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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

3910
EBAZPENA, 2018ko uztailaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendariarena, 

honako hau zuzentzen duena: «Ebazpena, 2018ko ekainaren 27koa, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena; honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko langile lan-
dunei lehentasunez zuzendutako 2018-2020 aldirako prestakuntza-eskaintza finantzatzeko 
diru-laguntzen deialdia argitaratzen da.»

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 
18.2 c) artikuluak hau ezartzen du: «Argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak 
maila bereko xedapen baten bitartez zuzenduko dira, baldin eta nabarmenak ez badira, eta horiek 
zuzentzearen ondorioz, dokumentuaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen bada».

Era horretako akatsak aurkitu dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren 
2018ko ekainaren 27ko Ebazpenean, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erki-
degoko langile landunei lehentasunez zuzendutako 2018-2020 aldirako prestakuntza-eskaintza 
finantzatzeko diru-laguntzen deialdia. Zehazki, 2018ko uztailaren 5eko Euskal Herriko Aldizkarian 
argitaratu zen, 129. zenbakian, eta honako hauek zuzendu behar dira:

– 2018/3498 (57/10) orrialdean, 5. artikuluaren 3 atalean, hau esaten duen lekuan:

«3.– Orobat, muga hauek ezarri dira lurralde historiko bakoitzeko, planaren aurkezpen ekono-
mikoari begira:

– Lerro batera edo bira aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 60.

– 3-5 lerrotara aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 50.

– 6-9 lerrotara aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 40.

– 10 lerrotara edo gehiagora aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren 
% 30.»

Hau esan behar du:

«3.– Orobat, muga hauek ezarri dira lurralde historiko bakoitzeko:

– Lerro batera edo bira aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 60.

– 3-5 lerrotara aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 50.

– 6-9 lerrotara aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 40.

– 10 lerrotara edo gehiagora aurkeztuz gero: haietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren 
% 30.»

– 2018/3498 (57/17) orrialdean, 10. artikuluaren a.1 atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun eta/edo prestakuntza-emaile izan ez diren erakundeek 
dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, egiaztatzen duena lehen-
tasunez langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintzak laguntzeko administrazio horrek 
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egindako deialdietan onuradun eta/edo prestakuntza-emaile izan dela, 2007tik 2014ra bitarteko 
epean, azken urte hori ere barne hartuta, prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekin-
tzei dagozkien lanbide-arloetan eta/edo zeharkako konpetentzietan eta/edo modalitateetan, 
espezialitate programagarrien katalogoan ezarritako kodifikazioaren arabera.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun eta/edo presta-
kuntza-emaile izan diren erakundeek dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu 
beharko dute, egiaztatzen duena lehentasunez langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskain-
tzak laguntzeko administrazio horrek egindako deialdietan onuradun eta/edo prestakuntza-emaile 
izan dela, 2007tik 2014ra bitarteko epean, azken urte hori ere barne hartuta, prestakuntza-planean 
aurkezten diren prestakuntza-ekintzei dagozkien lanbide-arloetan eta/edo zeharkako konpetentzie-
tan eta/edo modalitateetan, espezialitate programagarrien katalogoan ezarritako kodifikazioaren 
arabera.»

– 2018/3498 (57/18) orrialdean, 10. artikuluaren a.2 atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute 
bakoitzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzen-
dutako prestakuntza-eskaintzen 2014ko eta 2016ko deialdietan kanpoko kontrastean lortutako 
puntuazioak egiaztatzen dituena. Horretarako aintzat hartuko dira prestakuntza-planean aurkez-
ten diren prestakuntza-ekintzei dagozkien lanbide-arloak eta/edo zeharkako konpetentziak eta/
edo modalitateak, espezialitate programagarrien katalogoan ezarritako kodifikazioaren arabera, 
haietan interesdunak asebetetze orokorraren batezbesteko gisa adierazitako puntuazioak.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute bakoitzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez 
langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintzen 2014ko eta 2016ko deialdietan kanpoko 
kontrastean lortutako puntuazioak egiaztatzen dituena. Horretarako aintzat hartuko dira presta-
kuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzei dagozkien lanbide-arloak eta/edo zeharkako 
konpetentziak eta/edo modalitateak, espezialitate programagarrien katalogoan ezarritako kodifi-
kazioaren arabera, haietan interesdunak asebetetze orokorraren batezbesteko gisa adierazitako 
puntuazioak.»

– 2018/3498 (57/19) orrialdean, 10. artikuluaren b.1 atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute bakoi-
tzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 
eskaintzaren 2014ko eta 2016ko deialdietan kanpoko kontrastean lortutako puntuazioak egiazta-
tzen dituena. Horretarako aintzat hartuko dira onuradunak asebetetze orokorraren batezbesteko 
gisa adierazitako puntuazioak.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute bakoitzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez 
langile landunei zuzendutako eskaintzaren 2014ko eta 2016ko deialdietan kanpoko kontrastean 
lortutako puntuazioak egiaztatzen dituena. Horretarako aintzat hartuko dira onuradunak asebete-
tze orokorraren batezbesteko gisa adierazitako puntuazioak.»
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– 2018/3498 (57/19) orrialdean, 10. artikuluaren b.2 atalean, hau esaten duen lekuan:

«b.2.– Lanbidek lehentasunez langile landunei zuzendutako 2014ko eta 2016ko deialdietan 
onuradunari emandako diru-laguntzen egikaritze-mailaren batezbesteko haztatua. 10 puntu 
gehienez.»

Hau esan behar du:

«b.2.– Lehentasunez langile landunei zuzendutako 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunari 
emandako diru-laguntzen egikaritze-mailaren batezbesteko haztatua. 10 puntu gehienez.»

– 2018/3498 (57/20) orrialdean, 10. artikuluaren b.2 atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute bakoi-
tzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 
2014ko eta 2016ko deialdietan behin-behinean emandako diru-laguntzak eta azkenean justifikatu 
eta likidatu zirenak egiaztatzen dituena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute bakoitzari dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasu-
nez langile landunei zuzendutako 2014ko eta 2016ko deialdietan behin-behinean emandako 
diru-laguntzak eta azkenean justifikatu eta likidatu zirenak egiaztatzen dituena.»

– 2018/3498 (57/20) orrialdean, 10. artikuluaren b.3.1) atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute 
dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 
eskaintzaren 2013ko, 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planetako kur-
tsoak urte bakoitzean amaitu dituzten parte-hartzaile kopurua egiaztatzen duena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile 
landunei zuzendutako eskaintzaren 2013ko, 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunaren titular-
tasuneko planetako kurtsoak urte bakoitzean amaitu dituzten parte-hartzaile kopurua egiaztatzen 
duena.»

– 2018/3498 (57/21) orrialdean, 10. artikuluaren b.3.2) atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute 
dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile langabeei zuzendutako 
eskaintzaren 2014ko, 2015eko eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planetako 
kurtsoak urte bakoitzean amaitu dituzten parte-hartzaile kopurua egiaztatzen duena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile 
langabeei zuzendutako eskaintzaren 2014ko, 2015eko eta 2016ko deialdietan onuradunaren 
titulartasuneko planetako kurtsoak urte bakoitzean amaitu dituzten parte-hartzaile kopurua egiaz-
tatzen duena.»
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– 2018/3498 (57/21) orrialdean, 10. artikuluaren b.3.3) atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute dago-
kion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 2013ko, 
2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunak azkenean likidatutako diru-laguntzak egiaztatzen 
dituena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile lan-
dunei zuzendutako 2013ko, 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunak azkenean likidatutako 
diru-laguntzak egiaztatzen dituena.»

– 2018/3498 (57/21) orrialdean, 10. artikuluaren b.3.4) atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute dago-
kion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile langabeei zuzendutako 2014ko, 
2015eko eta 2016ko deialdietan onuradunari azkenean likidatutako diru-laguntzak egiaztatzen 
dituena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile lan-
gabeei zuzendutako 2014ko, 2015eko eta 2016ko deialdietan onuradunari azkenean likidatutako 
diru-laguntzak egiaztatzen dituena.»

– 2018/3498 (57/22) orrialdean, 10. artikuluaren b.4.1) atalean, hau esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute dago-
kion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 2014ko 
eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planak amaitu dituzten langile landunen 
parte-hartzea % 60tik gorakoa izan dela egiaztatzen dituena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile lan-
dunei zuzendutako 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planak amaitu 
dituzten langile landunen parte-hartzea % 60tik gorakoa izan dela egiaztatzen dituena.»

– 2018/3498 (57/22) eta 2018/3498 (57/23) orrialdeetan, 10.artikuluaren b.4.2) atalean, hau 
esaten duen lekuan:

«EAEko laguntzen deialdietan onuradun izan ez diren erakundeek aurkeztu beharko dute dago-
kion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile landunei zuzendutako 2014ko 
eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planak amaitu dituzten 50 langiletik behe-
rako enpresetako langileen parte-hartzea egiaztatzen dituena.»

Hau esan behar du:

«EAEko esparrutik kanpo onartu diren diru-laguntzen deialdien onuradun izan diren erakundeek 
aurkeztu beharko dute dagokion administrazio publikoaren ziurtagiri bat, lehentasunez langile lan-
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dunei zuzendutako 2014ko eta 2016ko deialdietan onuradunaren titulartasuneko planak amaitu 
dituzten 50 langiletik beherako enpresetako langileen parte-hartzea egiaztatzen dituena.»

– 2018/3498 (57/34) eta 2018/3498 (57/35) orrialdeetan, ebazpen honi atxikita doan eranskinak 
I. eranskina ordezkatzen du.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 16a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,
JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.



I. ERANSKINA 

2018-2020 AURREKONTUAREN BANAKETA 

PRESENTZIALA SEKTORIALA 
Lanbide-arloen arabera Araba   Bizkaia   Gipuzkoa   Teleprestakuntza 

ADG Administrazioa ETA 
Kudeaketa 327.657,42   955.166,31   706.449,15   

   

COM Merkataritza eta 
Marketina 248.128,92   779.727,59   545.892,51   

ELE Elektrizitatea eta 
Elektronika 165.419,28   1.072.125,45   481.669,87   

  

Eraikuntza 

133.607,88     555.555,91      192.667,95     

EOC Eraikuntza eta 
Obra Zibila

ENA Energia eta Ura

lEX Erauzteko 
Industriak

MAM Zurgintza, 
Altzarigintza eta Kortxoa

VIC Beira eta Zeramika

FME Fabrikazio Mekanikoa 986.153,40   1.949.319,00   1.316.564,31   

HOT+INA 
Ostalaritza, Turismoa 
eta Elikagaien 
Industriak 

200.411,82   565.302,51   578.003,85   

IFC Informatika eta 
Komunikazioak 222.679,80   877.193,55   513.781,20   

IMA Instalatze- eta 
Mantentze-Lanak 213.136,38   438.596,77   321.113,25   

SAN Osasungintza 101.796,48   194.931,90   192.667,95   

SEA Segurtasuna eta 
Ingurumena 95.434,20   243.664,87   224.779,28   

SSC Gizarte- eta Kultura-
Zerbitzuak 190.868,40   974.659,50   706.449,16   

TMV Garraioa eta Ibilgailuen 
Mantentze-Lanak 95.434,20   536.062,72   224.779,28   

  

Beste Arlo Batzuk 

 200.411,82  

  

 604.288,90     417.447,22   

AFD Jarduera Fisikoak 
eta Kirolak

ARG Arte Grafikoak

ART Arteak eta 
Artisautza

IMP Irudi Pertsonala
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PRESENTZIALA SEKTORIALA 
Lanbide-arloen arabera Araba   Bizkaia   Gipuzkoa   Teleprestakuntza 

IMS Irudia eta Soinua

TCP Ehungintza, 
Jantzigintza eta 

Larrugintza

QUI Kimika

  

PRESENTZIALA 
ZEHARKAKOAKonpetentzia 

moten arabera 
            

  Informatika-
konpetentziak 159.057,00

  

487.329,76 

  

321.113,26 

     Hizkuntza-
konpetentziak 318.114,00 974.659,50 642.226,50 

  Beste konpetentzia 
batzuk 583.209,00 1.786.875,76 1.177.415,26 

                

TELEPRESTAKUNTZA – MISTOA             4.000.000,00 
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