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KONTUZ: Inprimaki hau kopia-paperean egina dago. Kontuz ibili eta ez idatzi aldi berean orri batean baino gehiagotan, gainerakoak
ez baliogabetzeko. Idazten hasi aurretik orriak banatzea gomendatzen dizugu.

Hasi orrialde honekin berarekin, baina lehenik irakurri arretaz atal guztiak eta horiei buruzko jarraibideak. Bete inprimakia ahalik eta
modurik osatu eta zehatzenean, prestazioaren izapidetzea errazteko.

LETRA LARRIZ ETA GARBI IDATZI                                                             ESKERRIK ASKO LAGUNTZEAGATIK

AMATASUNA - AITATASUNA
Jaiotza, adopzioa edo harrera

BI PRESTAZIOETARAKO BETE BEHARREKO DATUAK

3.  ESKABIDEAREN ARRAZOIA

AMATASUNA JAIOTZA DELA-ETA Atsedenaren hasiera eguna Erditzea noiz izango den (g.g.b.)  Erditzearen eguna

ERDITZE MULTIPLEA Jaiotako seme-alaba kopurua Seme-alaba minusbaliatua BAI EZ

AMATASUNA ADOPZIOA/HARRERA DELA-ETA Partekatua BAI EZ Adoptatutako edo familian hartutako adin txikiko minusbaliatua

ADOPZIO/HARRERA MULTIPLEA Adoptatutako/Hartutako seme-alaba kopurua

NAZIONALA

NAZIOARTEKOA

Ebazpen judizialaren data

Aldez aurretik jaioterrira joan beharra: Adierazi eguna

Erabaki administratiboaren data

Aldez aurretik jaioterrira joan beharrik ez: Ebazpen judizialaren edo administratiboaren data

AITATASUNA JAIOTZA DELA-ETA Atsedenaren hasiera eguna(1) Erditzearen eguna Jaiotako seme-alaba kopurua

AITATASUNA ADOPZIOA/HARRERA DELA-ETA Atsedenaren hasiera eguna(1) Adopzioaren ebazpen judizialaren data

Harreraren ebazpen administratibo edo judizialaren data

Adoptatutako edo harreran hartutako seme-alaben kopurua

Lehen abizena

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

1. GURASO BATEN DATU PERTSONALAK

Bigarren abizena Izena

NAN - AIZ - pasaporteaGizarte Segurantzako zenbakia Telefono finkoa

Telefono mugikorra

ProbintziaUdalerria

Gizona

Emakumea

Sexua:Jaioteguna

Ohiko bizilekua: (kalea edo plaza)

Posta-kodea

Lehen abizena

2. BESTE GURASOAREN DATU PERTSONALAK

Bigarren abizena Izena

NAN - AIZ - pasaporteaGizarte Segurantzako zenbakia

ProbintziaUdalerria

Gizona

Emakumea

Sexua:Jaioteguna

Ohiko bizilekua: (kalea edo plaza)

Posta-kodea

(1) Atsedenaldiaren hasiera-data seme-alabaren jaiotzagatik, adopzioagatik edo harreragatik langileak har ditzakeen ordaindutako baimen-egunen ondoren izango da beti, Enplegu
Publikoaren Oinarrizko Estatutua aplikatzeko zaien enplegatu publikoentzat izan ezik; haientzat, erditze-, adoptatze- edo harreran hartze-egunaren geroztikoa izango da.
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GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATU IDAZKARITZA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

LAN ETA
IMMIGRAZIO
MINISTERIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

Telefono finkoa

Telefono mugikorra

BAI EZ



Guraso baten abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea 2

5.  BESTELAKO DATUAK

5.1    DATU FISKALAK

PFEZren borondatezko atxikipen-tasa                     %

Zure egoitza fiskala FORU LURRALDEAN badago, PFEZren atxikipenaren ondoreetarako hau aplikatzea nahi duzu:

Taula orokorra. Seme-alaba kopurua                                        Pentsiodunen taula                                  Borondatezko tasa                     %

5.2    HIZKUNTZA KOOFIZIALA aukeratu, gutunak hizkuntza horretan jasotzeko

5.3    JAKINARAZPENEN HELBIDEA LEGEZKO ONDOREETARAKO (soilik 1. atalean adierazitakoa ez bada)

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

HerrialdeaProbintziaUdalerria

Helbidea: (kalea edo plaza)

Posta-kodea

Harremanetarako telefonoa

Informazioa posta elektronikoz jaso NAHI BADUZU, adieraz ezazu zure helbidea

Informazioa SMS bidez jaso NAHI BADUZU, adieraz ezazu zure telefono mugikorraren zenbakia

5.4   INFORMAZIO TELEMATIKOA

FAMILIA-UNITATEAREN DATUAK

Guraso bakarreko familia(2) BAI EZ

Familia ugaria Zein egunetan eman da titulua Zein da mugaeguna

Eskatu duzu Zein egunetan

Ba al dago haur
minusbaliaturik familia-unitatean Minusbaliotasun titulurik badu Zein maila dauka onartua

Aita/ama minusbaliatua Ba al duzu minusbaliotasun titulurik Zein maila daukazu onartua

Ez badu titulurik, adierazi zein egunetan eskatu duzun

(2) Guraso bakarreko familiatzat hartuko da guraso bakarra dagoenean

4. BI PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO DATU KOMUNAK

Aitatasuna eskatzen baduzu eta amatasun atsedena beste gurasoarekin/adopzio hartzailearekin partekatuko baduzu, adierazi zuri dagokizun aldia.

Atsedenaren hasiera-data Atsedenaren amaiera-data

BESTE GURASO/ADOPZIO-HARTZAILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Lehen abizena Bigarren abizena NAN - AIZ - pasaporteaIzena

Atsedenaren hasiera-data

Beste gurasoak/adopzio-hartzaileak amatasun atsedenari dagokion epe guztia hartuko du BAI EZ

6.  ALEGAZIOAK

Beste gurasoaren abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea
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Atsedenaren amaiera-data

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ BAI EZ

BAI EZ BAI EZ



AITORTZEN DUT, nire erantzukizunpean, amatasun-aitatasun prestazioa eman dakidan sinatzen dudan eskaera honetan ematen ditudan datuak egiazkoak direla,
eta adierazten dut jakinaren gainean nagoela prestazioa jaso bitartean datu horietan aldaketarik izanez gero Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionalari jakinarazteko betebeharra dudala.

ADIERAZTEN DUT, baimena ematen dudala, osasun-zerbitzu publikoen zaintzapean dauden nire historial klinikoaren datuak eman, kontsultatu edo haien kopia
lortzeko, baita egoitzari buruzko nire identifikazio-datuak, Erregistro Zibilean eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzian edo foru-ogasunetan
daudenak, kontsultatu ahal izateko ere, konfidentzialtasunaren bermearekin, datu horiek informatikoki eskuratuz gero.

8.  PRESTAZIOA KOBRATZEKO MODUA; BESTE GURASOARENA

Bezero-kontuaren kode-zenbakia

ERAKUNDEA
KONTROL
-DIGITUA KONTU ZENBAKIAKONTUAN/LIBRETAN

FINANTZA-ERAKUNDEAREN IZENA HELBIDEA Zenbakia

POSTA-KODEA UDALERRIA PROBINTZIA

LEIHATILAN

7.  PRESTAZIOA KOBRATZEKO MODUA; GURASO BATENA

Bezero-kontuaren kode-zenbakia

ERAKUNDEA
KONTROL
-DIGITUA

BULEGOA/
SUKURTSALA KONTU ZENBAKIAKONTUAN/LIBRETAN

FINANTZA-ERAKUNDEAREN IZENA HELBIDEA Zenbakia

POSTA-KODEA UDALERRIA PROBINTZIA

LEIHATILAN

Sinadura: Sinadura:

3Guraso baten abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea

Beste gurasoaren abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea
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BULEGOA/
SUKURTSALA

(e)n,            ko                                  (a)ren            (e)an.
Gurasoen sinadura

GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAREN ZUZENDARITZA PROBINTZIALA



1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

Jaiotza, adopzio edo harreragatik

Espedientearen identifikazio-gakoa:

Harremanetarako funtzionarioa:

GSINeko erregistroa

AGIRIAK, ORIGINALAK ETA INDARREAN DAUDENAK,
GSIN-EK ESKAERA JASOTZEAN

ESKATZEN DITUENAK:

ADMINISTRAZIOAK BETETZEKO

Jaso egin dut:                                                    Sinadura

Eskaera hau baliabide informatikoen bidez izapidetuko da. Hemen agertzen diren datu pertsonalak 1999-03-26ko Aginduak sortutako
fitxategi batean sartuko dira (99-04-08ko BOE), ematen zaion prestazioa kalkulatu eta kontrolatzeko, eta Gizarte Segurantzako
Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiaren babesean egongo dira. Interesdunak nahi duenean baliatu ahal izango ditu datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideak, baita horien aurka egiteko eskubidea ere, Gizarte Segurantzaren Institutu
Nazionalaren Zuzendaritza Probintzialean (Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 5. artikulua; 14ko BOE).

Funtzionarioaren kargua eta izena

Data                                 Lekua

Jaso ditut eskatutako agiriak, zenbaki hauek izan

ezik:
Sinadura

ERKATZE EGINBIDEA:

Indarrean dauden ondorengo agiri original hauek ikusita:

egiaztatzeko eginbide hau egin da eskaera honetan jasotako
datuak eskatzaileak aurkeztutako edo erakutsitako agiri
originaletan agertzen direnekin bat datozela adierazteko..

Sinadura

4

AMATASUN

AITATASUN
PRESTAZIOAREN ESKABIDEA

Guraso baten abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea

Beste gurasoaren abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea
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GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATU IDAZKARITZA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

LAN ETA
IMMIGRAZIO
MINISTERIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

NANa, pasaportea edo baliokidea, AIZ
Familia ugaria delako titulua
Autonomoak: lan-jardueraren egoeraren aitorpena.
“Amatasun-atsedenaren ziurtagiria” edo “Amatasun-
txostena”.
Familia-liburua edo haurra/haurrak Erregistro Zibilean
inskribatu izanaren ziurtagiria. Atsedena erditu aurretik
hasten denean, erditu ondorenera arte iritsi behar du.
Gurasoaren minusbaliotasun-titulua.
Adingabekoaren ezintasunaren mediku-txostena.
Amatasun, adopzio edo harrerako prestazioa beste
gurasoak/adopzio-hartzaileak jasotzeko aukera
Aldez aurretik bertara joanez gero: adopziorako izapideekin
hasi direla egiaztatzen duen ziurtagiria.
“Ebazpen judiziala” adopzioaren kasuan edo “Ebazpen
administratiboa edo judiziala” harreraren kasuan.
Espainiako Kontsuletxearen Bulegoan inskribatu gabea:
Espainiako Kontsuletxeko Bulegoan adingabearen alde
emaniko sarrera-bisa eta adopziorako edo Erregistro Zibil
Nagusian inskribatzeko izapideak hasi dituztela egiaztatzen
duen agiria.
Enpresaburuaren eta langilearen arteko akordioa, adieraziz
onartzen dutela atsedena lanaldi partzialeko araubidean
hartzea gurasoetako batek edo biek.
Beste dokumentu batzuk

Funtzionarioaren kargua eta izena

Data                                 Lekua



5

Aukeraren eguna                                                     Beste gurasoaren atsedenaren hasiera-eguna

Beste gurasoaren atsedenaren amaiera-data

                                   FIKAZIO DATUAK

Lehen abizena                                    Bigarren abizena                             Izena                                       NAN - AIZ - pasaportea

ONARTZEN DUT nire alde eginiko aukera,

Sinadura,

Amaren atsedenaren hasiera-data

Amaren atsedenaren amaiera-data

            Sinadura,

JAIOTZA DELA-ETA AMATASUN ATSEDENA BESTE

GURASOAK HARTZEKO AUKERA(*)

(*) Amatasun-atsedenak, gurasoen artean aukeratzekotan, aldi berekoa edo segidakoa izan behar du, gogoan izan behar baita atseden hori eteteak
prestazioa bertan behera uztea dakarrela.

Aukera amaren atsedena hasi baino lehen edo prestazioa eskatzeko orduan egin behar da

Atsedenaren hasiera-data

Atsedenaren amaiera-data

ADOPZIOA EDO HARRERA DELA-ETA AMATASUN ATSEDENA

BESTE GURASOAK HARTZEKO AUKERA

GURASO BATEN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Bigarren abizena Izena NAN - AIZ - pasaporteaLehen abizena

Atsedena partekatzea AUKERATZEN DUT UKO EGITEN DIOT atsedena partekatzeari

Sinadura,

BESTE GURASOAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Bigarren abizena Izena NAN - AIZ - pasaporteaLehen abizena

Guraso baten abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea

Beste gurasoaren abizenak eta izena: NAN - AIZ - pasaportea
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GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATU IDAZKARITZA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

LAN ETA
IMMIGRAZIO
MINISTERIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

Atsedenaren hasiera-data

Atsedenaren amaiera-data

Atsedena partekatzea AUKERATZEN DUT UKO EGITEN DIOT atsedena partekatzeari

Sinadura,



ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK
(Bi prestazioak eskabide bakar batean eska daitezke)

1. GURASO BATEN DATU PERTSONALAK.- Atal honetan gurasoetariko baten identifikazio pertsonalerako datuak eta ohiko
bizilekuko datuak jarriko dira.

2. BESTE GURASOAREN DATU PERTSONALAK.- Atal honetan, eskabidea egin duen beste gurasoaren identifikazio pertsonalerako
datuak eta ohiko bizilekuko datuak adieraziko dira.

3. ESKABIDEAREN ARRAZOIA.- Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa. Idatzi dagozkion data eta datuak.

4. BI PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO DATU KOMUNAK. Zuk edo zure ezkontideak/izatezko bikoteak amatasun-prestazioa eskatu
baduzue, bete bakoitzari dagozkion epeei buruzko datuak, bai eta beste gurasoaren datu pertsonalak ere. Datu hauek garrantzitsuak
dira aitatasunagatik atsedenaz gozatzeko duzun denbora zehazteko.

Era berean, bete itzazu familia-unitateari buruzko datuak, izan ere, amatasunagatik eta aitatasunagatik ematen diren atseden-aldien
iraupena informazio horren arabera zehazten da.

5. BESTELAKO DATUAK

5.1 DATU FISKALAK. Zure aitorpena erabat borondatezkoa da, eta horretan oinarrituta egingo dira laneko errendimenduaren
gaineko atxikipenak. Horretarako, Zerga Agentziaren 145. eredua bete behar duzu: datuak ordaintzaileari jakinaraztea (PFEZren
Araudiko 88. art.), eskabide honi atxikia. Horrez gain, PFEZren borondatezko atxikipen-tasa eska dezakezu.

5.2 HIZKUNTZA KOOFIZIALA hautatzeak soilik aitortuta duten autonomia-erkidegoetan izango ditu ondorioak.
5.3 Legezko ondoreetarako JAKINARAZPENEN HELBIDEA bete behar duzu, soilik jakinarazpenak (epe zehatzetan egiteko

jardueren jakinarazpen ofizialak barne) ohiko bizilekua ez den beste nonbait jaso nahi badituzu.
5.4 INFORMAZIO TELEMATIKOA soilik informazioa bide horietatik jaso nahi baduzu bete behar duzu.

6. ALEGAZIOAK.- Zure prestazioa izapidetzeko garrantzitsua iruditzen zaizun eta eskabide honetan jaso gabe dagoen edozer gehitu
nahi baduzu, jarri atal honetan, ahalik eta modurik laburrenean eta argienean.

7. eta 8. PRESTAZIOA KOBRATZEKO MODUA.- Gurutze batez markatu nola jaso nahi duzun onartu zaizun zenbatekoa.
Arreta berezia jarri bezero-kontuaren kodeari (BKK) dagozkion laukitxoak betetzerakoan, dirua sartzerakoan arazorik izan ez dadin.

PRESTAZIO BIAK IZAPIDETZEKO BEHAR DIREN AGIRIAK
(Originala, erkatzeko kopiarekin batera, edo erkatutako kopia, nortasun-agirientzat izan ezik;

horien kasuan nahikoa izango da originala erakustea)

KASU GUZTIETARAKO
1.- Interesdunen nortasuna egiaztatzea indarrean dauden honako agiri hauen bidez:

– Espainiarrek: Nortasun Agiri Nazionala (NAN).
– Atzerritarrek: pasaportea edo, hala badagokio, beren herrialdean erabili ohi duten indarreko nortasun-agiria eta AIZ (Atzerritarraren

Identifikazio Zenbakia), Zerga Administrazioko Estatu Agentziak ordainketetarako eskatu ohi duen moduan.

2.- Enpresa ziurtagiria, langilearen egoeraren berri ematen duena eta amatasun/aitatasun atsedenaren hasiera datarekin zerikusia duten
beste datu batzuen berri ematen duena.

3.- Kotizazioari buruzko agiriak:
– Artista eta Zezenketen arloko profesionalek: Jardueren aitorpena (TC 4/6) eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian

aurkeztu ez diren jarduketen egiaztagiriak (TC 4/5).
 – Norbere konturako langileek: azken hiru hilabeteetako kuotak ordaindu izanaren ziurtagiriak.
 – Merkataritzako ordezkariek: azken hiru hilabeteetako kuotak ordaindu izanaren ziurtagiriak (TC 1/3).

4.- Lan-jardueraren egoeraren aitorpena, soilik Langile Autonomoen Erregimen Bereziko langileek (Langile Autonomoen Erregimen
Bereziko Beren Konturako Nekazaritza-langileen Sistema Bereziko langileei ez zaie aitorpen hori aurkeztea eskatzen).

AMATASUN KASUAN, jaiotza dela-eta

5.- “Amatasun-atsedenaren ziurtagiria” edo “Amatasun-txostena”, dagokion Osasun Zerbitzu Publikoak emana.

6.- Famili liburua edo haurra(k) Erregistro Zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria. Atsedena haurra(k) jaio aurretik hasi bada, agiri
horiek haurra(k) erregistroan inskribatu eta gero aurkeztu behar dira.

Atsedena beste gurasoak hartzea aukeratzen bada

7.- “Amatasun-atsedena beste gurasoak jasotzeko aukera” bete eta honakoak gehitu:
 – Ama Gizarte Segurantzako Sisteman sartuta ez badago: haren lantokiko Langileria Unitateak emandako ziurtagiria, Administrazio

Publikoko Langilearen Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legea aplikatu ahal zaion ala ez, zein egoera
administratibotan dagoen eta amatasun-lizentzia zenbat denborakoa den adierazten duena.

– Ama biologikoak Gizarte Segurantzako Sisteman alta ematea ez dakarren jarduera profesionala duenean: Amaren aurreikuspen
pribatuko sistemaren ziurtagiria aurkeztu behar izango du eta amatasunaren pareko beste prestaziorik jasotzeko eskubiderik
ez duela edo aurreikuspen-sistema horretan ez dagoela era horretako prestaziorik zehaztu behar izango da.

AMATASUN - AITATASUN
PRESTAZIOA.  Jaiotza, adopzio edo harreragatik



AMATASUN KASUAN, adopzioa edo harrera dela-eta:

 8.- Adopzioa gauzatzeko bidea eman duen ebazpen judiziala, edo famili harrera, adopzio-aurrekoa zein iraunkorra edo arrunta,
eman duen ebazpen administratibo edo judiziala, betiere, azken kasu horretan, gutxienez urtebeteko iraupena badu, harrera
horiek behin-behinekoak izan arren. Harrera arruntaren kasuan baliozkotzat joko da arautzen duten autonomia-erkidegoetako
erakundearen jakinarazpena.

 9.- Sei urte baino gehiago dituen adingabea, minusbaliatua dena, adoptatu edo familian hartzen denean: Adinekoen eta Gizarte
Zerbitzuen Institutuak emandako ziurtagiria aurkeztuko da, edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko organo eskudunak
emandakoa, adingabeak gutxienez % 33ko minusbaliotasun-maila duela egiaztatzeko; edo bestela, adingabeen babesaren arloan
eskumena duen erakunde publikoaren ziurtagiria aurkeztuko da, adingabeak, bere egoera pertsonalarengatik edo atzerritarra
izateagatik, gizartean edota familian egokitzeko zailtasun bereziak dituela adierazten duena.

10.- Hala badagokio, famili liburua edo haurra Erregistro Zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria.
11.- Bi gurasoek lan egiten badute, “adopzioagatik edo harreragatik amatasun-atsedena beste gurasoak hartzeko aukera” atala bete

beharko dute.
Nazioarteko adopzio kasuan
12.- Haurra atzerrian adoptatzen bada eta gurasoek adoptatu nahi duten haurraren jaioterrira aurretik joan behar badute,

autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako agiriak aurkeztuko dira, adopzioa gauzatu ahal izateko egin behar diren
izapideak hasi direla egiaztatzeko.

13.- Adopzioa Espainiako Kontsuletxeko Bulegoan inskribatutako atzerriko estatu batean egiten bada: Erregistroko inskripzioaren
egiaztagiria edo adopzioa eta erregistroa egin dela egiaztatzen duen agiria.

14.- Adopzioa Espainian inskribatu gabeko atzerriko estatu batean egiten bada:
– Adopzioa egin dela egiaztatzen duen ebazpen administratiboa edo judiziala.
– Espainiako Kontsuletxeko Bulegoak adingabearen alde emandako bisa.
– Adopzio-hartzailearen egokitasunaren ziurtagiria, ebazpena edo adierazpena, Espainiako agintaritza eskudunak emana.
– Eskatzailearen agiria, Espainian adopzioa egiteko edo, hala badagokio, Erregistro Zibilean inskribatzeko izapideak hasi direla

egiaztatzen duena.
15.- Adoptatzeko helburuarekin atzerrian eginiko tutoretza:

– Tutoretza adopzioa Espainian egiteko helburuarekin egin dela egiaztatzen duen ebazpen administratiboa edo judiziala.
– Espainiako Kontsuletxeko Bulegoak adingabearen alde emandako bisa.
– Adopzio-hartzailearen egokitasunaren ziurtagiria, ebazpena edo adierazpena, Espainiako agintaritza eskudunak emana.
– Eskatzailearen agiria, adopzioa Espainian egiteko izapideak hasi direla egiaztatzen duena.

AITATASUN KASUAN, jaiotza dela-eta:
16.- Famili liburua edo haurra(k) Erregistro Zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria.

AITATASUN KASUAN, adopzioa edo harrera dela-eta:

17.- Famili liburua edo haurra Erregistro Zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria, adopzioa gauzatzeko bidea eman duen ebazpen
judiziala, edo famili harrera eman duen ebazpen administratibo edo judiziala.

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA:
Minusbaliotasun kasuan:
18.- Eskatzaileena: Minusbaliotasun titulua, Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunak aitortutako % 65eko minusbaliotasun maila

edo handiagoarekin (azaroaren 11ko 1335/2005 Errege Dekretuaren 28.1. artikulua).
19.- Semearena/alabarena:

– Erditzeen kasuan: ospitale publikoko medikuaren txostena edo Osasun Zerbitzu Publikoaren txosten medikoa.
– Adopzio edo harrera kasuetan: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek igorritako balorazio espezifikoko

txostena edo hau eskatu izana frogatzen duen agiria.
Familia ugarien kasuan:
20.- Familia ugariaren titulua, edo, bestela, titulu hori eskatu dela erakusteko egiaztagiria.
Guraso bakarreko familien kasuan:
21.- Famili liburua; bertan guraso bakarra dagoela jaso beharko da, edo, bi guraso azaltzen badira, haietariko baten heriotza-agiria,

edo, bestela, beste gurasoak familia bertan behera utzi duela adierazten duen ebazpen judiziala.
Jaioberria ospitaleratzen denean:
22.- Jaioberria ospitalera sartu den eguna adierazten duen ospitale publikoaren txostena, eta baita, hala badagokio, ospitalean alta

ematen zaion egunaren ziurtagiria ere. Haurra zentro pribatu batean jaio bada, Osasun Zerbitzu Publikoko fakultatiboaren
txostena aurkeztu beharko da.

Atsedena lanaldi partzialeko erregimenean hartzen bada:
23.- Enpresaburuak eta langileak akordioa egin dutela eta jaiotza, adopzio edo harreragatiko amatasun/aitatasun atsedena lanaldi

partzialeko erregimenean hartzea biek onartzen dutela adierazten duen agiria.
Langile finko etendunek:
24. Izaera hori egiaztatzen duen agiria, berriz ere jarduerari ekiten zaionerako kanpainen arteko denboraldian izandako jaiotza,

adopzio edo harreretarako.
Mutualitateek zuzenean ordaintzen duten aldi baterako ezintasunean dauden langileek:
25.- Mutualitatearen ziurtagiria, inguruabar horri buruzkoa.



GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAK JAKINARAZTEN DIZU:

Martxoaren 7ko 286/2003 Errege Dekretuaren artikulu bakarrarekin bat etorriz (apirilaren 8ko BOE), hasitako prozedura
ebazteko eta jakinarazteko gehienez 30 eguneko epea izango da, eskaera Zuzendaritza Probintzialean erregistratzen den
egunetik zenbatzen hasita.

Epe hori igarotakoan, espedientearen ebazpenaren berri ematen duen jakinarazpena jaso ezean, eskaera ezetsi egin dela
ulertu beharko da, isiltasun negatiboaren aplikazioz, eta ebazpena emateko eskatu ahal izango da. Eskaera horrek aurretiazko
erreklamazio-balioa du Lan Prozedurari buruzko Legearen testu bateratua onartzen duen apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzako
Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoaren arabera (apirilaren 11ko BOE).

Eskaera horrekin batera hori izapidetzeko beharrezkoak diren agiriak bidali ezean, Zuzendaritza Probintzialaren edozein
egoitzatan aurkeztu beharko dira, norbera bertaratuta edo postaz, hamar eguneko epean, hala eskatu zaion egunetik
zenbatzen hasita.

Epe hori ez betetzeak honako ondorio hauek izango ditu:

Amatasun atsedenerako:

– Agiriak: 1 (interesdunen nortasuna egiaztatzekoa); 4 eta 6, erditze kasuetan; eta 8, adopzio edo harrera kasuetan.

Aitatasun atsedenerako:

– Agiriak: 1 (interesdunen nortasuna egiaztatzekoa); 2 eta 16, erditze kasuan; edo 17, adopzio edo harrera kasuan.

Eskaera langileak berak egin badu, uko egin diola ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70. eta 71. artikuluetan
ezarritakoarekin bat etorriz (92-11-27ko eta 99-01-14ko BOE). Aldiz, emandako epean aurkeztuz gero, horien prestazioa
ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea agiri horiek jaso diren egunetik hasita zenbatuko da.

– 4. agiria: adierazitako gehienezko epean aurkeztu ezean, prestazioaren ordainketaren hasieran bertan behera utziko da,
eta dagokion zigor-espedientea ireki ahal izango da.

– Gainerako agiriak: espedientea izapidetzerakoan ez dira kontuan hartuko frogatu gabeko inguruabarrak, aipaturiko
30/1992 Legearen 80. artikuluarekin bat etorriz.

GOGOAN IZAN:

Arrazoi klinikoren bat dela medio, jaioberriak zazpi egun baino gehiago ospitalean egon behar badu, etete-aldia haurra
ospitaleratuta dagoen beste egun luzatuko da, eta gehienez ere beste hamahiru aste. Ondorio hauetarako, jaioberritzat
hartuko da hogeita hamar egun natural baino gutxiago daukan haurra.

Halaber, prestazioa indarrean dagoen bitartean eskaera honetako datuen edozein aldaketa, lan-egoerari dagokionez (lana
uztea, lanaldi partzialean lanean hastea, etab.) edo helbideari dagokionez, Zuzendaritza Probintzialari edo zure bizilekutik
hurbilen dagoen Institutu honen Harreman eta Argibideetarako Zentroari (CAISS) jakinarazi behar diozu.

www.seg-social.es

AMATASUN - AITATASUN
PRESTAZIOA.  Jaiotza, adopzio edo harreragatik

Ez ahaztu; eskabidea aurkezterakoan, horren kopia eskatu.
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