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IKASKETARAKO BEKA-ESKABIDEA (KURTSOA 2018/2019) 
  

1 MUTUALISTAREN DATUAK ETA EGINGO DITUEN IKASKETAK 
Afiliazio-zenbakia 
 
 

1. deitura 2. deitura Izena 

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia Posta-kodea Herria 

Probintzia Estatua IFZ  
 
 

Telefonoa 

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez:    _________________@_____________.__ 

Unibertsitatea Ikastetxea IKASTURTEA 
 

2018/2019 

Kurtsoa 

Herria Titilazioa: 
 

  

2 ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK 

Beti, adierazten diren hirurak: 

    2018/2019 ikasturterako matrikula eta inskripzio-gastuak ordaindu izanaren egiaztagiria (dagokion bankuerakundeak zigilatutako   
ordainketa zuzenaren edo autolikidazio inprimakiaren frogagiria edo Interneten bidez egindako ordainketaren egiaztagiria).  

     Mutualistak adierazitako kredituak gainditu dituenaren ziurtagiria, bai 2019ko otsaileko deialdian, ekainekoan, irailekoan edo bai denen 
artekoan. 

          Azken kredituak badira, tituloa bukatu duela adierazi beharko da ere. 

     Gizarte-Ekintzarako Batzordearen ziurtagiria edo honen pareko administrazio-agiria. 
   

3 
 

TRANSFERENTZIA BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK 

     IBAN                Banketxea            Sukurtsala              K..D.              Kontu / libretaren zk. 
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JAKINARAZPENERAKO DATUAK  

Helbidea: Bizilekua        Lan-lekua        Bestelakoa     

Calle, plaza y número  

Código postal Localidad 

Provincia País 

  

ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIOA 
 

AURKEZPENAREN ERREGISTROA 

ZERBITZU PROBINTZIALA 

BULEGO DELEGATUA 

ESPEDIENTEAREN KODEA MUFACE-KO SARRERA ERREGISTROA 

NIRE ARDURAPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUT: 
 a) Adierazitako datu guztiak egiazkoak direla, 
aurkeztutako agirien arabera. 
b)    Ez dudala laguntzarik jaso helburu berbererako inolako 
Erakunde edo Entitate pribatu nahiz publikotik. 
   Bai, laguntza jaso dudala helburu berbererako beste 
Erakunde edo Entitate pribatu nahiz publikotik. 
Baiezko erantzuna eman dudanez, -----------------------------------
--------------------------------------------------------k emandako 
zenbatekoa -------------------------- €ko dela baina uko egin 
diodala zehazten dut eta zenbateko hori hartu izan banu, itzuli 
dudala frogatzen dut. 
c) Laguntza honen bateraezintasunen araubidea ezagutzen 
dudala, deialdiaren ebazpenean agertzen den bezala. 
Eta MUFACEri BAIMENA EMATEN DIOT: 
- Urriaren 1eko 39/2015, Herri Administrazioen Administrazio-
Prozedura Erkidearen Legearen 28.2 artikuluan xedatukoari jarraiki, 
bide elektronikoen bidez, identifikazioa eta bizileku buruzko datuak 
lortzeko, Datuen Bitartekotza-Plataforma erabiliz. 

 - Nik edozein momentutan nire baimena baliogabetu dezaket    
MUFACEri bidalitako idazki baten bidez. 

(TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN IZENPEA, edo bere 
ordezkariarena, behar bezala egiaztatua (5 artikulua, AAPP-etako 
PAC-eko, urriaren 1eko,39/2015 Lege)  
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    (Borondatez beteko da) 
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Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluak (Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak ezarritakoa betez,  jakinarazi behar da inprimaki honetan ematen diren datu 
pertsonalak MUFACEk erabiliko dituela, harpidetzak kudeatzeko, baja izapidetzeko eta datuak aldatzeko Administrazio Mutualismoaren Araubidean.Ezinbestean erabili behar ditu datuak, Estatuko 
Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legean (testu bategineko 4 eta 12 artikuluetan) ezarritako lege-betebeharra betetzeko (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen). 
Datuen babesari lotutako zure eskubideak erabiltzeko MUFACEren Gizarte-Prestazioen Zuzendariarengana jo behar duzu.  
Informazio gehiago: http://www.muface.es/protecciondedatos Mutualitateko Datuak Babesteko Ordezkaria: DPDMuface@muface.es 

http://www.muface.es/protecciondedatos


DILIGENTZIA 

Atal hau bakarrik bete, prestaziorako behar diren mutualistaren afiliazio baldintzak ez betetzeagatik, informatikazko trataerak atzera botako balu 
eskabide hau. 

 
Eskabide honi dagozkion mutualistaren datuak ziurtatu dira eta erreferentziazko datan, 
 

 prestaziorako beharrezkoak diren afiliazio edo alta baldintzak betetzen zituen. 
 

 ez zituen baldintza horiek betetzen, honako arrazoiengatik: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

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

TALDEEN BURUA 

 

EBAZPEN PROPOSAMENA 

 
Honako ebazpen hau proposatzen da: 
 
Eskabide hau, emandako txostenak eta dagozkion aurrekinak aztertu ondoren baita araudi aplikagarria ere, honako hau erabakitzen da: 

 

 ONARTZEA, adierazten diren hitzetan, eskatutako baldintzak betetzeagatik eta Ikasketa-beka moduan ondorengo diru-kopurua ematea. 
 
 
Zenbakiz 
 
---------------------------------------------------- EURO Letraz 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ EURO 
 
 
 Bestelako tramiterik gabe ordaindu daiteke. 

 
  UKATZEA, honako arrazoiengatik: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

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

PRESTAZIO-BURUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADOS 

 
Jakinarazi eta, hala dagokio, ordaindu bestelako 
tramiterik gabe. 

 
 

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

MUFACE-REN ZUZENDARITZAREN  ESKUORDEZ 
(2018/05/25ko Ebazpena) 

ZUZENDARI PROBINTZIALA 
  

 
 
 
 

                                      Iz.: 
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IKASKETARAKO BEKA-ESKABIDEA (KURTSOA 2018/2019) 
  

1 MUTUALISTAREN DATUAK ETA EGINGO DITUEN IKASKETAK 
Afiliazio-zenbakia 
 
 

1. deitura 2. deitura Izena 

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia Posta-kodea Herria 

Probintzia Estatua IFZ  
 
 

Telefonoa 

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez:    _________________@_____________.__ 

Unibertsitatea Ikastetxea IKASTURTEA 
 

2018/2019 

Kurtsoa 

Herria Titilazioa: 
 

  

2 ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK 

Beti, adierazten diren hirurak: 

    2018/2019 ikasturterako matrikula eta inskripzio-gastuak ordaindu izanaren egiaztagiria (dagokion bankuerakundeak zigilatutako   
ordainketa zuzenaren edo autolikidazio inprimakiaren frogagiria edo Interneten bidez egindako ordainketaren egiaztagiria).  

     Mutualistak adierazitako kredituak gainditu dituenaren ziurtagiria, bai 2019ko otsaileko deialdian, ekainekoan, irailekoan edo bai denen 
artekoan. 

          Azken kredituak badira, tituloa bukatu duela adierazi beharko da ere. 

     Gizarte-Ekintzarako Batzordearen ziurtagiria edo honen pareko administrazio-agiria. 
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TRANSFERENTZIA BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK 

     IBAN              Banketxea          Sukurtsala             K..D.               Kontu / libretaren zk. 
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JAKINARAZPENERAKO DATUAK  

Helbidea: Bizilekua        Lan-lekua        Bestelakoa     

Calle, plaza y número  

Código postal Localidad 

Provincia País 

ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIOA 
 

AURKEZPENAREN ERREGISTROA 

ZERBITZU PROBINTZIALA 

BULEGO DELEGATUA 

ESPEDIENTEAREN KODEA MUFACE-KO SARRERA ERREGISTROA 

NIRE ARDURAPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUT: 
 a) Adierazitako datu guztiak egiazkoak direla, 
aurkeztutako agirien arabera. 
b)    Ez dudala laguntzarik jaso helburu berbererako inolako 
Erakunde edo Entitate pribatu nahiz publikotik. 
   Bai, laguntza jaso dudala helburu berbererako beste 
Erakunde edo Entitate pribatu nahiz publikotik. 
Baiezko erantzuna eman dudanez, -----------------------------------
--------------------------------------------------------k emandako 
zenbatekoa -------------------------- €ko dela baina uko egin 
diodala zehazten dut eta zenbateko hori hartu izan banu, itzuli 
dudala frogatzen dut. 
c) Laguntza honen bateraezintasunen araubidea ezagutzen 
dudala, deialdiaren ebazpenean agertzen den bezala. 
Eta MUFACEri BAIMENA EMATEN DIOT: 
- Urriaren 1eko 39/2015, Herri Administrazioen Administrazio-
Prozedura Erkidearen Legearen 28.2 artikuluan xedatukoari jarraiki, 
bide elektronikoen bidez, identifikazioa eta bizileku buruzko datuak 
lortzeko, Datuen Bitartekotza-Plataforma erabiliz. 

 - Nik edozein momentutan nire baimena baliogabetu dezaket    
MUFACEri bidalitako idazki baten bidez. 

(TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN IZENPEA, edo bere 
ordezkariarena, behar bezala egiaztatua (5 artikulua, AAPP-etako 
PAC-eko, urriaren 1eko,39/2015 Lege)  
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Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluak (Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak ezarritakoa betez,  jakinarazi behar da inprimaki honetan ematen diren datu 
pertsonalak MUFACEk erabiliko dituela, harpidetzak kudeatzeko, baja izapidetzeko eta datuak aldatzeko Administrazio Mutualismoaren Araubidean.Ezinbestean erabili behar ditu datuak, Estatuko 
Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legean (testu bategineko 4 eta 12 artikuluetan) ezarritako lege-betebeharra betetzeko (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen). 
Datuen babesari lotutako zure eskubideak erabiltzeko MUFACEren Gizarte-Prestazioen Zuzendariarengana jo behar duzu.  
Informazio gehiago: http://www.muface.es/protecciondedatos Mutualitateko Datuak Babesteko Ordezkaria: DPDMuface@muface.es 

http://www.muface.es/protecciondedatos


ARGIBIDEAK ETA INFORMAZIOA 
– Ez idatzi ilundutako guneetan. 
– Inprimakia letra larriz bete behar da. 
– Beka eskatzen den ikasturteari dagokion deialdiaren ebazpena arreta handiz irakurri behar duzu. Hori, Estatuko Aldizkari 

Ofizialean, MUFACE-ko unitate periferikoetako iragarki tauletan eta MUFACE-k duen web orrialdean argitaratuta dago 
(www.muface.es). 

– Eskabidea, dagozkion agiriekin batera, Deialdiaren II ataleko 2.4 epigrafean ezarritako epean aurkeztu ahal izango da. 
– Egiaztatzen dituzten agiriak originalak edo eskaera aurkezten den erregistro administratiboak benetakotzat egiaztatuta 

kopiak izan behar dira. 
  

PRESTAZIOAREN EDUKIA 
- Ikasketa-beka honen xedea da, mutualistak burututako unibertsitate-ikasketa ofizialen matrikula eta inskripzioa egiteagatik 

ordaindutako gastuak berriro mutualistari itzultzea, urteroko beka hauen deialdian adierazten den goreneko mugaraino, 
hain zuzen ere. 

- “Inskripzio-gastuak” dira Idazkaritzaren tarifak, ziurtagiriarenak, derrigorrezko eskola-aseguruarenak edo hauen 
antzekoarenak, beti matrikularekin batera nahitaez ordaindu behar dituenean. 

  
REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN (marque con X el recuadro que corresponda) PRESTAZIORAKO BETEKIZUNAK 

 
   Alta edo antzeko egoeran dagoen MUFACE-ko mutualista izatea, ikasturtea hasi den  urteari dagokion MUFACE-ren Beka-

Deialdiaren II ataleko 2.2 epigrafean ezarritako datan, eta eskabidea aurkeztu duzun egunean baldintza horiek mantentzea. 
 
   2018/2019 ikasturtean Deialdiaren I. Eranskinean agertzen diren unibertsitate-mailako irakaskuntzetan matrikulatzea. 

 
Honako hauek argiro baztertuak daude: Doktoregoa, espezializazio ikasketak eta Unibertsitateek, beren autonomiaz 
baliaturik, luzatutako tituluak.  
Era berean, nazio lurraldean kokatuak ez dauden ikastetxeetan burututako ikasketak ere baztertuak daude. 

 
  Erabateko doako matrikula edo matrikula tarifa ordainketaren erabateko exentzioa eduki izan duten mutualisten eskabideak 

baztertuak geratuko dira ere, nahiz eta bestelako inskripzio-gastuak ordaindu. Berriz, gastuen zenbatekoa, MUFACE-ren 
urteroko Beka-Deialdian ezarritako kantitatea baino handiagoa bada, beka eskabidea onartuko da.  

 
 Eskabidea aurkeztu duen urteko otsaila, ekaina edo iraileko deialdian ondorengo gutxienezko irizpide hauetariko bat 

gainditua izatea:  
 

  Ikasketa-plana osatzen duten kreditu guztien eta ikasketa-plana osatzen duten urteen arteko zatiketaren %50a. 
 

  Ikasketa-plana osatzen duten kreditu guztien eta ikasketa-plana osatzen duten urteen arteko zatiketaren %35,   
baldin eta horiek badira ikasketak amaitzeko geratzen diren guztiak. 

 Master ofizial baterako ikasketetan gainditutako kredituen ehunekoari dagokionez, ikasketa-plana osatzen duen denbora 
gehienez bi urtekoa izango da denbora-tarte hori gainditzen duten planen kasuan. 

 
            
OHARRA.- 
 
Horretarako kontuan hartu behar duzu:  
 
a)   Otsaileko, ekaineko eta iraileko deialdiei buruz egindako aipamen guztiak, aplika dakiokeen ikasketa-planaren arabera   

baliokideak direnei buruz egindakotzat joko dira, bereziki, Europako Goi Hezkuntzako Esparruari egokitutako ikasketak 
direnean (Deialdiaren azken xedapenetako bigarrenak finkatzen duen moduan). 

b)    Ezagututako, baliozkotutako, egokitutako edo transferitutako kredituak ez dira kontuan hartuko. 
c)    Kredituak,dagokion titulua lortzeko beharrezkoak direnak baino gehiago izanez gero, ez dira kontuan hartuko. 
d)    Irakaskuntza bereko ikasketa-plan berrien moldaketak ez dira ikasketa-aldaketatzat hartuko. 
 
 Gizarte-Ekintzarako Batzordearen ziurtagiria edo honen pareko administrazio-agiria edo adierazpen erantzulea (DPS-31033 

eredua) 
 
 
 

 

http://www.muface.es/
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