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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Epea deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondorengo egunean hasiko da eta 15 egun 

geroago amaituko da. 

AURKEZTEKO LEKUA 

 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZERBITZU ZENTRALAK (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) 
edo honako leku hauek: 
 

 ARABAKO LURRALDE-
BULEGOA 
 Antilletako pasabidea, 14, 
behea 
 GASTEIZ 

 

 BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA 
 Ercilla, 4 
 BILBAO 

 

 GIPUZKOAKO LURRALDE-
BULEGOA 
 San Martzial, 12 
 DONOSTIA 

 

 TOKIKO ENPLEGU-BULEGOAK   ZUZENEAN BULEGOAK 
 
Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
xedatutako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskabideak. 

DATUEN BABESA 

 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016ko apirilaren 27an eman zuen Europar Batasuneko 2016/679 (EB) 
Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien 
zirkulazio askeari buruzko datuak ezartzen dituena (DBEO), eta datuen babesaren esparruan betetzekoak diren 
gainerako arauak betetzeko, jakinarazten da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua dela tratamenduaren arduraduna, 
eta xede hauek betetzeko erabiliko dituela deialdi honetan arautzen diren diru-laguntzen eskabideak betetzen 
direnean eskuratuko dituen datu pertsonalak: deialdian arautzen diren diru-laguntzak kudeatzeko eta 
kontrolatzeko; beste administrazio eskudun batzuekin elkarlanean aritzeko eta koordinatzeko, Lanbideren 
zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea erdiesteko; iruzurren aurka egiteko; eta 
estatistikak egiteko. 
 
Datuen tratamendua egiten da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko 
(DBEO, 6.1.c art.), eta botere publikoen izenean burututako eginkizunak betetzeko (DBEO, 6.1.e art.). 
 
Datu pertsonalak eskuratzen dituenean, erakunde eskatzaileak horiek nola tratatuko dituen jakinarazi behar die 
datu pertsonal horien titularrei. 
 
Indarreko arauek agintzen dutena aintzat hartuta, datuak irispidean izateko, zuzentzeko, ezabatzeko eta 
transferitzeko eskubideak egikari ditzakete interesdunek, bai eta datuak tratatuak izateko muga ezartzeko eta 
haien aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura 
(Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).  
 
Datuen babesari buruzko informazio gehiago eta xeheagoa kontsulta dezakezu Lanbideren web-orrian: 
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/. 

 
 

http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/
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TOKI-ERAKUNDEEK, GAZTE ENPLEGURAKO 2014-2020 PROGRAMA OPERATIBOAREN ESPARRUAN, 
GAZTEAK KONTRATATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA, 2018. URTERAKO 

 

1. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

IZENA EDO SOZIETATE-IZENA 
(Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriak edo garapen-agentziak) 

IFZ/IFK 

  

HELBIDEA TELEFONOA 

  

HERRIA 
LURRALDE 

HISTORIKOA 
POSTA-
KODEA 

POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA 

    

2. LEGE-ORDEZKARIAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK NAN/AIZ 

  

3. ESKATUTAKO ZENBATEKOA, ERANTSITAKO KONTRATAZIO-PLANAREN ARABERA 

ESKATUTAKO ZENBATEKOA ESKATUTAKO LANPOSTUAK 
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2.-KONTRATAZIO-PLANA: Kontratatu nahi diren lanpostuen xehetasunak UDALERRIA: 

Eskatutako 
lanpostuak 

(*) 
Lanpostuaren izena 

Kualifikazio-maila 
Titulazioa 

Kontratu-
modalitatea 

Kontratuaren 
iraupena 

Kontratuaren 
kostua: soldata 
gordina eta GS-

ren kostua barne 

Eskatutako diru-
laguntza 

1 

2 

3 

4 

5 

 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA, GUZTIRA 

(*) Lehentasun-ordenaren arabera



 

 

5 
 

LEGEZ-ORDEZKARIAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

Lehenengoa: 

Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko 
aukera galtzeko zigorrik, eta ez dauka horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako 
martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne. 
Erakunde eskatzaile onuraduna ez dago azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, diru-laguntzei buruzkoak, 13 
artikuluan arautzen dituen egoeraren batean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza edo laguntzaren 
baten ondorioz. 
Erakunde eskatzaile onuraduna ……………………………………………………………….…………………………………………….. diru-laguntza 
edo laguntza itzultzeko prozeduran edo zehazpen-prozeduran sartuta dago (hau da diru-laguntzaren edo laguntzaren 
emailea: ………………………………………………………………………..……………….) 

Bigarrena: 

Erakunde eskatzaile onuradunak gizonen eta emakumeen arteko tratu- edo aukera-berdintasunaren printzipioa eta 
diskriminaziorik ezaren printzipioa beteko direla bermatuko du deialdiaren prozesuan, hautagaitzak aurkeztean, 
probak eta elkarrizketak egitean eta lanpostuak hautatzean. 

Hirugarrena: 

Erakunde eskatzaile onuraduna ez da helburu edo xede bera duen bestelako laguntzarik jasotzen ari administrazio 
publikoengandik. 
Erakunde eskatzaile onuradunak ........................................ euroko laguntza jaso du, eta hau izan da emailea: 
................................................................................................................... (*). 
Laguntza eskatu zaio  ............................................................................-ri (*), eta eskaera ebatzi zain dago.  
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena 

Laugarrena: 

Erakunde eskatzaileak ez dio zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituen 
egiaztatzeko baimenik ematen organo kudeatzaileari. 

Bosgarrena: 

Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira. 
 Gurutze batez markatu dagokiona 

Osorik bete behar da eskabide honetan eskatutakoa, eta eranskinetan adierazitako dokumentazioarekin batera aurkeztu. 
Ohartarazten dizugu eskaera ezetsi egingo zaizula, baldin eta, dokumentazioa aurkezteko errekerimendua egin ondoren, 
ez baduzu hala egiten hamar eguneko epean. Berariazko ebazpen bidez ezetsiko da. 

…………………………………….………, 2018ko …………............k  … 

Lege-ordezkaria 

 

 

 

Sin.: __________________________________________________________ 
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MEMORIA TEKNIKOA ETA EKONOMIKOA 

 

Hauek aurkeztu behar dira eskabidearekin batera: 

 

a) Toki-eremuko kontratazio-plana.  Deialdiaren eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko behar 

den informazioa izan behar du.  

b) Memoria ekonomikoa. Kontratazio-plana betetzeko gastuen aurreikuspena egin behar du. 

c) Memoria labur bat, aurkeztutako kontratazio-planak genero-ikuspegia nola barneratu duen 

azaltzeko. 

 

ESKABIDE HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIEN ZERRENDA 

 

 Hirugarren interesdunen alta-agiria, erakundearen ordezkariak izenpetua eta banku-erakundeak 

zigilatua. Helbide honetan dago eskuragarri: http://www.lanbide.euskadi.eus (*) 

 Erakunde eskatzailearen IFK agiriaren kopia. 
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