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ENPLEGU-ESKAINTZAK BILTZEKO, 

ERREGISTRATZEKO ETA/EDO 
TRANTSIZIO-PROZESUAREN 

KUDEAKETA ETA JARRAIPENA 
EGITEKO DIRU-LAGUNTZEN 

ESKABIDEA 
 

Urtea: 2018 

LEHEN AUKERA PROGRAMA  

III. ERANSKINA 

 

 

 
 

ESKATZAILEA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 

SARRERA-ERREGISTROA  
 LURRALDE HISTORIKOA 

 ARABA 01  

 GIPUZKOA 20  

 BIZKAIA 48  

 
ESPEDIENTE-ZENBAKIA 

 
                 

 
 
 
 
 

 



 

 

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Eskabideak aurkezteko epea 2018ko azaroaren 2an hasiko da eta 2018ko azaroaren 16an amaitu. 

AURKEZTEKO LEKUA 

 

 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU ZENTRALAK (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 VITORIA-GASTEIZ) 
edo honako toki hauetan: 
 

 ARABAKO LURRALDE-
BULEGOA 
 Antilletako pasabidea 14, 
behea 
 VITORIA-GASTEIZ 

 

 BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA 
 Ercilla kalea 4 
 BILBO 

 

 GIPUZKOAKO LURRALDE-BULEGOA 
 San Martzial kalea, 12 
 DONOSTIA 

 

 TOKIKO ENPLEGU BULEGOAK   ZUZENEAN BULEGOAK – HERRITARRENTZAKO 
ARRETA 

 
Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
xedatutako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak. 

 

DATUEN BABESA 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (Datu 
pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa) eta 
datuak babesteari buruz indarrean dagoen gainerako legedia betez, jakinarazten dugu Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzua dela deialdi honen bidez arautzen diren laguntza-eskabideak betez eskuratzen diren datu pertsonalen 
tratamenduaren arduraduna, eta helburu hauetarako erabiliko dituela datu horiek: deialdiko diru-laguntzak 
kudeatzea eta kontrolatzea, Lanbideko zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak gizarteratzeari eta laneratzeari 
begira beste administrazio eskudunekin elkarlanean eta lankidetzan jardutea, iruzurra pertsegitzea eta 
estatistiketan erabiltzea. 

Datuen tratamendua babestuta dago tratamenduaren arduradunak dituen lege-eginbeharretan (DBEO, 6.1.c art.) 
eta botere publikoen izenean burutzen diren eginkizunetan (DBEO, 6.1.e art.). 

Datuak jasotzen dituen unean, egingo diren datu-tratamenduei buruzko informazioa jakinarazi behar die entitate 
eskatzaileak datuen titularrei. 

Indarrean dagoen araudiaren arabera, interesdunek beren datuei buruzko irispide-eskubidea, zuzentzekoa, 
ezereztekoa eta transferitzekoa erabil ditzakete, bai eta datuen tratamendua mugatzekoa edo hari aurka egiteko 
eskubidea ere; horretarako, idazki bat bidali behar dute helbide honetara: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, Jose 
Atxotegi kalea 1, 01009, Vitoria-Gasteiz.  

Lanbideren web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: 
http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/ 

 

 
 



 

 

 

 

1. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
 

IZENA EDO IZEN SOZIALA (pertsona fisikoa, erakundea edo enpresa) IFZ/IFK 

  

ERAKUNDE KODEA HELBIDEA TELEFONOA 

   

HERRIA LURRALDE HISTORIKOA POSTA-KODEA HELBIDE ELEKTRONIKOA 

    

 
 

2. LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 
 

IZEN-ABIZENAK NAN/AIZ 

  

 
 

3. ESKATUTAKO ZENBATEKOA, HONI ERANTSITAKO ZERRENDAREN ARABERA  
 

 
ESKAINTZEN 

KOPURUA 

EGINDAKO 
KONTRATUEN 

KOPURUA 

DIRU-LAGUNTZA 
KONTRATU 

BAKOITZEKO 

% 10 GEHIAGO 20 
KONTRATUKO MULTZO 

BAKOITZEKO 
GUZTIRA (EUROAK) 

BILDUTAKO ETA 
ERREGISTRATUTAKO 

ESKAINTZAK 

  
120,00 € 

  

KUDEATUTAKO 
ESKAINTZAK 

  80,00 €   

TRANTSIZIO-PROZESUA 
KUDEATZEA ETA 

JARRAIPENA EGITEA 

  
120,00 € 

  

DIRU-LAGUNTZA, GUZTIRA  

 
 

4. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 
 

– Erregistratutako, kudeatutako eta/edo bildutako enplegu-eskaintzen zerrenda, eta haietako bakoitzean 
kontratatutako pertsonen zerrenda.  
– Pertsona kontratatuen eta enpresa kontratatzaileen zerrenda, trantsizio-prozesuaren kudeaketa eta jarraipena 
egin ondoren. 

 
Formulario honetan jasota dauden datuen titular den enpresaren izenean, eta haren ordezkari naizen aldetik, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eskatzen diot gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko laguntzen 
2018ko ekitaldiko deialdiari lotutako enplegu-eskaintzak biltzeagatik, erregistratzeagatik eta/edo kudeatzeagatik 
dagokion diru-laguntza emateko eta ordaintzeko. LEHEN AUKERA programa.  
  



ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

………………………....................................................jaunak/andreak, ………………………………………….……..…………………………. 
erakunde kolaboratzailearen izenean eta haren ordezkaria den aldetik, 

ADIERAZTEN DU: 

Lehenena:

Erakunde eskatzaileak dagozkion ordainketa guztiak egin dituela diru-laguntzak itzultzeko. 

Erakunde eskatzailearen xedeak eta helburuak, onarpen- edo sarbide-sistema, funtzionamendua, ibilbidea, 

jarduketa, antolamendua edo estatutuak gizonen eta emakumeen tratu- nahiz aukera-berdintasunaren 

printzipioaren araberakoak direla. 

Erakunde eskatzailea ez dagoela zigortuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza 

publikoak lortzeko aukera galtzearekin, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean 

ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko 

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari 

jarraiki. 

Ez dagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13 artikuluan aurreikusitako 

gainerako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

Erakunde eskatzaileak ez duela hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza edo 

laguntzaren baten ondorioz. 

Bigarrena: 

Erakunde eskatzailea ez dela jasotzen ari helburu berbererako inolako laguntzarik beste administrazio 

publikoetatik. 

Erakunde eskatzaileari ........................................ euroko diru-laguntza eman diola 

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

Laguntza bat eskatu diola .........................................................(r)i (*), eta ebazteko dagoela oraindik. 

(*) Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena adierazi. 

Hirugarrena: 

Baimena ematen diola Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari erakundearen legezko ordezkariaren identifikazio-

datuak elektronikoki egiaztatzeko. 

BAI EZ 

(Ez bada baimenik ematen, legezko ordezkariaren NAN/AIZen kopia aurkeztu beharko da). 

Laugarrena: 



 

 

Erakunde eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak bete 

dituela egiaztatzeko baimena ukatzen dio organo kudeatzaileari. 

 

………………………………………………………………………………………………………..……………………….….. jaunak/andreak, enpresa 

eskatzailearen legezko ordezkaria den aldetik, ziurtatzen du eskabide honetan eta erantsitako agirietan 

adierazitako datu guztiak egiazkoak direla. 

........................................, 2018ko .....................................(a)ren ........a 

 

 

 

(Legezko ordezkariaren eskuz idatzitako sinadura originala eta enpresaren zigilua) 

  

Sinadura eskaneatuak edo kopiak ez du balio 
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