
Inprimaki hau ezin da eskuz bete. Eskabidea egiteko, 6. 
artikuluan esandakoari jarraitu behar zaio. 

    I. ERANSKINA 
2021/2022 ikasturtea 

GAILU DIGITALAK ESKURATZEKO DIRULAGUNTZAK 

ESKABIDEA 
DATU AKADEMIKOAK

Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA):                            Ikastetxearen izena:                                                                                
Ikastetxearen kodea:                                   Herria:                                                                                       Lurraldea: 
Ikasketa-plana:                                  Maila:                                                                                                   Ikasturtea:                                    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

Abisu telematikoetarako datuak

Telefono mugikorra:                            Helbide elektronikoa:                                                        Jakinarazpenaren hizkuntza:  Gaztelania  Euskara



Nik, 
.......................................................................................................................................................................................................................................jaunak/
andreak (NAN zk: ........................................), eskatzailearen ama, aita, edo tutorea naizen aldetik, hau 

ADIERAZTEN DUT: 

• Ikasleak unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak eskolatzeko beketarako edo ikasketa-laguntzetarako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
deialdiko beka bat jaso izana 2020-2021 ikasturtean, eskola-materialaren atalean, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza 
mailetarako, edo oinarrizko bekaren osagaian edo eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaian, batxilergo mailarako. 

• Ikasleak aurreko deialdietan (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteak) ez du jaso dirulaguntza hau 
bera. 

• Ez nago laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez kondenatuta, delitu hauetakoren bat egiteagatik: 
prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako 
ordainarazpenak edo hirigintza-delituak. 

• Ez dut eskatu borondatezko konkurtsoaren deklaraziorik, ez naute kaudimengabetzat jo ezein prozeduratan, ez nago konkurtsoan deklaratuta, ez 
nago esku-hartze judizialaren pean eta ez naute desgaitu Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, edo, desgaitu banaute 
ere, amaitu egin da konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia. 

• Ez dut bide eman Administrazioarekin egindako kontraturen bat irmoki suntsiaraz dadin, kausaren batean errudun deklaratuta egotearren. 
• Ez nago sartuta honako kasu hauetakoren batean: martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna 

arautzen duena; abenduaren 26ko 53/1984 Legea, Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena. Ez dut jarduten 
Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapenezko ezein kargutan. 

• Beteta ditut indarrean dauden xedapenek zergen edo gizarte-segurantzaren arloan ezartzen dituzten betebeharrak. 
• Ez daukat egoitza fiskala erregelamenduz zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen batean. 
• Ez nago sartuta dirulaguntzak itzultzeagatiko ezein prozeduratan, edo egunean dut dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketa. 
• Ez daukat dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen didan zigor administratibo edo penalik, edo ez daukat dirulaguntzak 

jasotzeko legezko debekurik, bereziki sexu-bereizkeriaren ondorioz, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
azken xedapenetako seigarrenari jarraikiz. 

• Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak dira, eta betetzen ditut laguntza horiek jasotzeko indarrean dagoen 
araudian ezarritako betekizunak. 

BAIMENAK: 

 
  __ Erantzukizunpeko adierazpenak onartu eta ulertzen ditut. 

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak honako datu hauek egiaztatuko ditu administrazio eskudunean: 
• Zerga-betebeharren ordainketan egunean egoteari buruzko datuak (EAEko foru-aldundiak edo Estatuko Zerga Agentzia). 
• Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izateari buruzko datuak (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia (GSDN)). 

□ Prozedura honen instrukzio-organoak bi datu horiek ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO (39/2015 Legearen 28. artikulua). Aurka eginez gero, 
prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko ditu. 
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…………………………………………………………..………..(e)n, 2021eko …………………………………………….aren ….(e)(a)n. 

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 


















Datu pertsonalak tratu eta “Ikaskuntza eta Hezkuntza berriztatzeko dirulaguntzak” izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira. 

• Arduraduna: Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza, Hezkuntza Saila. 
• Xedea: Ikaskuntzaren eta Hezkuntzaren Berriztatzea finantzatzea eta laguntzea. 
• Legitimazioa: 

o Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko 
jardunean. 
o Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra. 
o Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua. 

• Hartzaileak: 
o Ekonomia eta  Ogasun Saila. 
o Ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxeak. 

• 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 kontsulta dezakezu gure webgunean: 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050400-capa2-eu.shtml. 
Araudia: 

• Datuak Babesteko Araudi Orokorra (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES). 
• Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa,  (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-

16673). 
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