskatu badu edo onartu egin badiote. 
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2.2  Eskatzailea ez den beste guraso edo adoptatzaileak ez dauka prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubiderik Gizarte 
Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez. 

2.3  Guraso edo adoptatzaileetako bat hil egin da eta ez du prestazio ekonomikoa eskatu; halaber, ez du adierazi bizirik 
dagoenaren aldeko aukera egin duenik, eta honek ez du haren izenean eskatuko. 

2.4  Guraso edo adoptatzaile biek betetzen dituzte baldintzak MUFACEren prestazio ekonomikoaren onuradun izateko, baina 
ez dira ados ipini, eta ama biologikoa da prestazio ekonomikoaren eskatzailea. 

2.5  Subjektu eragileak umezurtz geratu dira —guraso edo adoptatzaile biak hil direlako— edo abandonatu egin dituzte. 
Ondorioz, prestazio ekonomikoaren eskatzailea da jaio edo adoptatutako umeez legez arduratzen den pertsona fisikoa. 

 
BIGARRENA: Gizarte Segurantzaren beste erregimen publikoren baten bidezko laguntzaren bat eskatu bada edo aitortu eta, 
hala badagokio, jaso bada, eskatzaileek HITZEMATEN DUTE jarraian adierazi diren egoerei dagokien jakinarazpena 
aurkeztuko diotela MUFACEri, gehienez 10 egun balioduneko epean, jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Hona 
hemen egoera horiek: 
 
a)  Atzera egin izana onartzeko ebazpena. 
b)  Uko egin izana eta, hala badagokio, zenbatekoak itzuli izana onartzeko ebazpena. 
 
HIRUGARRENA: Arestian adierazitakoa kontuan hartuta, eskatzaileek bete egiten dituzte aipatutako laguntzen eskaera 
izapidetzeko onar dadin bete beharreko baldintzetako batzuk.  
 
LAUGARRENA: Laguntza hauek eskatzeko interesgarriak izan daitezkeen beste inguruabar batzuk: 
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…… 
BOSGARRENA: Idatzi diren datu guztiak benetakoak eta osoak dira. Eskatzaileek badakite adierazpenetan gezurra 
esateak ondorio negatiboak izan litzakeela, eta, besteak beste, MUFACEk eskatzaileari emandako zenbatekoak itzuli beharko 
liratekeela. 
 
Eta horrela jasota gera dadin, erditze, adopzio edo harrera anizkoitzetan MUFACEren konturako laguntza ekonomikoak 
eskatzeko, honako adierazpen hau sinatu da, ......................................................................(e)n, ............(e)ko 
...................................ren ..........(e)(a)n. 

 
 
                   ESKATZAILEA                                                                            BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEA (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ordezkaritza behar bezala egiaztatu behar egon behar izango du artikuluaren arabera egiaztatua bost Ley 39, urriaren 1, PAC de las AAPP-ren 
 

(2) Kasu hauetan ez da beste guraso, adoptatzaile edo hartzailearen sinadura behar izango: 

1º Eragileen zaintza eta jagoletza eskatzaileari bakarrik dagokionean. 

2º Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa eskatu denean eta umezurtzez edo abandonatutako umeez 
legez arduratzen den pertsona fisikoa eskatzailea denean  
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