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II. ERANSKINA 
 

ESKAERA EGITEKO FORMULARIOA 
 

2022/2023 ikasturtea 

UNIBERTSITATEZ KANPOKO IKASKETETARAKO 

BEKAK ETA LAGUNTZAK 
 

DATU AKADEMIKOAK  

Dok. Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA): Ikastetxearen izena: 

Ikastetxearen kodea: Herria: Lurraldea: …………. 

Ikasketa‐plana: Irakaskuntzak: …………….……………………………………Maila:…. 

Espezialitatea/Zikloa:  Txanda: Eredua: 

IKASLEAREN DATU PERTSONALAK 

Izena: 1. abizena: 2. abizena: 

NAN / AIZ: Jaioteguna: Sexua:   G  E  Harremanetarako telefonoa 

 Erroldako bizilekua   

 Helbidea: Eskailera: Solairua: Eskua: Atea: 

Posta‐kodea: Herria: Udalerria: Lurraldea:………………… 

 

 Jakinarazpen telematikoetarako datuak (nahitaezko telefono mugikorra edo helbide elektronikoa)  

 Telefono mugikorra: Helbide elektronikoa: 

Jakinarazpenaren hizkuntza:  Gaztelania  Euskara 

 

 

FAMILIA‐DATUAK 
 

BESTELAKO DATUAK 
 Banku‐entitatearen datuak  

  

Titularraren NANa: …………………. 1. ABIZENA…………………………………….  2. ABIZENA: ………………………………….. IZENA: ………… 

IBAN    _ _ _ _ Erakundea: _ _ _ _ Bulegoa _ _ _ _ D.C. _ _ Kontu‐zenbakia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Derrigorrezko irakaskuntzetarako soilik (H. Hezkuntza, L. Hezkuntza eta DBH): Baimena ematen al duzu laguntzaren zenbatekoa ikaslearen ikastetxeko kontuan 

sartzeko? BAI  , EZ 

 

Derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoetarako soilik 

 
Ikasketak direla‐eta familia‐egoitzatik kanpo bizi zara? BAI    EZ 

Baiezkoa erantzunez gero, atxiki errentamendu‐kontratua edo bizitegi‐gastuaren ordainagiria 

 
Hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleak 

 
Aurkeztu al du eskola‐garraioa dela‐eta ikasturtean izandako gastuaren egiaztagiririk? BAI   EZ 

Pedagogia‐berreziketarako, hizkuntza‐berreziketarako eta adimen‐gaitasun handiari lotutako ikasketa‐laguntzen kasuan: Aurkeztu al du hezkuntza‐laguntzaren hileko 

eta ikasturteko kostuaren memoriarik eta egiaztagiririk, eta zerbitzua ematen duen ikastetxearen edo berrezitzailearen txostenik? BAI  EZ 

Ikaslearekin bizi diren senideak 

Ahaidetasuna 

* 
NAN 1. abizena 2. abizena Izena 

Jaioteguna % 

Desgait. 

Sexua 

(G/E) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(*) Adierazi ahaidetasun‐harremana edo, hala badagokio, tutorea den edota bikotekidea (aitarena, amarena, eskatzailearena...). 

Sostengatzaile nagusi bakarra duten familiak 

ALARGUNA 

Alarguntza‐pentsioa (urtean): …………………..……. 

Zurztasun‐pentsioak (urtean): …………………… 

EZKONGABEA  BANANDUA  DIBORTZIATUA 

Konpentsazio‐pentsioa (urtean): ……………….…… 

Mantenu‐pentsioa (urtean) ……………….……….… 

Zaintza partekatua BAI  EZ 

Zaintza partekatuaren kasuan, adierazi beste gurasoaren datuak 

Eskatzailearekiko ahaidetasuna: …………………….(Adierazi aita edo ama) NAN:………..……..….. 

1. ABIZENA……………………………......... 2. ABIZENA: ………………………………………. IZENA: …………………. Jaioteguna………. 
….. 

 

Familia ugaria : BAI  EZ Babespeko harrera : BAI EZ

Unibertsitate‐ikasketak direla eta, familia‐egoitzatik kanpo bizi diren neba‐arreben kopurua (25 urtetik beherakoak):     

 



 
. 

  

 

 

 
 Datu ekonomikoak 

 

 
Bizikidetza‐unitateko kideren batek ba al du diru‐sarrerarik EAEtik kanpo?  BAI   EZ 

Ba al duzu errenta‐aitorpenean agertzen ez den beste diru‐sarrerarik?  BAI   EZ  Zenbateko osoa:……………….. 

 

OHARPENAK 

 

 
2021 EKITALDIARI BEGIRA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 

 (*) DIBORTZIOA, BANANTZEA, ERREGISTRATUTAKO IZATEZKO BIKOTEA DESEGITEA EDO ANTZEKO EGOEREN KASUAN:  Dibortzio- edo banantze-ziurtagiria, hitzarmen arautzaileak, 

udalak eginiko bizikidetza-ziurtagiria, pentsioen egiaztagiri eguneratuak, betiere aurretik aurkeztu ez badira, eta, hala badagokio, aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotekidearen diru-sarrerak

 AITONA-AMONAK: Bizikidetza-ziurtagiria, udalak emandakoa.

 (*) DESGAITASUNA DUTEN ANAI-ARREBAK EDO SEME-ALABAK: Desgaitasun-maila aitortzen duen egiaztagiria.

 (*) HARRERA-FAMILIETAN DAUDEN ADINGABEAK: Harrerari buruzko foru-aginduaren eta aldundiak erabakitako harrerako baldintzak jasotzen dituen dokumentuaren fotokopia, betiere ez bada 

aurretik aurkeztu.

 NEBA-ARREBA UNIBERTSITARIOA: Matrikulatuta dagoela egiaztatu eta errentamendu-kontratua aurkeztu, hala dagokionean.

 Bizikidetza-unitateko kide guztiek 2021ean izandako ondarea eta diru-sarrera eta laguntza guztiak EGIAZTATU BEHAR DIRA, baldin eta datu horiek PFEZaren aitorpenean jasota ez badaude.

 ZERGA-EGOITZA EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOTIK KANPO EGOTEKOTAN, gainera, 2021eko dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

 Zerga-aitorpena egin duten kide konputagarrien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioaren kopia osoa. 

 Errenten eta beste diru-sarrera batzuen ziurtagiriak, hala nola Gizarte Segurantzaren pentsioen eta Lanbidek kudeatutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren edo etxebizitzarako dirulaguntza 

osagarriaren ziurtagiriak. 

 Lan-etekinen ziurtagiria (10T), PFEZaren aitorpena egin ez bada 

 Familia ugaria: txartela 

 Bizikidetza-unitateko kideen jabetza guztien OHZaren (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga) kopia. 

 IKASKETAK DIRELA-ETA FAMILIAREN EGOITZATIK KANPO BIZIZ GERO: Errentamendu-kontratua edo bizitegi‐gastuaren ordainagiria.

 INDEPENDENTZIA-EGOERAK: errolda-ziurtagiria (gurasoenaren desberdina) edo umezurtz-ziurtagiria eta eskuragarri dituen bizitzeko baliabideen egiaztagiria.

 22. ARTIKULUAN ZERRENDATUTAKO LAGUNTZA ETA SOROSPENAK ESKATZEN DITUZTEN HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK:

 Pedagogia-berreziketako, hizkuntza-berreziketako eta adimen-gaitasun handiari lotutako zerbitzua ematen duen ikastetxearen edo berrezitzailearen memoria, zerbitzu horren ezaugarriei  

buruzko informazio zehatza jasoko duena, honako hauek barnean direla: asteko eta ikasturteko ordu-kopurua, zerbitzua ematen duen espezialista eta kurtsoaren hileko eta guztirako kostua. 

 Laguntzaren edo sorospenaren xede diren eskola-garraioak eta bestelako zerbitzuek 2022-2023 ikasturtean sortutako gastuaren egiaztagiriak, betiere Administrazioak zerbitzu horiek doan 

ematen ez baditu. 

 BESTELAKOAK: Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak justifikatzeko egoki iritzitako beste edozein dokumentu, hala nola kaleratze-likidazioak, enplegu-erregulazioko espedienteak, behar bezala 

erregistratutako dohaintzak eta laguntzak, etab. 

(*) Aurreko ikasturteko deialdian aurkeztu bazen, ez da berriro aurkeztu behar. 

 
OFIZIOZKO EGIAZTAPENA: Aplikatzekoa den araudiaren arabera, prozedura hau bideratzen duen organoak ofizioz egiaztatuko ditu, dagokion administrazioan, honako 

datu hauek: Errenta‐mailaren kontsulta‐zerbitzua  (euskal  foru‐ogasunak),  ondasun  higiezinen  kontsulta‐zerbitzua  (euskal  foru‐ogasunak),  Estatuko  Katastro  Zerbitzua,  

Estatuko Zerga Agentziaren Zerbitzua, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren Nortasun Datuak Egiaztatzeko Zerbitzua, Ogasun  eta  Administrazio  Publikoaren  Ministerioaren 

legezko bizilekuari buruzko datuen  kontsulta‐zerbitzua,  Hezkuntza Ministerioaren  unibertsitate‐tituluak  eta  unibertsitatez  kanpokoak  kontsultatzeko  zerbitzua,  Familia 

ugariaren tituluen kontsulta‐zerbitzua, desgaitasun‐graduaren edo  ‐mailaren  kontsulta‐zerbitzua  (IMSERSO),  Izatezko  Bikoteen  Erregistroko  inskripzioak  kontsultatzeko  

zerbitzua, Diru‐sarrerak bermatzeko errentaren kontsulta‐zerbitzua, Gizarte  Segurantzaren  Institutu  Nazionalaren kontsulta‐zerbitzua,  Errolda  historikoaren  datuak 

kontsultatzeko zerbitzua 

Non eta interesduna horren aurka agertzen ez den modu arrazoituan https://www.euskadi.eus/rgpd/1010605 

…………………………………............................................................ jauna/andrea    NAN ............................................ , eskatzailearen aita, ama edo tutorea. 

ADIERAZTEN DUT: 

 Eskatzailea ez dagoela deialdi honetan parte hartzea eragozten dion inolako legezko kausatan sartuta. 

 Deialdi honen oinarriak onartzen ditudala (ikus EHAA). 

 Eskabide honetan jasotako datu guztiak egiazkoak direla. 

 Honako beka hauen bateraezintasunen berri baduela, eta helburu bera duen beste beka bat lortuz gero, Beken Atalari jakinaraziko diola. 

 Bizikidetza‐unitateko kide konputagarri guztiei jakinarazi diedala Hezkuntza Sailak familiako kide guztien errenta eta ondarea zehazteko behar diren  datuak egiaztatuko 

dituela, beste administrazio batzuetan indarrean dauden elkarreragingarritasun‐zerbitzuen bidez, hain zuzen ere  ikasketa‐beka  edo  ‐laguntza izapidetzeko. 

……………………………................................. (e)n, 2022ko ……........................aren  .................. (e)(a)n. Ikaslearen, aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 
GARRANTZITSUA: banku-kontuaren zenbakia adierazi behar da. 

 
ESKABIDEAK ETA DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA: 

Epea: 2022ko uztailaren 18tik irailaren 30era bitartean. 

Lekua: Ikastetxean, bide telematikoz edo deialdian aipatutako beste edozein tokitan. 

Eskaera honekin lotutako beste edozer kontsulta egiteko, ikaslearen ikastetxera jo beharko da. 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa 

Datu pertsonalak tratatu eta izen honetako tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira: Unibertsitatez kanpoko laguntzak, dirulaguntzak eta bekak. 

Arduraduna: Hezkuntza Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza 

Helburua: Unibertsitatez kanpoko mailetako ikasleei bekak ematea, ikasleei eskola‐garraioko laguntzak eta zuzendaritza honetako beste zenbait laguntza 

ematea. 

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar 

den eginkizun bat betetzeko. 

Hartzaileak: Ekonomia eta Ogasun Saila, ikastetxe publiko eta pribatuak eta banku‐entitateak 

Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 

Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsultagai duzu helbide honetan:www.euskadi.eus/clausulas‐informativas/web01‐ 

sedepd/es/transparencia/043500‐capa2‐es.shtml 

Araudia: 

‐‐ Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES ) 

‐3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐2018‐16673 ) 

http://www.euskadi.eus/rgpd/1010605
http://www.euskadi.eus/rgpd/1010605
http://www.euskadi.eus/rgpd/1010605
http://www.euskadi.eus/clausulas
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE

