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ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA 
 

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko 
da eskabideak aurkezteko epea, eta 2018ko irailaren 20an amaituko da.  

 
 

JARRAIBIDEAK 
 
Eskabideak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zerbitzu Zentraletan (Jose Atxotegi 
1, 01009 Vitoria-Gasteiz) edo Lanbideren Lurralde Bulegoetan aurkeztu behar dira. 
 
Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako moduetako edozeinetan 
aurkeztu ahal izango dira eskaerak. 
 
Formatu digitalean beteko da eskabidea eta zenbaki bat edo letra bat jarriko da lauki 
bakoitzean. 
 
Ez dira onartuko datarik eta erakunde eskatzailearen sinadurarik ez duten eskabideak, 
eta eskabide honen amaieran zehazten den dokumentazioa erantsi beharko da. 

 
 

DATU PERTSONALAK JASOTZEARI ETA ERABILTZEARI BURUZKO 
SEGURTASUN POLITIKAREN ONARPENA 
 
Zuk ematen dizkiguzun datu pertsonalak “Enplegu eta Prestakuntzarako Diru-
laguntzak” izeneko fitxategi automatizatu batean sartuko dira, zeina Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen. Datuak Babesteko Euskal Bulegoari aurrez eman 
zaio fitxategi horren berri, eta datuen segurtasuna babesteko berme guztiak ditu. 
 
Zure datuak beste administrazio publiko batzuei laga dakizkieke, Datu Pertsonalak 
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 21. artikuluan 
(aurrerantzean, DBLO) ezarritako moduan, eta lege horretan ezartzen diren kasuetan. 
 
Halaber, erakunde eskatzaileak honako hau bermatzen du dokumentu hau sinatuta: 
dokumentu honetan dauden eta erakundearen titulartasuneko fitxategietan sartuta 
dauden datu pertsonalen titularrei aurrez jakinarazi zaiela DBLOren 5. artikuluaren 
edukia, eta horien guztien berariazko baimena duela datu horiek tratatzeko. 
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuak ikusi, ezeztatu, 
zuzendu eta haien aurka egin dezakezu, halaxe onartzen baitu beren-beregi DBLOak. 
Horretarako, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan 
(Jose Atxotegi 1, 01009 Gasteiz). 
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1. ENPRESA ESKATZAILEAREN DATUAK 
 

Enpresaren izena:  

IFZ/IFK:  EJSN:  

Jarduera nagusia: 
 
 

Web-orria:  

Helbidea:  

PK:  Herria:  

 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Izena:  Abizenak:  

NAN:  Kargua:  

Telefonoa(k):   

Helbide elektronikoa:  

 

HARREMANETARAKO PERTSONA 

Izena:  Abizenak:  

Kargua:   

Telefonoa(k):   

Helbide elektronikoa:  

 

ESKAERAREN LABURPENA 

Zenbat kontrataziotarako eskatzen den laguntza:  

Eskatutako diru-laguntza, guztira:  

 

Eskabide hau guztiz beteta aurkeztu behar da eranskinetan adierazitako dokumentazioarekin batera. 
Halaber, ohartarazten da errekerimendua egin eta hamar eguneko epean eskatzaileak dokumentaziorik 
aurkezten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, horretarako ebazpena eman ondoren. 

 

................................................................(e)n, .........................(e)ko ...............................................aren ................(e)(a)n 
 

 

Legezko ordezkaria 
 

Sinadura: 
 
 
 
 
 
 
 

Izptua. / Fdo.: ___________________________________________________________ 
(Sinatzailearen izena jarri) 
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2. KONTRATATU BEHARREKO LANPOSTUEN ESKAERA ZEHATZA

1. LANPOSTUA 2. LANPOSTUA 3. LANPOSTUA 4. LANPOSTUA

Lanpostuaren izena: 

Destinoko herrialdea: 

Destinoko hiria: 

Saila-Arloa: 

Eskatzen den titulu akademikoa eta/edo 

lanbide-prestakuntza: 

Eskatutako hizkuntza/k eta maila: Oinarrizkoa- 
Erdi mailakoa-Goi mailakoa: 

Bisa eta/edo administrazio-baimena behar 
du (BAI/EZ): 

50 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko 
interesa: (BAI/EZ): 

Kontratua hasteko aurreikusitako eguna: 

Kontratua amaitzeko aurreikusitako eguna: 

Gizarte Segurantzako Kotizazio Taldea (1): 

Sektoreko hitzarmen kolektiboa (zehaztu 
eguna eta argitalpen-aldizkaria: 

(1) Gizarte Segurantzaren kotizazio-taldea kontratatu behar den pertsonari eskatutako titulazio-mailaren araberakoa izan behar da. 

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ
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KONTRATU-KOSTUAK 1. LANPOSTUA 2. LANPOSTUA 3. LANPOSTUA 4. LANPOSTUA 

Urteko soldata gordina + Gizarte Segurantza 
(enpresa): 

    

ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA 1. LANPOSTUA 2. LANPOSTUA 3. LANPOSTUA 4. LANPOSTUA 

Urteko soldata gordina + eskatutako Gizarte 
Segurantza (enpresa): 
 

    

Lanpostu bakoitzeko eskatutako diru-laguntza 
guztira: 
 

    

   
ESKATUTAKO DIRU-
LAGUNTZAREN GUZTIZKO 
GLOBALA: 
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3. ENPRESAREN DESKRIPZIO-MEMORIAREN EDUKIA 

 

A)  DIRU-LAGUNTZA JASOKO DUEN ENPRESAREN EDO ERAKUNDEAREN DESKRIBAPEN-
MEMORIA 

 

1.- EAEko enpresa eskatzailea: 

 Zein SEKTORETAKOA den. 

 Zein JARDUERA egiten duen (deskribatu produktuak edo zerbitzuak). 

 Partaidetza publikoaren EHUNEKOA. 

 Enpresak EAEn duen PLANTILLA (langile eta/edo bazkide kopurua). 

 KANPOKO LANTOKIAK (lantoki-kopurua, zein herrialdetan kokatuta dauden). 

 Zein MERKATURI zuzentzen zaion: 

• Bezero-tipologia 

• Jardueraren eremu geografikoa. 

 NAZIOARTEKOTZE PLANA (hala badagokio, lankidetza-akordioak edo zerbitzuak emateko 
kontratuak kanpoan kokatuta dauden enpresekin, edo kanpoan ezartzeko prozesuan 
dagoela egiaztatzeko eta justifikatzeko dokumentazioa). 

 

2.- Enpresa kanpoan ezartzeko eta nazioartekotzeko prozesuarekin lotuta egin beharreko 
kontratazioen justifikazioa; berariaz aipatu behar da kontratazioak finkatzeko bideragarritasuna, diru-
laguntzaren aldia amaitu eta gero. 

 

B)  KONTRATAZIO-PLANA 

 ENPRESAREN NAZIOARTEKOTZE PROZESUAREKIN DUEN LOTURA. 

 LANPOSTUAK: 

• Lanpostu(ar)en izendapena. 

• Langile-kopurua.  

 Enpresa(k) eta destinoko herrialdea(k) eta kanpoko lantokiaren deskribapena, helbide-
kokapenak, jarduera, sektorea, langileria, zuzentzen den merkatua zehaztuz (bezero 
tipologia, jarduerako eremu geografikoa). 

• Destinoko saila/k eta arloa/k. 

• Lanpostuen eginkizunak eta/edo zereginak. 

 PROFILA: 

• Eskatzen den titulu akademikoa eta/edo lanbide-prestakuntza. 

• Hizkuntzak (zehaztu maila). 

 KONTRATAZIOA:  

• Zenbat iraungo duen eta gerora finkatzeko zer aurreikuspen dauden 

• Urteko ordainsari gordina eta Gizarte Segurantzako kostuak 

 NAHITAEZKO ASEGURUA: Kontratatutako persona bakoitzarentzako aseguru poliza, 
gutxienez hurrengo estaldurak barne hartuko dituena: bidaia, arreta medikoa, istripuak, 
gaixotasun larria, ospitalizazioa eta aberriratzea. Aseguru honek kanpoko egonaldi osoa 
estaliko du. 

 ENPRESAK KONTRATATUTAKO PERTSONARENTZAT/ENTZAT IZANGO DITUEN 
BITARTEKO OSAGARRIAK 

• Destinoko herrialdera egiten diren joan-etorriak. 

• Bizitokien kudeaketa. 

• Beste pizgarri batzuk. 
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4. LEGEZKO ORDEZKARIAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK  

 

................................................................................................................................................... jaun/andreak, 

…………………………………………………………………….………………… enpresaren izenean eta 

ordezkari gisa, goian adierazitako laguntza ESKATZEN DU, eta berariaz onartzen ditu diru-laguntza hori 

jasotzeko baldintzak, 35 urtetik gorako pertsona langabeak euskal enpresen kanpoko lantokietan 

kontratatzeko laguntzen deialdiarekin bat etorriz. Eta, horretarako, hau 

ADIERAZTEN DU: 

 

Lehenengoa: 

Administrazio publiko batek edo gehiagok ez dauka(te) % 50eko edo gehiagoko partaidetza zuzen 

edo zeharkakorik enpresa eskatzailean.  

Bigarrena:  

Enpresa eskatzailea ez dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren 

erakunde autonomoek emandako eta izaera berekoak diren laguntza edo diru-laguntzek eragindako 

itzultzeko edo zehatzeko prozeduren eraginpean.  

Hirugarrena: 

a. Enpresa eskatzaileak ________ langileko plantilla du, eta Berdintasun Plana ere badauka:    

   BAI   EZ 

b. Enpresa eskatzaileak konpromisoa hartzen du tratu- eta aukera-berdintasunaren arloko 

betebeharrak betetzeko, baita emakumeen eta gizonen arteko diskriminazio-ezaren arlokoak ere. 

 c. Enpresa eskatzaileak ez du jaso diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera 

galtzeko zehapen administratibo edo penalik, ez eta horiek eskuratzeko legezko debekurik ere; 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren 

arabera, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne. 

Laugarrena:  

Enpresa eskatzailea ez dago azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aipatzen diren 

egoeretarik batean ere sartuta, diru-laguntzen onuradun-izaera lortzeko. 

 Bosgarrena:  

Enpresa eskatzailean ez da enplegurik suntsitu kontratazioaren eta deialdi honetako diru-laguntzen 

xede den lanpostua dela-eta, kontratazio berria(k) egin baino urtebete lehenagotik eta diruz 

lagundutako kontratazioak edo kontratazioek dirau(t)en aldian. 

 Seigarrena: 

Diruz lagungarri den kontratazioak aurreko 12 hilabeteetako batezbestekoarekin konparatuz, 

enpresan enplegatutako pertsonen kopuruaren gehikuntza garbia dakar, salbuespen kasu hauetan 

izan ezik: diziplinazko bidezko kaleratzea, dimisioa, desgaitasuna, adinaren araberako erretiroa, lan-
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denboraren borondatezko murrizketa edo langileen ezintasun iraunkor oso, absolutu edo 

baliaezintasun handia. 

 Zazpigarrena:                  

Enpresa ez dagoela  enpresa krisialdian  bezala kalifikatuta, deialdi honen 4.1. h) artikuluaren 

arabera. 

Zortzigarrena:  

Enpresak ez du gaur arte Langileen Legezko Ordezkaritzarik; horregatik ez zaio eman deialdi honen 

esparruan egingo diren kontratazioen berri. 

Bederatzigarrena:            

        a. Enpresa eskatzaileak ez du administrazio publikoen laguntzarik jasotzen xede eta helburu 

berarekin. 

b. Enpresa eskatzaileari ............................................ euroko laguntza eman dio 

.................................................................................-(e)k (*) 

c.  Laguntza bat eskatu dio ............................................................-(r)i (*), eta ebazpenaren zain dago.  

(*) Adierazi erakunde/enpresaren izena. 

Hamargarrena: 

Baimena ematen dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari bere nortasun- eta errolda-datuak elektronikoki 

egiaztatzeko.   BAI   EZ   

(Ez bada baimenik ematen, legezko ordezkariaren NANaren kopia aurkeztu beharko da). 

 Hamaikagarrena: 

Enpresa ez dago berreskuratze-agindu baten mende, Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta 

merkatu komunarekin bateraezin deklaratu ondoren. 

Hamabigarrena: 

Eskabide honetan sartutako datu guztiak egiazkoak dira. 

 

..................................(e)n, ……… eko ..................(a)ren ........-(e)an 

 

  

Legezko ordezkariaren izenpe originala eta enpresaren zigilua: 
 
 
 
 
 
 

Sin.: ___________________________________________________________ 
(Sinatzailearen izena jarri) 
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5. ESKAERAREKIN BATERA DERRIGORREAN BIDALI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Diru-laguntzaren eskabidearen atal guztiak behar bezala bete behar dira, eta horrekin batera, honako agiri 

hauek guztiak aurkeztuko dira: 

  

I. ADMINISTRAZIO-DOKUMENTU OROKORRAK: 

 Legezko ordezkariaren NANaren fotokopia edo datuak elektronikoki egiaztatzeko baimena. 

 Hirugarren Interesdunaren Datuen Alta Dokumentua (eskuragarri www.lanbide.euskadi.eus 

webgunean). 

 Legezko ordezkaritza egiaztatzen duten notario-ahalordeen fotokopia. 

 Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia. 

 Enpresaren eratze-eskrituren fotokopia. 

 

II. PROIEKTUARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA: 

 Enpresaren eta kontratazio-proiektuaren deskribapen-memoria, zeinak eskabidearen 2. eta 3. 

zenbakietan zehaztutako informazio osoa jaso beharko duen. Gainera, enpresak, 

komenigarritzat jotzen badu, agiri osagarri batzuk ere aurkeztu ahal izango ditu. 

 Enpresa eskatzaileak kanpoko lantokiekin duen harremana egiaztatzen duen dokumentazioa 

edo kanpoan ezartzeko prozesu batean murgilduta dagoela egiaztatzen eta justifikatzen duten 

agiriak. EAEko hizkuntza ofizialetariko batean aurkeztu beharko da dokumentazio hori. 

 LLOri egindako jakinarazpenaren kopia. 
 

 

http://www.lanbide.euskadi.eus/
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