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ESKABIDEA NON AURKEZTU 
 

 
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zerbitzu Zentraletan, Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz eta Lanbideko enpleguko 
lurralde-bulegoetan:  
 
 
ARABAKO LURRALDE-BULEGOA 
 Antilletako pasabidea 14 behea 
 VITORIA-GASTEIZ 
  
BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA 
 Ertzilla kalea 4 
 BILBAO 
 
GIPUZKOAKO LURRALDE-BULEGOA 
 San Martzial 12 
 DONOSTIA 
 
Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako 
moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak. 
DATUEN BABESA 
 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoa betez, jakinarazten 
zaizu formulario honetan ematen dituzun datu pertsonalak erregistratuta geratuko direla Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua 
erakunde autonomoaren "ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK" izeneko fitxategian. Fitxategi horren 
helburuak hauek dira: Lanbideren eskumenekoak diren enplegu- eta prestakuntza-politika aktiboekin lotutako diru-laguntzak 
kudeatu eta kontrolatzea; beste administrazio eskudun batzuekin lankidetzan aritzea eta koordinatzea Lanbideren zerbitzuak 
eskatzen dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko; iruzurraren jazarpena eta estatistika-helburuak; Datuak Babesteko 
Euskal Agentziaren erregistroan behar bezala inskribatuta egotea, eta datuen segurtasun-neurri egokiak izatea. 

Administrazio publikoak erkatu egin ahal izango ditu aurkeztutako datuak, bai eta egoki iritzitako egiaztapenak egin ere, 
laguntza behar bezala esleitzeko. 

Halaber, jakinarazten dizugu datuok legezko kasuetan bakarrik jakinaraziko direla, eta fitxategi honi dagokionez, Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoari, foru- aldundiei eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari jakinaraziko zaizkio. 

Entitate eskatzaileak honako hau bermatzen du dokumentu hau sinatzean: dokumentuko datu pertsonalen titularrak 
baduela Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikuluaren edukiaren berri, eta berariazko baimena eman duela datuok –
erakunde eskatzailearen titulartasuneko fitxategietan jasotakoak– orain tratatu ahal izateko. 

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuetara iristeko eskubidea balia dezakete interesdunek, baita 
haiek ezeztatzeko, zuzentzeko eta tratatzearen kontra egiteko ere. DBLOk berariaz onartzen ditu eskubide horiek, eta, 
horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan (Zerbitzu Zentralak, Jose Atxotegi 1, 01009 
Vitoria-Gasteiz, Araba). 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a16
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1.- ORDEZKARIAREN DATUAK 

 
 
Izen-abizenak _____________________________________________________  N.A.N.  ___________________________  
Ordezkapenaren izaera 

     

 
2.- ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAREN DATUAK  
 
E.Z.B. Izena 

 
EZB Gisako inskripzio ZK. 

  

 
Helbidea 

 
P.K. - Herria 

 
Probintzia 

   

 
3.- DESGAITASUNA DUTEN LANGILEAK  

 

Enplegu Zentro Berezian, desgaitasuna duten langileak, orotara. 
 

 

 
4.-  PROGRAMAREN AZKEN HARTZAILE DIREN DESGAITASUNA DUTEN LANGILEAK (A eranskina bete) 

 

Enplegu Zentro Berezian, denbora mugagabeko kontratua edo sei hilabeteko edo hortik gorako aldi baterako 
kontratua duten garun-perlesia, buru gaixotasuna edo %33ko edo hortik gorako mailako adimen gaixotasuna eta 
%65eko edo hortik gorako mailako ezindutasun fisikoak edota sentsorialak dituzten langileak, orotara.  
 

 

 
5.- LJLU-en LANGILEAK 469/06 E.D.-ko 6. ARTIKULUAN DESKRIBATUTAKO MODULUEN ARABERA 

 
a) ________ eta ________ ezinduen arteko langileei dagokien modulua.  
 

b) Teknikarien zk.  (B eranskina bete) Arduradunen zk. 
 
 

(C eranskina bete) 

 
 

6.- ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA € 

 
 
7.- NORTASUN DATUAK EGIAZTATZEKO BAIMENA. 

 
             Lanbide E.E.Zari baimena ematen diot nire nortasun datuak elektronikoki egiazta ditzan. 
 

 
 
 
 

201....(e)ko...................................... -ren .......... (e)an 
 
 
 

Sinatuta: .......................................................... 
 
 

 

 

VER ANEXOS A, B, C y D  ADJUNTOS 

 

ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO LANBIDE JARDUERA LAGUNTZEKO UNITATEAK 
FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA  
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA     

HELBIDEA    AKREDITAZIO 
DOKUMENTALAK P.K. - HERRIA    

EZB gisako erregistro-zk   ________________         

 
 

 ZUTABEAK 

Azken hartzaile diren DESGAITASUNA DUTEN 
LANGILEEN zerrenda (*)  A B C D E F G H 

Zk. IZEN-ABIZENAK G E NAN 

DESGAITASUN-MOTA ETA -MAILA KONTRATUAREN ETA LANALDIAREN IRAUPENA 

Psikikoa (%33 edo 
gehiago) 

Fisikoa (%65 
edo gehiago) 

MUGAGABEA 
6 HILE BAINO GEHIAGOKO ALDI 

BATERAKOA 

Lanaldi osoa 
Denbora Partziala

  
Lanaldi osoa 

Denbora Partziala
  

orrialde zk orrialde zk orrialde zk lan. % orri. zk orrialde zk lan. % orri. zk 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
JARRAIBIDEAK dokumentu hau osatzeko 
Langile bakoitzeko, zerrenda honi erantsi behar zaio desgaitasun-motari eta -mailari dagokion eta kontratu-motari eta lanaldi iraupenari dagokion akreditazio dokumentala  
Dokumentu horiek eranskin honetan aipatu behar dira, dagokion eskaerarekin batera eta orrialdeak behar bezala zenbatuta eta korrelatiboki antolatuta egon behar dira 
A, B, C, E, F eta H zutabeetan, hala dagokionean, dena delako dokumentuari egokitutako orrialde zenbakia adieraziko da  
D eta G zutabeetan, hala dagokionean, kontratatutako lanaldiaren ehunekoa adieraziko da 
(*) dagokion bakoitzean X baten bidez markatu 
 
 
 
 

A ERANSKINA - Diru-laguntzaren eskaera Lanbide Jarduera Laguntzeko Unitateen langileen kontratazio mugagabeagatik 
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA     

HELBIDEA    AKREDITAZIO 
DOKUMENTALAK P.K. - HERRIA    

EZB gisako erregistro zk   ________________         

 

 ZUTABEAK 

 LJLU osatzen duten TEKNIKARIEN zerrenda A B C 

Zk IZEN-ABIZENAK NAN 
KONTRATU 

MUGAGABEAREN ALTA 
DATA 

LANALDIA 

Osoa Partziala 

orrialde zk lanaldiaren % orrialde zk 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
JARRAIBIDEAK dokumentu hau betetzeko 
Lanbide bakoitzeko, zerrenda honi  kontratu mugagabearen hasierako datari eta kontratatutako lanaldiari dagokion akreditazio dokumentala erantsi behar zaio 
Dokumentu horiek eranskin honetan aipatu behar dira, dagokion eskaerarekin batera eta orrialdeak behar bezala zenbatuta eta korrelatiboki antolatuta egon behar dira 
A eta C zutabeetan, hala dagokionean, dena delako dokumentuari egokitutako orrialde zenbakia adieraziko da 
B zutabean, hala dagokionean, kontratatutako lanaldiaren ehunekoa adieraziko da 
 
 
 

B ERANSKINA - Diru-laguntza eskaera Lanbide Jarduera laguntzeko Unitateen langileen kontratazio mugagabeagatik 
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA     

HELBIDEA    AKREDITAZIO 
DOKUMENTALAK P.K. - HERRIA    

EZB gisako erregistro zk   ________________         

 
 

 ZUTABEAK 

 LJLU osatzen duten ARDURADUNEN zerrenda A B C 

Zk IZEN-ABIZENAK  NAN 
KONTRATU 

MUGAGABEAREN ALTA 
DATA 

LANALDIA 

Osoa Partziala 

orrialde zk lanaldiaren % orrialde zk 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
JARRAIBIDEAK dokumentu hau betetzeko 
Lanbide bakoitzeko, zerrenda honi  kontratu mugagabearen hasierako datari eta kontratatutako lanaldiari dagokion akreditazio dokumentala erantsi behar zaio 
Dokumentu horiek eranskin honetan aipatu behar dira, dagokion eskaerarekin batera eta orrialdeak behar bezala zenbatuta eta korrelatiboki antolatuta egon behar dira 
A eta C zutabeetan, hala dagokionean, dena delako dokumentuari egokitutako orrialde zenbakia adieraziko da 
B zutabean, hala dagokionean, kontratatutako lanaldiaren ehunekoa adieraziko da 

C ERANSKINA - Diru-laguntza eskaera Lanbide Jarduera Laguntzeko Unitateen langileen kontratazio mugagabeagatik 
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ZINPEKO AITORPENA 

 
 

Nik, ________________________________ jaunak/andreak, enpresa eskatzailea ordezkatuz eta haren 
izenean ____________________________________________, ZIN EGITEN DUT: 
(Jarri (X) bat behar den tokian) 
 
 
Lehenengoa. 
 

Ez nago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere organismo 
autonomiadunek emandako izaera bereko laguntzak direla-eta hasitako inolako dirua itzularazteko 
prozeduraren edo zigorrak ezartzeko prozeduraren baitan. 
 

Bigarrena. 
 

Eskatzaileak ez du diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzea dakarten zigor 
zein administrazio arloko zehapenik jaso, ezta horretarako desgaitzen duen legezko debekurik ere. 
 

Hirugarrena. 
 

Ez dut sexu-bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penalik jaso, ezta euskal herri-
administrazioen laguntza eskuratzeko debekurik ere, otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Legea (4/2005) dela bide. 
 

Laugarrena. 
 

Eskari honen ezarritako datu guztiak, egiazkoak dira. 
 

 
Bosgarrena. 
 

Ez nago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurrez 
ikusitako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.  

 
 

201....(e)ko...................................... -ren .......... (e)an 
 
 
 

Sinatuta: .......................................................... 
(Letra-larriz idatzi izenpetzailearen izena) 

 
 

 

D ERANSKINA - Diru-laguntza eskaera Lanbide Jarduera Laguntzeko Unitateen langileen 
kontratazio mugagabeagatik 
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