
ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIOA 

ZERBITZU PROBINTZIALA 

BULEGO DELEGATUA 

 

AURKEZPENAREN ERREGISTROA 

                                    
                             DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA, ERDITZE, ADOPZIO EDO HARTZE ANITZA IZANEZ GERO  

MUTUALISTA – ESKATZAILEA 
Afiliazio zenbakia 
 

Lehenengo deitura            Bigarren deitura Izena 

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia Posta kodea Herria Probintzia 

Estatua IFZ / Pasaportea / N.Agiria (E.B) Telefonoa 

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta  elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez:          ___________________@________________________ 

1 

Dagoen edo egon zen Gorputzaren Taldea, Azpitaldea, edo  Eskala (76.art., 7/2007 Legea eta Hirugarren Behin-behineko Xedapena) 
 

BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEAREN DATUAK 2 Afiliazio zenbakia (MUFACEko mutualista bada) Deiturak eta izena IFZ / Pasaportea / N.Agiria (E.B) 

ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZA MOTA (“X” batekin markatu dagokiona) 3 
 3 .1 Sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero. 

 3.2 Prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 
 

                                       GERTAERA ERAGILEA (Dagokion laukitxoan “X” bat jarri eta izan dituzun seme-alabak edo adoptatu edo hartu 
dituzun adingabekoen zenbakiari dagokion tartea bete. Dagokion data ere bai ) 

 4.1 – --------------SEME-ALABA ERDITZEA. Erditze-data  _ _ _ _ / _ _ / _ _  
4 

 

 4.2 – ----------- ADINGABEKO SEME-ALABEN ADOPZIO ANITZA 

 4.3 – ------------ADINGABEKOEN HARTZE ANITZA 

Adopzioa eratzen duen ebazpen judizialaren data edo 
hartzearen erabaki administratibo edo judizialarena, edo, 
hartze soila denean, autonomia-erkidegoko Erakunde 
eskudunaren jakinarazpenaren data 

_ _ _ _ / _ _ / _ _  

 
AGIRIAK 

 “X” batez markatutako  agiriak ekarri beharko dituzu beti eta, dagokion kasuaren arabera, ekarri beharko dituzun bestelako agiriak, “X” 
batez seinalatu. 

GERTAERA ERAGILEA AGIRIAK 

5 
 

  ERDITZE ANITZA 

 Erditze berean bi ume edo gehiago izan dituela ziurtatzen duten famili liburuaren 
orrialdeen fotokopia edota aipatutako baldintzak ziurtatzen dituen Erregistro Zibilaren 
ziurtagiriak. 

 Ama biologikoaren heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen fotokopia 
edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria. 

 Erditzeagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria [EPOEren 49     
a)  art.].  

 IMSERSOK edo Autonomia Erkidegoan eskudun den Erakundeak egindako ziurtagiria 
ezgaitasun kalifikazioa egiaztatuz. (Ikusi argibideak) 
 Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

 Bestelakoak…………………………………………………………………………………. 
    

ESPEDIENTEAREN KODEA 
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ESTATUKO FUNTZIONARIO ZIBILEN MUTUALITATE OROKORRA 

 

 

 
   ADOPZIO ANITZA 

 

 Adopzio anitza ebazpen judizialaren fotokopia. 

 Adoptatzaileetako baten heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen 
fotokopia edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria 

 Adopzio anitzagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria 
[EPOEren 49 a)  art.]. 

 IMSERSOK edo Autonomia Erkidegoan eskudun den Erakundeak egindako ziurtagiria 
ezgaitasun kalifikazioa egiaztatuz. (Ikusi argibideak) 

  Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

  Bestelakoak ………………………………………………………… 

  HARTZE ANITZA 
 

 Hartze anitzari buruzko erabaki administratibo edo judizialaren fotokopia, adopzio 
aurrekoa zein iraunkorra izan. Harrera soila denean, arautzen duen autonomia-
Erkidegoko Erakunde eskudunaren jakinarazpenaren fotokopia. 

 Hartzaileetako baten heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen fotokopia 
edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria. 

 Hartze anitzagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria 
[EPOEren 49 a)  art.]. 

   Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

   Bestelakoak………………………………………………………………………………………. 
 

6 TRANSFERENTZIAREN BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK 
                     IBAN                              Banketxea                                       Sukurtsala                                        K. D.                                                    Kontu/libretaren zk. 

 

  

7 JAKINARAZPENERAKO DATUAK (Aukeratutakoetan  bat idatzi) 
 
Jakinarazpenetarako, interesdunak honako bide hau nahiago du: 

   Fax zenbakia 

   Posta-korreoa 
   Bestelakoak (adierazi)………………………. 

eta jakinarazpenetarako bigarren lekua: (Atal hau bakarrik bete behar duzu, jakinarazpena, eskatzen duen mutualistaren datuei dagokien 1. atalean 
adierazitako helbide desberdinean egitea nahi baduzu): 

                             Bizilekua                                                     Lan lekua                                              Bestelakoa 
      
  Jakinarazpenaren helbidea  ( Etorb., kalea edo plaza eta zenbakia)                                            Herria                                                                  Posta kodea 
 
 
 
  Probintzia                                                                                                    Estatua                                                                              Telefono-zenbakia 
 

 
GURE ARDURAPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUGU: 

1.- Eskabide honetan agertzen diren datu guztiak benetakoak eta osoak direla. 

2.- Laguntza hauek izapidetzeko, MUFACEK eska diezazkiguken bestelako agiriak  berari emateko konpromisoa hartzen dugula. 

ETA MUFACEri BAIMENA EMATEN DIOGU : 
 - 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.  
- Gizarte Segurantzaren erregimen publiko desberdinak kudeatzen dituzten entitate edo erakundeetatik gure datuak biltzeko eta 
kontsultatzeko, antzeko laguntzei buruzkoak, hain zuzen ere. Halaber, baimena ematen diogu MUFACEk izapidetutako horrelako laguntzetan 
azaltzen diren datuak emateko erakunde horiei. 
Nik edozein momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri bidalitako idazki baten bidez.  

(TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN ETA BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEAREN IZENPEA edo haien  
ordezkariarenak, behar bezala egiaztatuak. 5. Artikulua, AAPP-etako PAC-eko, urriaren 1eko, 39/2015 Lege) 

 
(e)n                                                                   Data 

 
                         ESKATZAILEA                                                                            BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEA 

 
  (*) (ikusi argibideak) 

 

  
 

 

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 
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http://www.muface.es/protecciondedatos


 
DILIGENCIA 

Kolektiboen Unitateak beteko du, bakarrik, tratamendu informatikoak eskabide orria botatzen badu mutualistak laguntzak jasotzeko betebeharreko 
afiliazio edo kotizazio baldintzak ez baditu betetzen, dagokien laukitxoetan “X” bat idatziz 

1.- Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 
 Eskabide honetan agertzen diren mutualistaren datuak egiaztatu dira eta gertaera eragilearen datan,  sorospen berezirako beharrezkoak diren 
afiliazio eta kotizazio baldintzak   betetzen zituen /   ez zituen betezen. 

 Eskabidean adierazitako funtzionario taldea edo azpitaldea, gertaera eragilearen egunean mutualistak zeukan Gorputza edo Eskala  batekin 
          datoz /  ez datoz bat. Erantzuna ezezkoa baldin bada, hauxe da talde egokia sorospenaren ondorioetarako: ------------------- 

2.- Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 

  Eskabide honetan agertzen diren mutualistaren datuak egiaztatu dira eta, gertaera eragilearen datan, sorospenerako beharrezkoak diren    
afiliazio baldintzak  betetzen zituen /  ez zituen betetzen. 

 
 (e)n,                         (e)ko                       ren             (e)an 

KOLEKTIBO-BURUA, 

 
LAGUNTZA EKONOMIKOEN ZENBATEKOA 

1.- Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 
 
 
 
                                                                     X    42 
 
                       365 
 
2.- Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
EBAZPEN PROPOSAMENA 

Ondoko Ebazpena proposatzen da: 

Eskabide hau ikusi ondoren, baita erantsitako agiriak, emandako txostenak, hala badagokio, eta bidezko aurrekinak eta araudi aplikagarriak 
kontutan izanik, honako hau erabakitzen da: 

  ONARTZEA, baldintza galdagarriak betetzen dituelako, jarraian adierazten diren zenbatekoak emanik: 

 Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero:………… ……………………… Euro 

 Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero: ….………………….. Euro 

                       Guztira……………………………………… Euro 

 UKATZEA                                Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero. 

                                                       Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 

Arrazoiak: 

 

 

                                             (e)n,                        (e)ko                                  ren                  (e)an 

                                                                     PRESTAZIO-BURUA, 

   

 

                                                                                               

                                                                                          (e)n,                           (e)ko                               ren               (e)an 

          MUFACE-REN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ESKUORDEZ 
 (2012/05/23ko Ebazpena) 
 ZUZENDARI PROBINTZIALA 

         

Kotizazio-oinarria, gertaera eragilearen 
egunean                                                  
 

Euro 
X 

Seme-alaben edo 
adingabeko adoptatuen 
edo hartuen kopurua, 

bat kenduta = 

(A) Sorospenaren zenbatekoa
 
                                  Euro

L.G.S.-ren hileko-kopurua (zerrendaren 
arabera)    

 X = 

(B) Prestazioaren zenbatekoa
 
                                  Euro

ZENBATEKOA GUZTIRA (A)  +  (B)     = 
 

* Bikoitza zenbatuko da % 33ko edo gehiagoko ezgaitasunarekin jaio edo adoptatutako seme edo alaba  

Euro 

ADOS 
Jakinarazi eta, hala badagokio, ordaindu, 

bestelako tramiterik gabe 

L.G.S.-ren hileko zenbatekoa, 
gertaera eragilearen datan 
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INFORMAZIO OROKORRA 

A.- SARRERA 
Hauek dira bateragarriak diren laguntza ekonomikoak: 

• Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero.  

• Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 

- Inprimaki honekin datorren agirian, “ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA”, (DPS-22002), sinatu behar d(it)uzun  aitorpen(ar)en laukitxoak markatu eta 
beste gurasoarekin batera (edo adoptatze edo hartzen duen pertsonarekin batera hala balegokio) izenpetu. 

- Eskatzailearen ordezkoak izenpe ditzake egingo diren aitorpen guztiak edo, hala balegokio, beste guraso, adoptatzen edo hartzen duen pertsonaren 
ordezkoak, urriaren 1eko 39/2015, Herri Administrazioen Administrazio-Prozedura Erkidearen Legearen 5. artikuluak ezarritakoaren arabera, behar  
bezala egiaztatu baldin bada.         

B.- PERTSONA ETA GERTAERA ERAGILEAK 

-   Bi laguntza hauetan erditze berberean bi seme-alaba edo gehiago edukitzea da gertaera eragilea, eta bi adingabeko edo gehiago batean adoptatzea honen 
baliokidetzat hartuko da. 

-   Sorospen berezirako, kontuan hartuko da, halaber, adingabe bi edo gehiagoren aldibereko harrera, adopzio aurrekoa zein iraunkorra edo soila izan, betiere, 
azken kasu horretan gutxienez urtebeteko iraupena badu, nahiz eta harrerak behin-behinekoak izan.. 

C.- ONURADUNAK 
C.1) Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 

Erditze anitza denean, sorospen berezia jaso ahal izango du ama biologikoak ala beste gurasoak, ama biologikoak hautatutako aukeraren arabera, baldin 
eta honako baldintza hauek betetzen baditu: mutualista izatea, gertaera eragilearen datan altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea MUFACEn, 
erditu eta berehala hartzeko sei asteko atseden-aldia hartzea [EPOEren 49 a)  artikuluan aurreikusitakoa], eta MUFACEri edo Gizarte Segurantzaren 
Erregimen Publiko beste ezeini egindako gutxienez sei hilabeteko kotizazio-epea estalita izatea. 

Adopzio edo hartze anitzakotzetan, adoptatzaile edo hartzaile biek erabakiko dute, askatasunez, nor izango den sorospen bereziaren onuraduna, honako 
baldintza hauek bete beharko dituela: mutualista izatea, gertaera eragilearen datan altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea MUFACEn, adopzioa 
eratzen duen ebazpen judiziala edo hartze anitzakoari buruzko erabaki administratibo edo judiziala egin eta berehala hartzeko sei asteko atseden-aldia 
hartzea [EPOEren 49 b)  artikuluan aurreikusitakoa], eta MUFACEri edo Gizarte Segurantzaren Erregimen Publiko beste ezeini egindako gutxienez sei
hilabeteko kotizazio-epea estalita izatea.

 

Beste gurasoak, adoptatzaileak edo hartzaileak jaso ahal izango du sorospen berezia, baldin eta arestian adierazi diren afiliazioari eta kotizazioari buruzko 
baldintzak betetzen baditu, egoera hauetakoren bat gertatzen denean: 

C.1.a) Erditze anitzakoen kasuan, ama biologikoak ez badu sorospen berezia jasotzeko eskubiderik Gizarte Segurantzaren erregimen publikoren baten 
bidez (salbuespena izango da norberaren konturako langilea edo autonomoa bada eta ez badu amatasuneko prestazioa jasotzeko eskubiderik bere 
jarduera profesionaletik eratorritako aurreikuspen-sisteman ez duelako estaldura hori nahita sartu). 

      C.1.b) Kasu guztietan, gurasoetako, adoptatzaileetako edo hartzaileetako bat hil denean sorospen berezia eskatu baino lehen, edo beste guraso,       
      adoptatzaile edo hartzailearen aldeko aukera adierazi baino lehen. Horrelakoetan, bizirik dagoenak hitzeman beharko du eskubide hori ez duela   
                       hildakoaren izenean erabiliko.                       

        C.2) Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 
Guraso edo adoptatzaileetako bat onuraduna izan daiteke, MUFACEko mutualista bada, afiliatuta badago eta gertaera eragilearen datan altan edo 
altarekin parekatutako egoeran badago, ez dela gabealdirik eskatuko 

      Biek badute prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea Gizarte Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez, prestazioa MUFACEri eskatu     
      dionaren aldeko aukera egin beharko dute berariaz. 

D.- DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA  

D.1) Inprimaki honen c) orrialdeari dagokion laukitxoan dagoen eskemaren arabera zehaztuko da. Aipatutako laukitxoa eta c) orrialdearen gainerakoa 
MUFACEko unitate periferikoak beteko du. 

            D.2) Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoaren zenbatekoa kalkulatzeko bakarrik, bikoitza zenbatuko da % 33ko edo gehiagoko ezgaitasunarekin jaio   
edo adoptatutako seme edo alaba. 

 
 

AIPATZEN DIREN ZENBAKI ETA IZENA DITUZTEN ATALENTZAKO ARGIBIDE ZEHATZAK 

5.- AGIRIAK 
        Agiriek jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak izan beharko dute. 

            -  Gurasoetako, adoptatzaileetako edo hartzaileetako baten heriotza egiaztatzeko familia liburuaren orrialdearen fotokopia edo Erregistro Zibilaren ziurtagiria,   
ekarri beharko da, gertaera hori izanez gero eta mutualista den eta onuraduna izateko baldintzak betetzen duena beste guraso, adoptatzaile edo hartzaileak, 
bere izenean eskaera aurkezten duenean. (“Informazio orokorra”ren C.1.b) kasua) 

             -   Ezgaitasuna kalifikatzeko ziurtagiria ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa kalkulatzeko bakarrik aurkeztu beharko da, jaiotako edo adoptatutako seme-       
alaba adingabekoren batek % 33ko edo gehiagoko ezgaitasuna duenean [“Informazio orokorreko” D.2) kasua]. 

 

7.- JAKINARAZPENARI DAGOZKION DATUAK 

Nahi baduzu, jakinarazpena egiteko  nahiago d(it)uzun bidea(k) adieraz d(e)(it)zakezu, eta baita ere beste helbide bat jakinarazpenen ondorioetarako. 

 

(*) ADIERAZPENAK ETA BAIMENAK   

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

1. Eragileen zaintza eta jagoletza eskatzaileari bakarrik dagokionean. 

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

 
  

 D
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ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIOA 

ZERBITZU PROBINTZIALA 

BULEGO DELEGATUA 

 

AURKEZPENAREN ERREGISTROA 

                                    
                             DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA, ERDITZE, ADOPZIO EDO HARTZE ANITZA IZANEZ GERO  

MUTUALISTA – ESKATZAILEA 
Afiliazio zenbakia 
 

Lehenengo deitura            Bigarren deitura Izena 

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia Posta kodea Herria Probintzia 

Estatua IFZ / Pasaportea / N.Agiria (E.B) Telefonoa 

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta  elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez:          ___________________@________________________ 

1 

Dagoen edo egon zen Gorputzaren Taldea, Azpitaldea, edo  Eskala (76.art., 7/2007 Legea eta Hirugarren Behin-behineko Xedapena) 
 

BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEAREN DATUAK 2 Afiliazio zenbakia (MUFACEko mutualista bada) Deiturak eta izena IFZ / Pasaportea / N.Agiria (E.B) 

ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZA MOTA (“X” batekin markatu dagokiona) 3 
 3 .1 Sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero. 

 3.2 Prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 
 

                                       GERTAERA ERAGILEA (Dagokion laukitxoan “X” bat jarri eta izan dituzun seme-alabak edo adoptatu edo hartu 
dituzun adingabekoen zenbakiari dagokion tartea bete. Dagokion data ere bai ) 

 4.1 – --------------SEME-ALABA ERDITZEA. Erditze-data  _ _ _ _ / _ _ / _ _  
4 

 

 4.2 – ----------- ADINGABEKO SEME-ALABEN ADOPZIO ANITZA 

 4.3 – ------------ADINGABEKOEN HARTZE ANITZA 

Adopzioa eratzen duen ebazpen judizialaren data edo 
hartzearen erabaki administratibo edo judizialarena, edo, 
hartze soila denean, autonomia-erkidegoko Erakunde 
eskudunaren jakinarazpenaren data 

_ _ _ _ / _ _ / _ _  

 
AGIRIAK 

 “X” batez markatutako  agiriak ekarri beharko dituzu beti eta, dagokion kasuaren arabera, ekarri beharko dituzun bestelako agiriak, “X” 
batez seinalatu. 

GERTAERA ERAGILEA AGIRIAK 

5 
 

  ERDITZE ANITZA 

 Erditze berean bi ume edo gehiago izan dituela ziurtatzen duten famili liburuaren 
orrialdeen fotokopia edota aipatutako baldintzak ziurtatzen dituen Erregistro Zibilaren 
ziurtagiriak. 

 Ama biologikoaren heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen fotokopia 
edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria. 

 Erditzeagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria [EPOEren 49     
a)  art.].  

 IMSERSOK edo Autonomia Erkidegoan eskudun den Erakundeak egindako ziurtagiria 
ezgaitasun kalifikazioa egiaztatuz. (Ikusi argibideak) 
 Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

 Bestelakoak…………………………………………………………………………………. 
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ESPEDIENTEAREN KODEA 



ESTATUKO FUNTZIONARIO ZIBILEN MUTUALITATE OROKORRA 

 

 

 
   ADOPZIO ANITZA 

 

 Adopzio anitza ebazpen judizialaren fotokopia. 

 Adoptatzaileetako baten heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen 
fotokopia edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria 

 Adopzio anitzagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria 
[EPOEren 49 a)  art.]. 

 IMSERSOK edo Autonomia Erkidegoan eskudun den Erakundeak egindako ziurtagiria 
ezgaitasun kalifikazioa egiaztatuz. (Ikusi argibideak) 

  Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

  Bestelakoak ………………………………………………………… 

  HARTZE ANITZA 
 

 Hartze anitzari buruzko erabaki administratibo edo judizialaren fotokopia, adopzio 
aurrekoa zein iraunkorra izan. Harrera soila denean, arautzen duen autonomia-
Erkidegoko Erakunde eskudunaren jakinarazpenaren fotokopia. 

 Hartzaileetako baten heriotza ziurtatzen duen familia liburuaren orrialdearen fotokopia 
edota Erregistro Zibilaren ziurtagiria. 

 Hartze anitzagatiko baimena eman dela egiaztatzen duen administrazio-agiria 
[EPOEren 49 a)  art.]. 

   Erantzukizunpeko Adierazpena (DPS-22002). 

   Bestelakoak………………………………………………………………………………………. 
 

6 TRANSFERENTZIAREN BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK 
                     IBAN                              Banketxea                                       Sukurtsala                                        K. D.                                                    Kontu/libretaren zk. 

 

  

7 JAKINARAZPENERAKO DATUAK (Aukeratutakoetan  bat idatzi) 
 
Jakinarazpenetarako, interesdunak honako bide hau nahiago du: 

   Fax zenbakia 

   Posta-korreoa 
   Bestelakoak (adierazi)………………………. 

eta jakinarazpenetarako bigarren lekua: (Atal hau bakarrik bete behar duzu, jakinarazpena, eskatzen duen mutualistaren datuei dagokien 1. atalean 
adierazitako helbide desberdinean egitea nahi baduzu): 

                             Bizilekua                                                     Lan lekua                                              Bestelakoa 
      
  Jakinarazpenaren helbidea  ( Etorb., kalea edo plaza eta zenbakia)                                            Herria                                                                  Posta kodea 
 
 
 
  Probintzia                                                                                                    Estatua                                                                              Telefono-zenbakia 
 

 
GURE ARDURAPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUGU: 

1.- Eskabide honetan agertzen diren datu guztiak benetakoak eta osoak direla. 

2.- Laguntza hauek izapidetzeko, MUFACEK eska diezazkiguken bestelako agiriak  berari emateko konpromisoa hartzen dugula. 

ETA MUFACEri BAIMENA EMATEN DIOGU : 
 - 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.  
- Gizarte Segurantzaren erregimen publiko desberdinak kudeatzen dituzten entitate edo erakundeetatik gure datuak biltzeko eta 
kontsultatzeko, antzeko laguntzei buruzkoak, hain zuzen ere. Halaber, baimena ematen diogu MUFACEk izapidetutako horrelako laguntzetan 
azaltzen diren datuak emateko erakunde horiei. 
Nik edozein momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri bidalitako idazki baten bidez.  

(TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN ETA BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEAREN IZENPEA edo haien  
ordezkariarenak, behar bezala egiaztatuak. 5. Artikulua, AAPP-etako PAC-eko, urriaren 1eko, 39/2015 Lege) 

 
(e)n                                                                   Data 

 
                         ESKATZAILEA                                                                            BESTE GURASO, ADOPTATZAILE EDO HARTZAILEA 

 
  (*) (ikusi argibideak) 

 

  
 

 

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 
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http://www.muface.es/protecciondedatos


 
DILIGENCIA 

Kolektiboen Unitateak beteko du, bakarrik, tratamendu informatikoak eskabide orria botatzen badu mutualistak laguntzak jasotzeko betebeharreko 
afiliazio edo kotizazio baldintzak ez baditu betetzen, dagokien laukitxoetan “X” bat idatziz 

1.- Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 
 Eskabide honetan agertzen diren mutualistaren datuak egiaztatu dira eta gertaera eragilearen datan,  sorospen berezirako beharrezkoak diren 
afiliazio eta kotizazio baldintzak   betetzen zituen /   ez zituen betezen. 

 Eskabidean adierazitako funtzionario taldea edo azpitaldea, gertaera eragilearen egunean mutualistak zeukan Gorputza edo Eskala  batekin 
          datoz /  ez datoz bat. Erantzuna ezezkoa baldin bada, hauxe da talde egokia sorospenaren ondorioetarako: ------------------- 

2.- Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 

  Eskabide honetan agertzen diren mutualistaren datuak egiaztatu dira eta, gertaera eragilearen datan, sorospenerako beharrezkoak diren    
afiliazio baldintzak  betetzen zituen /  ez zituen betetzen. 

 
 (e)n,                         (e)ko                       ren             (e)an 

KOLEKTIBO-BURUA, 

 
LAGUNTZA EKONOMIKOEN ZENBATEKOA 

1.- Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 
 
 
 
                                                                     X    42 
 
                       365 
 
2.- Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
EBAZPEN PROPOSAMENA 

Ondoko Ebazpena proposatzen da: 

Eskabide hau ikusi ondoren, baita erantsitako agiriak, emandako txostenak, hala badagokio, eta bidezko aurrekinak eta araudi aplikagarriak 
kontutan izanik, honako hau erabakitzen da: 

  ONARTZEA, baldintza galdagarriak betetzen dituelako, jarraian adierazten diren zenbatekoak emanik: 

 Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero:………… ……………………… Euro 

 Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero: ….………………….. Euro 

                       Guztira……………………………………… Euro 

 UKATZEA                                Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero. 

                                                       Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 

Arrazoiak: 

 

 

                                             (e)n,                        (e)ko                                  ren                  (e)an 

                                                                     PRESTAZIO-BURUA, 

   

 

                                                                                               

                                                                                          (e)n,                           (e)ko                               ren               (e)an 

          MUFACE-REN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ESKUORDEZ 
 (2012/05/23ko Ebazpena) 
 ZUZENDARI PROBINTZIALA 

         

Kotizazio-oinarria, gertaera eragilearen 
egunean                                                  
 

Euro 
X 

Seme-alaben edo 
adingabeko adoptatuen 
edo hartuen kopurua, 

bat kenduta = 

(A) Sorospenaren zenbatekoa
 
                                  Euro

L.G.S.-ren hileko-kopurua (zerrendaren 
arabera)    

 X = 

(B) Prestazioaren zenbatekoa
 
                                  Euro

ZENBATEKOA GUZTIRA (A)  +  (B)     = 
 

* Bikoitza zenbatuko da % 33ko edo gehiagoko ezgaitasunarekin jaio edo adoptatutako seme edo alaba  

Euro 

ADOS 
Jakinarazi eta, hala badagokio, ordaindu, 

bestelako tramiterik gabe 

L.G.S.-ren hileko zenbatekoa, 
gertaera eragilearen datan 
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INFORMAZIO OROKORRA 

A.- SARRERA 
Hauek dira bateragarriak diren laguntza ekonomikoak: 

• Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero.  

• Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero. 

- Inprimaki honekin datorren agirian, “ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA”, (DPS-22002), sinatu behar d(it)uzun  aitorpen(ar)en laukitxoak markatu eta 
beste gurasoarekin batera (edo adoptatze edo hartzen duen pertsonarekin batera hala balegokio) izenpetu. 

- Eskatzailearen ordezkoak izenpe ditzake egingo diren aitorpen guztiak edo, hala balegokio, beste guraso, adoptatzen edo hartzen duen pertsonaren 
ordezkoak, urriaren 1eko 39/2015, Herri Administrazioen Administrazio-Prozedura Erkidearen Legearen 5. artikuluak ezarritakoaren arabera, behar 
bezala egiaztatu baldin bada.         

B.- PERTSONA ETA GERTAERA ERAGILEAK 

-   Bi laguntza hauetan erditze berberean bi seme-alaba edo gehiago edukitzea da gertaera eragilea, eta bi adingabeko edo gehiago batean adoptatzea honen 
baliokidetzat hartuko da. 

-   Sorospen berezirako, kontuan hartuko da, halaber, adingabe bi edo gehiagoren aldibereko harrera, adopzio aurrekoa zein iraunkorra edo soila izan, betiere, 
azken kasu horretan gutxienez urtebeteko iraupena badu, nahiz eta harrerak behin-behinekoak izan.. 

C.- ONURADUNAK 
C.1) Amatasun-sorospen berezia, erditze, adopzio edo hartze anitza izanez gero 

Erditze anitza denean, sorospen berezia jaso ahal izango du ama biologikoak ala beste gurasoak, ama biologikoak hautatutako aukeraren arabera, baldin 
eta honako baldintza hauek betetzen baditu: mutualista izatea, gertaera eragilearen datan altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea MUFACEn, 
erditu eta berehala hartzeko sei asteko atseden-aldia hartzea [EPOEren 49 a)  artikuluan aurreikusitakoa], eta MUFACEri edo Gizarte Segurantzaren
Erregimen Publiko beste ezeini egindako gutxienez sei hilabeteko kotizazio-epea estalita izatea. 

Adopzio edo hartze anitzakotzetan, adoptatzaile edo hartzaile biek erabakiko dute, askatasunez, nor izango den sorospen bereziaren onuraduna, honako 
baldintza hauek bete beharko dituela: mutualista izatea, gertaera eragilearen datan altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea MUFACEn, adopzioa 
eratzen duen ebazpen judiziala edo hartze anitzakoari buruzko erabaki administratibo edo judiziala egin eta berehala hartzeko sei asteko atseden-aldia 
hartzea [EPOEren 49 b)  artikuluan aurreikusitakoa], eta MUFACEri edo Gizarte Segurantzaren Erregimen Publiko beste ezeini egindako gutxienez sei
hilabeteko kotizazio-epea estalita izatea. 

Beste gurasoak, adoptatzaileak edo hartzaileak jaso ahal izango du sorospen berezia, baldin eta arestian adierazi diren afiliazioari eta kotizazioari buruzko 
baldintzak betetzen baditu, egoera hauetakoren bat gertatzen denean: 

C.1.a) Erditze anitzakoen kasuan, ama biologikoak ez badu sorospen berezia jasotzeko eskubiderik Gizarte Segurantzaren erregimen publikoren baten 
bidez (salbuespena izango da norberaren konturako langilea edo autonomoa bada eta ez badu amatasuneko prestazioa jasotzeko eskubiderik bere 
jarduera profesionaletik eratorritako aurreikuspen-sisteman ez duelako estaldura hori nahita sartu). 

      C.1.b) Kasu guztietan, gurasoetako, adoptatzaileetako edo hartzaileetako bat hil denean sorospen berezia eskatu baino lehen, edo beste guraso,       
      adoptatzaile edo hartzailearen aldeko aukera adierazi baino lehen. Horrelakoetan, bizirik dagoenak hitzeman beharko du eskubide hori ez duela   
                       hildakoaren izenean erabiliko.                       

        C.2) Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa, erditze edo adopzio anitza izanez gero 
Guraso edo adoptatzaileetako bat onuraduna izan daiteke, MUFACEko mutualista bada, afiliatuta badago eta gertaera eragilearen datan altan edo 
altarekin parekatutako egoeran badago, ez dela gabealdirik eskatuko 

      Biek badute prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea Gizarte Segurantzaren erregimen publikoren baten bidez, prestazioa MUFACEri eskatu     
      dionaren aldeko aukera egin beharko dute berariaz. 

D.- DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA  

D.1) Inprimaki honen c) orrialdeari dagokion laukitxoan dagoen eskemaren arabera zehaztuko da. Aipatutako laukitxoa eta c) orrialdearen gainerakoa 
MUFACEko unitate periferikoak beteko du. 

            D.2) Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoaren zenbatekoa kalkulatzeko bakarrik, bikoitza zenbatuko da % 33ko edo gehiagoko ezgaitasunarekin jaio   
edo adoptatutako seme edo alaba. 

 
 

AIPATZEN DIREN ZENBAKI ETA IZENA DITUZTEN ATALENTZAKO ARGIBIDE ZEHATZAK 

5.- AGIRIAK 
        Agiriek jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak izan beharko dute. 

            -  Gurasoetako, adoptatzaileetako edo hartzaileetako baten heriotza egiaztatzeko familia liburuaren orrialdearen fotokopia edo Erregistro Zibilaren ziurtagiria,   
ekarri beharko da, gertaera hori izanez gero eta mutualista den eta onuraduna izateko baldintzak betetzen duena beste guraso, adoptatzaile edo hartzaileak, 
bere izenean eskaera aurkezten duenean. (“Informazio orokorra”ren C.1.b) kasua) 

             -   Ezgaitasuna kalifikatzeko ziurtagiria ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa kalkulatzeko bakarrik aurkeztu beharko da, jaiotako edo adoptatutako seme-       
alaba adingabekoren batek % 33ko edo gehiagoko ezgaitasuna duenean [“Informazio orokorreko” D.2) kasua]. 

 

7.- JAKINARAZPENARI DAGOZKION DATUAK 

Nahi baduzu, jakinarazpena egiteko  nahiago d(it)uzun bidea(k) adieraz d(e)(it)zakezu, eta baita ere beste helbide bat jakinarazpenen ondorioetarako. 

 

(*) ADIERAZPENAK ETA BAIMENAK   

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

1. Eragileen zaintza eta jagoletza eskatzaileari bakarrik dagokionean. 

2. Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa eskatu denean, eta umezurtzez edo abandonatutako umeez legez arduratzen den pertsona fisikoa eskatzailea 
denean.  
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	ATENCION1: ¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, situe el puntero del ratón en el espacio correspondiente de la pág. 1 y aparecerá relleno en las demás págs. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprimalo para proceder posteriormente a su entrega.
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