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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

122
AGINDUA, 2019ko abenduaren 20koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren
bidez onartzen baitira enplegu-zentro berezietako dirulaguntza-eskaeren eta kalifikazioen eskabide-orri normalizatuak. Eskabide-orri horiek urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusten
ziren, han erregulatzen baitziren Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen
laneratzeko aukeren inguruko programak eta zerbitzuak, eta Enplegu Zentro Berezien Euskal
Erregistroa.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
66. artikulua prozedura administratiboa hasteko eskabideei buruzkoa da, eta, hark xedatzen
duenaren arabera, Administrazioak, prozedura zehatz batean, eskabideak aurkezteko eredu espezifikoak berariaz ezartzen dituenean, nahitaez erabili beharko dituzte horiek interesdunek.
Orain gutxi dela onartutako urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen laneratzeko aukeren inguruko programak eta zerbitzuak eta
Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen ziren, eta horien barruan dirulaguntza-lerro
desberdinei zegozkien laguntzen esleipenerako prozedurak, eta oro bat, enplegu-zentro berezien
kalifikaziorako prozedura, eta horiei guztiei zegokienez, eskabideak eredu edo eskabide-orri normalizatuetan aurkeztea aurreikusten zen. Eredu edo eskabide-orri horiek termino guztietan bete
behar dira, eta kasu bakoitzean eskatzen den dokumentazioa erantsi behar zaie.
Ildo beretik, 168/2019 Dekretuaren 69. artikuluak ezartzen du laguntzen eskabideen tramitazioa bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dela, eta eskabide-ereduak Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuaren web-orrian eskuratu ahal izango direla: https://www.lanbide.euskadi.eus eta Eusko
Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus. Era berean, enplegu-zentro berezien kalifikaziorako eta inskripziorako, 84. artikuluan aurreikusten da eskabideak bide telematikoa
erabiliz bakarrik egitea, eskabide-orri normalizatua betez, eskuragarri egongo baita laguntzei
dagozkien eskabide-orriak egongo diren modu berean.
Laguntza-eskabideak egiteko eta enplegu-zentro berezien kalifikaziorako eskabide-orri normalizatu horien onarpena enpleguaren arloan eskumena duen departamentuko titularrari dagokio,
168/2019 Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenaren arabera. Helburu hori betearaztea da
agindu honen xedea.
Azaldutako guztiarengatik, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– 1. sekzioan, 2. sekzioan eta 3. sekzioko 1. eta 4. azpisekzioetan araututako dirulaguntza-eskabideei dagozkien eskabide-orri normalizatuak onartzea. Guztiak ageri dira urriaren
29ko 168/2019 Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen laneratzeko aukeren inguruko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa
arautzen dituena) II. kapituluan, eta eranskin gisa jaso ditu agindu honek:
a) Desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu arruntean kontratatzeko laguntza-eskabideak,
I. eranskinean.
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b) Lanpostuak egokitzeko eta oztopoak kentzeko laguntza-eskabideak, II. eranskinean.
c) Enplegu Lagunduaren jarduketentzako laguntza-eskabideak, III. eranskinean.
d) Enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko
laguntza-eskabideak, IV. eranskinean.
e) Lanbide Jardueran Laguntzeko Unitateentzako laguntza-eskabidea, V. eranskinean.
Bigarrena.– Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan arautzen den enplegu-zentro berezien kalifikazioa eskatzeko eta Euskal Erregistroan inskribatzeko eskabide-orri normalizatuak onartzea.
agindu honen VI. eranskinean daude.
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko
epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera;
bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera
izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 20a.
Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

2020/122 (44/2)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

8. zk.

2020ko urtarrilaren 14a, asteartea

I. ERANSKINA
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK LAN-MERKATU ARRUNTEAN KONTRATATZEKO
DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA
Administrazioak bete beharrekoa
Prozeduraren kodea

1. ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA
KOTIZAZIO-KONTUAREN/EN KODEA/K

JARDUERA/K EKONOMIKOA/K
(JESN)

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(Kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Sakelako telefonoa

Posta elektronikoa

5. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO KOPURUA (EUROTAN)
1
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6. KONTRATAZIOARI BURUZKO DATUAK.
6.1.- LAN-KONTRATUAREN DATUAK.
KONTRATUAREN HASIERAKO DATA (Alta Gizarte Segurantzan)

____/__/__

LANTOKIA
Lurralde Historikoa

P.K.

Herria

KONTRATU-MOTA:
Mugagabea
Jatorrizko kontratua

Mugagabe bihurtzea

Enplegu-sustapena.
Praktikak
Prestakuntza eta ikaskuntza
LANALDIA
Lanaldi osoa
Proportzioa

Lanaldi partziala

%

6.2.- KONTRATATUTAKO PERTSONAREN DATUAK.
KONTRATAZIOAREN AURREKO EGOERA LANA/LANGABEZIA
Langabetua eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatua
Enplegu-zentro berezi batean kontratatua

ENPLEGU-ENKLABEA

BAI

EZ

Enplegu-zentro
bereziaren
izena edo sozietate-izena
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

NAZIONALITATEA

JAIOTZE-DATA
____/__/__

BIZILEKUA (HERRIA)

P.K.

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-ZENBAKIA

LURRALDE HISTORIKOA

PRESTAKUNTZA-MAILA
Kodea
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7. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.
 (Markatu dagokiona X batez)
Lehenengoa:
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza 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.
Bigarrena:
Eskabidea egiten duen erakundeak ez dauka ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Erakunde eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan
aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
Laugarrena:

Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo bestelako laguntzaren baten
ondorioz.
Erakunde eskatzaile onuraduna sartuta dago ……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza
edo laguntza itzultzeko prozeduran edo zehazpen-prozeduran (hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea:
………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:

Erakunde eskatzailea ez da jasotzen ari helburu eta xede bereko inolako laguntzarik beste administrazio publikoetatik.

Erakunde
eskatzaileari
........................................
euroko
dirulaguntza
eman
dio.............................................................................................................................................................................................................
.............................-(e)k (*).
Laguntza eskatu dio ............................................................................-ri (*), eta eskaera noiz ebatziko zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:
“Minimis” arautegia betetzearen egiaztapenari dagokionez (Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua,
Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa):
Enpresa eskatzaileak ez du jaso “minimis” araubideko laguntzarik dagokion ekitaldi fiskalean ez eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan ere.
Enpresa eskatzaileak (dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan) “minimis” araubideko laguntza hauek eskatu edo/eta jaso ditu.
Laguntzare
n egoera
(*)

Erakunde
Laguntza-emailea

Laguntzaren xedearen deskribapena

(*) 1=Laguntza eskatua 2=Laguntza emana
Zazpigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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8. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta prestakuntzarekin
lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arlo horren gainean eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta
datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.

Informazio gehigarria

Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko informazio
gehigarri eta zehatz guztia: (http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra//informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/)

Honako hauek betetzearren:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
• Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa
(https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

9. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
•

Egindako lan-kontratuaren kopia. Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuetan enplegua
sustatzeko kontratuaren edo prestakuntzarako kontratuaren kopia, eta mugagabe bihurtzearen dokumentua.
Kooperatiben eta lan-sozietateen kasuan, langile bazkideekin edo lan-bazkideekin egindako sozietatekontratuaren kopia.

•

Desgaitasun-mota eta -mailaren egiaztagiria, erakunde eskudunak egina.

2.- Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea: Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko betebeharrei
dagozkien egiaztagiriak.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, eta zuk esanbidez aurkakorik adierazten ez baduzu, jakinaren gainean jartzen zaitugu LanbideEuskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, dokumentu hauek jasoko dituela bide elektronikoetatik.

• Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula adieraziko duten ziurtagiriak.
Esanbidez adierazten dut ez dudala nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotzerik aipatutako dokumentu
horiek. Kasu horretan, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu eskabidearekin batera.

10. INFORMAZIO GEHIGARRIA:
4
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1.- Datu pertsonalen egiaztapena.
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinaren gainean jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku dauden datu
pertsonalen zehaztasuna bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.

2.- Alta ematea Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.
Pertsona ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak
aldatu
nahi
baditu,
inprimakia
bete
beharko
du
hemen
adierazitako
ereduari
jarraituz:http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/..

Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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II. ERANSKINA
LANPOSTUAK EGOKITZEKO ETA OZTOPOAK KENTZEKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA
Administrazioak bete beharrekoa
Prozeduraren kodea

1. ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA
KOTIZAZIO-KONTUAREN/EN KODEA/K

JARDUERA/K EKONOMIKOA/K
(JESN)

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(Kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Sakelako telefonoa

Posta elektronikoa

5. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO KOPURUA (EUROTAN)

1
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6. DIRULAGUNTZAREN XEDEA DEN JARDUKETA
TIPOLOGIA
Oztopo fisikoak kentzea.
Lanpostuaren edo ekoizpen-prozesuaren ekipamenduak edo ingurune fisikoa egokitzea.
Informatika- eta komunikazio-programak jartzea.

JARDUKETAREN KOSTUA

euro.

7. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONA KONTRATATUEN ETA EGOKITZEEK EDO OZTOPO-KENTZEEK ERAGINA
IZAN DUTEN LANPOSTUEN ZERRENDAK.
KONTRATATUTAKO
PERTSONAREN IZEN-ABIZENAK:
LANPOSTUA
KONTRATU-MOTA
LAN-KONTRATUAREN
HASIERAKO EGUNA
IRAUPENA

(Zutabeak gehitu hala beharko balitz)
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8. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.
 Markatu dagokiona X batez
Lehenengoa:
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza 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.
Bigarrena:
Eskabidea egiten duen erakundeak ez dauka ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Erakunde eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3.
apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
Laugarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo bestelako laguntzaren baten
ondorioz.

Erakunde
eskatzaile
onuraduna
sartuta
dago
……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza itzultzeko
prozeduran edo zehazpen-prozeduran (hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea:
………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:
Erakunde eskatzailea ez da jasotzen ari helburu eta xede bereko inolako laguntzarik beste administrazio publikoetatik.

Erakunde
eskatzaileari
........................................
euroko
dirulaguntza
eman
dio...............................................................................................................................................................................
........................................-(e)k (*).
Laguntza eskatu dio ............................................................................-ri (*), eta eskaera noiz ebatziko zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du berreskuratzeko agindu bete gaberik, Europako Batzordeak aurretiaz hartutako
erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren
ondoriozkorik.
Zazpigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du krisian dagoen enpresaren izaera, aipatutako 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.18
artikuluan jasotako definizioaren arabera.
Zortzigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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9. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako prestakuntzarako eta enplegurako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta prestakuntzarekin
lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arloan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai
eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.

Informazio gehigarria

Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko
informazio gehigarri eta zehatz
guztia:http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzekobaldintzak-eta-segurtasun-politika/

Honako hauek betetzearren:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
• Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

10.

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.

1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
•

Egokitzeak edo oztopo-kentzeak azaltzen dituen memoria.

•

Egokitzeak edo oztopo-kentzeak egiteko lanak ordaindu direla egiaztatzen duten fakturak.

2.- Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea: Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko betebeharrei
dagozkien egiaztagiriak.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, eta zuk esanbidez aurkakorik adierazten ez baduzu, jakinaren gainean jartzen zaitugu
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, dokumentu hauek jasoko dituela bide
elektronikoetatik.
•

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula adieraziko duten ziurtagiriak.

Esanbidez adierazten dut ez dudala nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotzerik aipatutako dokumentu
horiek. Kasu horretan, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu eskabidearekin batera.
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11.

INFORMAZIO GEHIGARRIA:

1.- Datu pertsonalen egiaztapena
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinaren gainean jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku dauden datu
pertsonalen zehaztasuna bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.

2.- Alta ematea Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.
Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi
baditu, inprimakia bete beharko du hemen ezarritako ereduari jarraituz:http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza//hirugarrenaren-datuen-aldaketa/..
Eskabidearen sinadura elektronikoa:

5
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III. ERANSKINA
ENPLEGU LAGUNDUAREN JARDUKETAK FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA

Administrazioak bete beharrekoa

Prozeduraren kodea

1. ERAKUNDE EDO PERTSONA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Sakelako telefonoa

Posta elektronikoa

5. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO KOPURUA (EUROTAN)

1

2020/122 (44/13)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

8. zk.

2020ko urtarrilaren 14a, asteartea

6. JARDUKETA-HELBURUAK
a)

LANERATZEAK:
EMAKUMEAK

GIZONAK

GUZTIRA

EMAKUMEAK

GIZONAK

GUZTIRA

% 33ko edo hortik gorako desgaitasun intelektuala, burugaixotasuna edo garuneko paralisia duen pertsona-kopurua,
urtebeteko kontratua, gutxienez.
% 33ko edo hortik gorako desgaitasun intelektuala, burugaixotasuna edo garuneko paralisia duen pertsona-kopurua, sei
hileko kontratua, gutxienez.
% 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala
duen edo gortasunagatik edo entzumen-desgaitasunagatik
% 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen pertsona-kopurua,
urtebeteko kontratua, gutxienez.
% 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala
duen edo gortasunagatik edo entzumen-desgaitasunagatik
% 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen pertsona-kopurua,
sei hileko kontratua, gutxienez.

b) JARRAIPENAK:

Deialdi hau egin den urtea baino lehen ohiko enpresek kontratatu
eta jarraipen-prozesua izango duten pertsona-kopurua.

C) ENPLEGU AUKEREN PROSPEKZIOA, BILAKETA ETA LORTZEA:
Bisitatu beharreko enpresa-kopurua

2
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7. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA
PERTSONAKOPURUA

A

PERTSONA PRESTATZAILEAK (xehetasunak 8. apartatuan).

B

PERTSONA PROSPEKZIOGILEAK (xehetasunak 9. apartatuan).

C

GASTU OROKORRAK, KOORDINAZIOA, ADMINISTRAZIOA, LEKUALDATZEAK ETA
AUDITORETZA-TXOSTENA (% 15 ECAri egotzitako soldata-kostua + Gizarte
Segurantzaren gainetik)

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA GUZTIRA (A+B+C)

3
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8. zk.

€

4

4

€

€

Prestatzailearen
Soldata-kostuak +
Gizarte Segurantza

3

ECAko
dedikazioorduak

€

Jardueraren
Jardueraren
hasiera-data (1) amaiera-data (1)

Prestatzailearen
kontratuko
ordu-kopurua(2)

2

1

Prestatzailea
(Izen-abizenak)

Hitzarmenaren
araberako urteko
ordu-kopurua
lanaldi osoan

8. PERTSONA PRESTATZAILEAK: KOSTUAK, HELBURUAK ETA ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA

(3)
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€

€

€

€

ECAri egotz
dakizkiokeen
soldata-kostuak +
Gizarte Segurantza
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850 €

850 €

3(*)

850 €

Zenbatekoa,
jarraipenean
dagoen
pertsonako

2(*)

1(*)

Deialdi hau egin
baino lehen
kontratatutako
pertsonen kopurua

ECA JARRAIPENAK

2020/122 (44/17)
€

€

€

(A)
GUZTIRA
(Gehienez ECAra
dedikatutako
soldataren % 25)

4. kolektiboa:

3. kolektiboa:

2. kolektiboa:

1. kolektiboa:

4. kolektiboa:

3. kolektiboa:

2. kolektiboa:

1. kolektiboa:

4. kolektiboa:

3. kolektiboa:

2. kolektiboa:

1. kolektiboa:

5

Gizona 7.800 €
Emakumea 8.580 €
Gizona 6.600 €
Emakumea 7.260 €
Gizona 4.700 €
Emakumea 5.170 €
Gizona 4.000 €
Emakumea 4.400 €
Gizona 7.800 €
Emakumea 8.580 €
Gizona 6.600 €
Emakumea 7.260 €
Gizona 4.700 €
Emakumea 5.170 €
Gizona 4.000 €
Emakumea 4.400 €
Gizona 7.800 €
Emakumea 8.580 €
Gizona 6.600 €
Emakumea 7.260 €
Gizona 4.700 €
Emakumea 5.170 €
Gizona 4.000 €
Emakumea 4.400 €

Dirulaguntza har dezakeen
zenbatekoa

Laneratzekopurua
Guztira

GUZTIRA €

AURREIKUSITAKO LANERATZE-KOPURUA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(B)
Laneratzeenga
tiko
zenbatekoa
GUZTIRA

€

€

€

(A + B)
Jarraipenei eta
laneratzeei
dagokien
zenbatekoa
guztira

€

€

€

Soldata eta
Gizarte
Segurantzaren
zenbatekoa
guztira
Prestatzailea
(4)
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850 €

€

4. kolektiboa:

3. kolektiboa:

2. kolektiboa:

Gizona 7.800 €
Emakumea 8.580 €
Gizona 6.600 €
Emakumea 7.260 €
Gizona 4.700 €
Emakumea 5.170 €
Gizona 4.000 €
Emakumea 4.400 €

€

€

€

€

GUZTIRA:

€

€

€
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6

4. kolektiboa: % 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duen edo gortasunagatik edo entzumen-desgaitasunagatik % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen pertsona-kopurua, sei hileko kontratua,
gutxienez.

3. kolektiboa: % 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duen edo gortasunagatik edo entzumen-desgaitasunagatik % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen pertsona-kopurua, urtebeteko kontratua,
gutxienez.

2. kolektiboa: % 33ko edo hortik gorako desgaitasun intelektuala, buru-gaixotasuna edo garuneko paralisia duen pertsona-kopurua, sei hileko kontratua, gutxienez.

1. kolektiboa: % 33ko edo hortik gorako desgaitasun intelektuala, buru-gaixotasuna edo garuneko paralisia duen pertsona-kopurua, urtebeteko kontratua, gutxienez.

(4) ECAra dedikatzeagatiko Soldaten Kostuak + Gizarte Segurantza lagunduko da diruz, gehienez.

(3) ECAri egotz dakiokeen zenbatekoa kontsignatuko da, hasiera- eta amaiera-daten arteko aldian, dedikazio-orduen arabera.

(2) Diruz lagunduko den urteari dagozkion kontratu-orduak jasoko dira.

(1) ECAren jardueren hasiera- eta amaiera-datak jasoko dira proiektuan, burutzapen-urtekoak.

4(*)

1. kolektiboa:

€

€
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Prospekziogilea
(Izen-abizenak)
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€
€

€
€

€

€
€

€

€

€

€

€

Hitzarme
ECAri egotz
naren
Prospekziogil
Jarduerar
ECAko
dakizkiokee
Jarduerar araberako Prospekziogil
earen
en
dedikazi
n soldataen
urteko
earen
Soldatahasieraokostuak +
amaieraordukontratukostuak +
data
orduak
Gizarte
data (1)
kopurua
orduak
Gizarte
(1)
(2)
Segurantza(
lanaldi
Segurantza
3)
osoan

PERTSONA PROSPEKZIOGILEAK: KOSTUAK, HELBURUAK ETA ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA

(1) ECAren jardueren hasiera- eta amaiera-datak jasoko dira proiektuan, burutzapen-urtekoak.
(2) Diruz lagunduko den urteari dagozkion kontratu-orduak jasoko dira.
(3) ECAri egotz dakiokeen zenbatekoa kontsignatuko da, hasiera- eta amaiera-daten arteko aldian, dedikazio-orduen arabera.
(4) ECAra dedikatzeagatiko Soldaten Kostuak + Gizarte Segurantza lagunduko da diruz, gehienez.

9.

€

GUZTIRA

€

€

€

€

€

€

GUZTIRA

230 €

230 €

230 €

230 €

230 €

230 €

Bisitatu
beharrek
Zenbatekoa
o
/ enpresa
enpresakopurua

€

€

€

€

€

€

€

Prospekziogil
earentzat
eskatutako
ZENBATEKOA
GUZTIRA (4)
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10. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
 Markatu dagokiona X batez
Lehenengoa:
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza 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.
Bigarrena:
Eskabidea egiten duen erakundeak ez dauka ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Enpresa eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3.
apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
Laugarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo bestelako laguntzaren baten
ondorioz.

Erakunde
eskatzaile
onuraduna
sartuta
dago
……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza itzultzeko
prozeduran edo zehazpen-prozeduran (hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea:
………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:
Erakunde eskatzailea ez da jasotzen ari helburu eta xede bereko inolako laguntzarik beste administrazio publikoetatik.

Erakunde
eskatzaileari........................................euroko
dirulaguntza
eman
dio...............................................................................................................................................................................
................................................-(e)k (*).

Laguntza eskatu dio ............................................................................-ri (*), eta eskaera noiz ebatziko zain dago.

(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:

Erakunde eskatzaileak _____ langilez osatutako plantilla dauka, eta badauka Berdintasun Plan bat:
...............BAI

EZ

Zazpigarrena:
Erakunde eskatzailea Enplegu Zentro Berezia izanda, Enplegu Lagunduaren jardunak egingo dituztenak ez dira izango
Lanbide Jarduerari Laguntzeko Unitateak osatzen dituzten profesionalak.

Zortzigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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11. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren
eskumen
diren
enplegu-politika
aktiboekin
prestakuntzarekin lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arlo horretan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Informazio gehigarria

eta

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai
eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.
Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko
informazio
gehigarri
eta
zehatz
guztia:
(http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzekobaldintzak-eta-segurtasun-politika/)

Honako hauek betetzearren:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L0000100088.pdf)
• Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

12. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
• Erakunde edo elkartearen memoria deskribatzailea, gutxienez honako hauek zehaztuko dituena:
 Kokapen fisikoaren xehetasuna eta jarduteko lurralde-eremua.
 Helburu soziala, jardun-eremuak eta erakundearen organigrama.
 Enplegu Lagunduko Unitatea osatzen duten prestatzaileen eta prospekziogileen zerrenda, horien
curriculum vitaea, berariaz aipatuz Unitate hori osatzen dutenek desgaitasuna duten pertsonen
laneratzeari lotuta emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunaren arloan egin duten
prestakuntza, eta, halaber, eskuratutako titulazioa eta esperientzia egiaztatzen duen
dokumentazioa, urteko lanaldia eta Enplegu Lagunduaren ekintzei atxikitako prospekzio-jarduerari
edo lan-prestakuntzari eskaintzen zaion dedikazioaren ehunekoa. Hauek aurkeztuta egiaztatuko da
esperientzia: proposatutako pertsona bakoitzari egindako lan-kontratuak, eta enpresaren ziurtagiri
bat, zer eginkizun bete dituen egiaztatzen duena.
 Esperientzia egiaztatzeko memoria, hauek kontuan hartuta: desgaitasunen bat eta zailtasun
bereziak dituzten pertsonak Enplegu Lagunduaren prozesuen bidez laneratzea; desgaitasunen bat
duten pertsonak enpresa arruntean laneratzeko eta pertsona horiei prestakuntzan eta lanpostuan
bertan laguntzeko programak, administrazio publikoek eta/edo Europako Funtsek diruz
lagundutakoak.
9
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• Urteko kudeaketa-plana, gutxienez honako hauek zehaztuta:
 Laneratze-arloan gauzatu beharreko jarduerak eta bete beharreko helburuak, barne direla
desgaitasuna duten emakumeen eta gizonen laneratzean dagoen genero-arrakala gutxitzera
bideratutako berariazko helburuak eta jarduerak.
 Desgaitasunen bat izanik laguntza jasoko duten pertsonen tipologia eta kopurua, honela
banakatuta: emakumeak eta gizonak; laneratze berriak eta aurreko ekitaldietan kontratatutako
pertsonen jarraipen-prozesuak.
 Aurrera eraman beharreko metodologia, laneratze-prozesuetan desgaitasuna duten emakumeen
parte-hartzea, batez ere kalteberatasun handiko egoeran dauden emakumeena, bermatzera
bideratutako neurriak zehaztuz.
 Ebaluazio-sistema, garatu beharreko ebaluazio-prozesuei buruzko dokumentuak zehaztuz eta
aurkeztuz, lan-prozeduren nahiz lorturiko emaitzen kalitatea neurtzeko: ebaluatutako aldagaiak edo
dimentsioak, tresnak, parte-hartzaileak eta ebaluazioaren faseak edo motak.
 Ekintzak gauzatzeko tenporalizazioa.
 Eskura dituen azpiegitura, baliabideak eta bitarteko instrumentalak.
 Zerbitzua emateko baldintzak.
• Kontratatuko diren Enplegu Lagunduko Unitateetako langileen soldata-kostuen egiaztagiriak, langileen
urteko ordainsari gordina eta gizarte-segurantzako kostua banakatuta, horiek kontratatzeko eskatzen baita dirulaguntza.
• Irabazi-asmorik gabeko elkarteen, fundazioen eta bestelako erakundeen kasuan, haien sorrera egiaztatzen
duen dokumentazioa eta, hala egokituz gero, estatutuak, non haien helburu soziala eta kokalekua azaldu behar
diren.

2.- Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea: Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko betebeharrei
dagokien egiaztapen elektronikoa.
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Legearen azken
xedapenetako hamabigarrenean ezarritakoaren arabera, eta zuk esanbidez aurkakorik adierazten ez baduzu,
jakinaren gainean jartzen zaitugu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, dokumentu
hauek jasoko dituela bide elektronikoetatik.
•

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula adieraziko duten ziurtagiriak.

Esanbidez adierazten dut ez dudala nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotzerik aipatutako dokumentu
horiek. Kasu horretan, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu eskabidearekin batera.
13. INFORMAZIO GEHIGARRIA:
1.- Datu pertsonalen egiaztapena
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinaren gainean jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku
dauden datu pertsonalen zehaztasuna bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.
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2.- Alta ematea Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun
eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.
Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi
baditu, inprimakia bete beharko du hemen ezarritako ereduari jarraituz:http://www.euskadi.eus/euskojaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/..
Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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IV. ERANSKINA
ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEN SOLDATETARAKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA
(LANPOSTUAK MANTENTZEA)
Administrazioak bete beharrekoa
Prozeduraren kodea

1. ESKABIDEA EGITEN DUEN ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAREN DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA
JARDUERA/K EKONOMIKOA/K
(JESN)

KOTIZAZIO-KONTUAREN/EN KODEA/K

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(Kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA
Gaztelania

Euskara
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA
Sakelako
telefonoa

Posta elektronikoa

5. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA: HILABETEA ETA ZENBATEKOA.
Soldatetarako eskatutako dirulaguntza zer HILABETEri
dagokion

(Hilabetea adierazi)

ESKATUTAKO KOPURUA (eurotan)
1
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6. ENPLEGU-ZENTRO BEREZIKO PLANTILLAREN LABURPENA

Desgaitasuna duten pertsonak
Desgaitasunik ez duten pertsonak (Egokitze
pertsonal eta sozialen zerbitzua ematen duten
langileak zenbatu gabe)

GUZTIRA

7. DESGAITASUNA DUTEN LANGILEEN ALDETIK PLANTILAN IZATEN DIREN GORABEHEREN PARTEA
20......ko ............................-(e)an honako gorabehera hauek izan dira:

ALTAK
IZEN-ABIZENAK

NAN

GIZARTE
SEGURANTZAKO
ZENBAKIA ELKARTEA

ALTA-DATA

GIZARTE
SEGURANTZAKO
ZENBAKIA ELKARTEA

BAJA-DATA

BAJAK
IZEN-ABIZENAK

NAN

2
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8. PLANTILLAN DESGAITASUNA DUEN PERTSONA BAKOITZEKO ESKATU DEN SOLDATA-DIRULAGUNTZAREN
XEHETASUNA.

IZEN-ABIZENAK

INTZIDENTZIARIK
GABEKO EGUNKOPURUA

INTZIDENTZIAK
EGUNKOPURUA

ARRAZOIA (1)

GUZTIRA
(1) A=Alta; B=Baja; EEE/ERTE; ES=Eszedentzia

3
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DIRULAGUNTZAREN
ZENBATEKOA LGSAREN % 50-AREN
GAINEAN

2020/122 (44/27)

Sexua (2) Jaiotze-data
NAN

Desgaitasunar
en
ziurtagiriaren
data

%
%
%
%

%
%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fisikoa

Psikikoa

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Sentsorial
a

DESGAITASUN-MOTA ETA -MAILA
(3)

A

B

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Osoa

Lanaldi
partziala

LANALDIA (5)

KONTRATUA

%

KONTRATU-MOTA
(4)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4

(1) Zerrenda alfabetikoki ordenatuta
(2) Sexua: E= emakumezkoa, G= gizonezkoa
(3) Desgaitasun-mota bakoitzaren gradua adierazi.
(4) Kontratu-mota:
- A: (M) Mugagabea, (A)Aldi baterakoa, (OZ) Obra edo zerbitzukoa, (Pi) Pilaketakoa, (OB) Ordezkoa/Bitartekoa, (P) Praktiketakoa, (F) Formakuntzakoa, (T) Txandakoa, (ETM) Errendimendu txiki mugagabekoa,
(AET) Aldi baterako errendimendu txikikoa (AF) Aldizkako finkoa, (B) Bestelakoak.
-. B: Errendimendu txikiko kontratuetan, dagokion lanbide anitzeko taldeak atzemandako errendimenduaren portzentajea (%).
(5) Markatu dagokiona X batez. Lanaldi partzialaren kasuan, adierazi lanaldiaren portzentajea eskuineko zutabean (%).

Izen-abizenak(1)

Gizarte
Segurantzak
o afiliaziozenbakia
Elkartea

9. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK PLANTILAN: DATU PERTSONALAK ETA LAN-KONTRATUAREN DATUAK
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10. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.
 Markatu dagokiona X batez

Lehenengoa:
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza 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.
Bigarrena:
Eskabidea egiten duen erakundeak ez dauka ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik dirulaguntzen
arloan.
Hirugarrena:
Erakunde eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.
artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun
izateko baldintzei dagokienez.
Laugarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko
dirulaguntza edo bestelako laguntzaren baten ondorioz.
Erakunde
eskatzaile
onuraduna
sartuta
dago
……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza
itzultzeko prozeduran edo zehazpen-prozeduran (hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea:
………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:
Erakunde eskatzailea ez da jasotzen ari helburu eta xede bereko inolako laguntzarik beste
administrazio publikoetatik.
Erakunde
eskatzaileari........................................euroko
dirulaguntza
eman
dio...........................................................................................................................................................
................................................................ -(e)k. (*).
Laguntza eskatu dio ............................................................................-ri (*), eta eskaera noiz ebatziko
zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du berreskuratzeko agindu bete gaberik, Europako Batzordeak aurretiaz
hartutako erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin
bateraezintzat jo izanaren ondoriozkorik.
Zazpigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du krisian dagoen enpresaren izaera, aipatutako 651/2014 (EB)
Erregelamenduaren 2.18 artikuluan jasotako definizioaren arabera.
Zortzigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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11. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta
prestakuntzarekin lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen
hartzaileak

Arlo horretan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai
eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.

Informazio gehigarria

Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko
informazio gehigarri eta zehatz guztia:
(http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzekobaldintzak-eta-segurtasun-politika/)

Honako hauek betetzearren:
•
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
•
Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

12. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
•

Desgaitasuna duten pertsona kontratatuen nominen kopia.

•

Desgaitasuna duten pertsona kontratatuen nominen ordainketen banku-egiaztagiriak.

•

Desgaitasuna duten pertsona gehiago kontratatu badira dirulaguntza-eskabidearen xede
den hilabetean, aurreko apartatuetan aipatzen den dokumentazioaz gain, honako agiri
hauek ere aurkeztu beharko dira:


Kontratatutako pertsona berrien lan-kontratuen kopia.



Kontratatutako pertsona berrien desgaitasun-mota eta -mailaren egiaztagiria,
erakunde eskudunak egina.



Alta emanda dauden langileen batez besteko plantillaren txostena, Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egina, egiaztatu ahal izateko desgaitasuna duten
pertsonen kontratazio berriek gehikuntza garbia ekarri dutela, enplegu-zentro
bereziko enplegatu-kopuruari dagokionez, aurreko hamabi hileetako batez
bestekoaren aldean.



Kontratazio berriek ez badakarte plantillaren gehikuntza garbirik, betetzen duten
lanpostua arrazoi hauetakoren batengatik hutsik geratu izanaren justifikazioa
aurkeztu beharko da: langilearen dimisioa, haren desgaitasuna, adinagatiko erretiroa,
lanaldiaren borondatezko murrizketa edo diziplinazko lan-kaleratze bidezkoa, eta ez
6

2020/122 (44/29)

8. zk.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2020ko urtarrilaren 14a, asteartea

kaleratze soila.
2.- Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea: Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko betebeharrei
dagozkien egiaztagiriak.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta zuk esanbidez aurkakorik adierazten ez baduzu,
jakinaren gainean jartzen zaitugu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak
egikarituz, dokumentu hauek jasoko dituela bide elektronikoetatik.
•

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula adieraziko duten
ziurtagiriak.

Esanbidez adierazten dut ez dudala nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotzerik
aipatutako dokumentu horiek. Kasu horretan, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu
eskabidearekin batera.
13. INFORMAZIO GEHIGARRIA:
1.- Datu pertsonalen egiaztapena
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinaren gainean
jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide
honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalen zehaztasuna
bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.
2.- Alta ematea Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean
agertu beharko du.
Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko bankudatuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen ezarritako ereduari
jarraituz:http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/..
Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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V. ERANSKINA
LANBIDE JARDUERARI LAGUNTZEKO UNITATEENTZAKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA

Administrazioak bete beharrekoa

Prozeduraren kodea

1. ESKABIDEA EGITEN DUEN ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAREN DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

KOTIZAZIO-KONTUAREN/EN KODEA/K

JARDUERA/K EKONOMIKOA/K (JESN)

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(Kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Sakelako telefonoa

Posta elektronikoa

5. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO KOPURUA (EUROTAN)

1
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6. DESGAITASUNA DUTEN LANGILEEN PLANTILLA

ENPLEGU ZENTRO BEREZIKO PLANTILLAN DESGAITASUNA DUTEN LANGILEEN KOPURUA GUZTIRA.
DESGAITASUNA IZANIK LANERATZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN LANGILEEN KOPURUA
GUZTIRA (urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 3.2 artikulua)(8. apartatua bete)

7. LAGUNTZA UNITATEETAKO LANGILEEN PLANTILLA URRIAREN 29KO 168/2019 DEKRETUAREN 60.3
ARTIKULUAN DESKRIBATUTAKO MODULOEN ARABERA.
DESGAITASINA IZANIK LANERATZEKO
ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN
PERTSONEN PLANTILLARI DAGOKION
MODULOA
15 arte

16-30

31-45

46-60

61-75

76tik aurrera

GIZARTERATZE ETA LANERATZEARI LAGUNTZEKO PERTSONEN KOPURUA
(9. apartatua bete)

EKOIZPENEAN LAGUNTZEKO ARDURADUNEN KOPURUA
(10. apartatua bete)

2
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SEXU
A
(2)
NAN

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Psikikoa
(% 33koa
edo hortik
gorakoa)

2020/122 (44/33)
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Fisikoa
(% 65ekoa
edo hortik
gorakoa)

(1) Zerrenda alfabetikoki ordenatuta
(2) Sexua: E= emakumezkoa, G= gizonezkoa
(3) Desgaitasun-mota bakoitzaren gradua adierazi.
(4) Markatu dagokiona X batez.
(5) Markatu dagokiona X batez. Lanaldi partzialaren kasuan, adierazi lanaldiaren portzentajea (%) eskuineko zutabean.

IZEN-ABIZENAK (1)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Sentsoriala
(% 65ekoa
edo hortik
gorakoa)

DESGAITASUN-MOTA ETA-MAILA (3)

Mugagabe
a

Aldi
baterakoa
6 hilekoa
edo hortik
gorakoa

KONTRATU-MOTA (4)

Osoa

KONTRATUA

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Lanaldi partziala

LANALDIA (5)

8. DESGAITASUNA IZANIK LANERATZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN LANGILEEN PLANTILLA (Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 3.2 artikuluan
emandako definizioaren arabera)
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NAN
Hasiera-data

Mugagabea
Hasiera-data

Amaiera-data

Aldi baterakoa

KONTRATU-MOTA

KONTRATUA
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(1) Markatu dagokiona X batez. Lanaldi partzialaren kasuan, adierazi lanaldiaren portzentajea eskuineko zutabean (%).

IZEN-ABIZENAK

9. LAGUNTZA-UNITATEEN PLANTILLA: GIZARTERATZEN ETA LANERATZEN LAGUNTZEKO LANGILEAK.

Osoa

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Lanaldi partziala

LANALDIA (1)
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NAN
Hasiera-data

Mugagabea
Hasiera-data

Amaiera-data

Aldi baterakoa

KONTRATU-MOTA

KONTRATUA
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(1) Markatu dagokiona X batez. Lanaldi partzialaren kasuan, adierazi lanaldiaren portzentajea (%) eskuineko zutabean.

IZEN-ABIZENAK

10.LAGUNTZA-UNITATEEN PLANTILLA: EKOIZPENEAN LAGUNTZEKO LANGILEAK.

Osoa

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Lanaldi partziala

LANALDIA (1)
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11.ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
 Markatu dagokiona X batez
Lehenengoa:
Erakunde eskatzaile onuradunak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza 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.
Bigarrena:
Eskabidea egiten duen erakundeak ez dauka ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Erakunde eskatzaile onuraduna ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 13.
artikuluko 2. eta 3. apartatuetan arautzen dituen egoeretako batean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei
dagokienez.
Laugarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo bestelako laguntzaren baten
ondorioz.

Erakunde
eskatzaile
onuraduna
sartuta
dago
……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza itzultzeko
prozeduran edo zehazpen-prozeduran (hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea:
………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:
Erakunde eskatzailea ez da jasotzen ari helburu eta xede bereko inolako laguntzarik beste administrazio publikoetatik.

Erakunde
eskatzaileari........................................euroko
dirulaguntza
eman
dio...............................................................................................................................................................................
.................................................-(e)k. (*).
Laguntza eskatu dio ............................................................................-ri (*), eta eskaera noiz ebatziko zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du berreskuratzeko agindu bete gaberik, Europako Batzordeak aurretiaz hartutako
erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren
ondoriozkorik.
Zazpigarrena:
Erakunde eskatzaileak ez du krisian dagoen enpresaren izaera, aipatutako 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.1.
artikuluan jasotako definizioaren arabera.
Zortzigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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12.DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren
eskumen
diren
enplegu-politika
aktiboekin
prestakuntzarekin lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arlo horretan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Informazio gehigarria

eta

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai
eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.
Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko
informazio
gehigarri
eta
zehatz
guztia:
(http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzekobaldintzak-eta-segurtasun-politika/)

Honako hauek betetzearren:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L0000100088.pdf)
• Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

13.ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.

1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
a) Lanbide Jardueran Laguntzeko Unitatearen (LJLU) memoria deskribatzailea, gutxienez honako hauek
zehaztuta:
•

Kokaleku fisikoaren xehetasunak.

•

Jarduketa-esparrua.

•

Unitatearen osaera, gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko langileak eta ekoizpenean laguntzeko
langileak bereiziz.

•

Organigrama funtzionala.

b) Urteko kudeaketa-plana, gutxienez honako hauek zehaztuta:
•

Lortu beharreko helburuak.

•

Ekintzak gauzatzeko tenporalizazioa.

•

LJLUa osatzen duten langileen eginkizunen deskribapena.

•

Eskura dituen azpiegitura, baliabideak eta bitarteko instrumentalak.

•

Zerbitzua emateko baldintzak.
7
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2. Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
betetzen dituela egiaztatzen duen agiria.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, eta zuk esanbidez aurkakorik adierazten ez baduzu, jakinaren gainean jartzen zaitugu
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, dokumentu hauek jasoko dituela bide
elektronikoetatik.
•

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula adieraziko duten ziurtagiriak.

Esanbidez adierazten dut ez dudala nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotzerik aipatutako dokumentu
horiek. Kasu horretan, dokumentu horiek aurkeztu beharko dituzu eskabidearekin batera.

14.

INFORMAZIO GEHIGARRIA:

1.- Datu pertsonalen egiaztapena
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinaren gainean jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku
dauden datu pertsonalen zehaztasuna bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.

2.- Alta ematea Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun
eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.
Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi
baditu, inprimakia bete beharko du hemen ezarritako ereduari jarraituz:http://www.euskadi.eus/euskojaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/..
Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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VI. ERANSKINA
ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEN KALIFIKAZIOA IZATEKO ETA EUSKAL ERREGISTROAN
INSKRIBATZEKO ESKABIDEA
Administrazioak bete beharrekoa
Prozeduraren kodea

GIZARTE EKIMENEKO enplegu-zentro bereziaren kalifikazioa eskatzen duzu? BAI

EZ

1. ESKATZAILEAREN DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

EGOITZA SOZIALA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA
KOTIZAZIO-KONTUAREN KODEA/K:

JARDUERA EKONOMIKOA
(JESN)

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai.

Ez

(kasu horretan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

TELEFONOA

NAN/AIZ

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Sakelako telefonoa

Posta elektronikoa
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SEXUA

NAN

JAIOTZEDATA

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOZENBAKIA
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SEXUA

NAN

JAIOTZEDATA

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOZENBAKIA

PSIKIKOA

TITULAZIOA

FISIKOA

SENTSORIALA

DESGAITASUN-MOTA (*)

IZEN-ABIZENAK

SEXUA

NAN

JAIOTZEDATA

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOZENBAKIA

TITULAZIOA

EGOKITZE PERTSONAL ETA SOZIALERAKO ZERBITZUAK EMATEN DUTEN LANGILE TEKNIKOAK ETA LAGUNTZAILEAK (LAGUNTZA-UNITATEAK)

(*) Ez dira kontuan hartuko egokitze pertsonal eta sozialerako zerbitzuak ematen aritzen diren langile propioak.

IZEN-ABIZENAKÇ

PLANTILLAN AGERI ETA DESGAITASUNIK EZ DUTEN LANGILEEN ZERRENDA (*)

(*) Adierazi desgaitasunaren portzentajea dagokion zutabean

IZEN-ABIZENAK

PLANTILLAN AGERI ETA DESGAITASUNA DUTEN LANGILEEN ZERRENDA.

5. EGITURA ETA ANTOLAKUNTZA.

BETETZEN DUEN EDO BETEKO
DUEN LANPOSTUA

BETETZEN DUEN LANPOSTUA

BETETZEN DUEN LANPOSTUA
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6. BEHAR DEN PLANTILLA EDO LANGILE TEKNIKO ETA LAGUNTZAILEAK ORAINDIK EZ DITUZTEN ERAKUNDE
SORTU BERRIEN KONPROMISOAK.
 Markatu dagokiona X batez
Lehenengoa:

Plantilla osatzerakoan, ekoizpen-prozesuaren berezkotasunak aukera eman ahala langile desgaitu hartzeko
konpromisoa hartzen dut; betiere, gutxienez % 70 izango dira desgaitasuna dutenak. Ondorio horietarako,
ez dira zenbatuko egokitze pertsonal eta sozialerako zerbitzuak ematen dituzten desgaitasunik gabeko
langileak.
Hona hemen plantilla-aurreikuspenak:
Kopurua Plantilla
osoaren
gaineko
portzentajea
(%)
Desgaitasuna duten pertsonak
Desgaitasunik ez duten pertsonak (Ez dira
zenbatuko egokitze pertsonal eta sozialerako zerbitzuak
ematen dituzten desgaitasunik gabeko langileak)

Hasiera batean aurreikusitako plantilla guztira
Bigarrena:

Zentroaren jarduerak behar adina teknikari eta laguntzaile, lanbide-titulazio egokiak dituztenak,
zentroko plantillan sartzeko konpromisoa hartzen dut.
Informazio oharra:
Urriaren 29ko 169/2019 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonek
enplegua lortzeko duten aukerekin lotutako programa eta zerbitzuak eta enplegu-zentro berezien Euskal
Erregistroa arautzen ditu, eta, haren 83.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, jardueran lehendik hasita
ez dauden erakunde sortu berrien kasuan, haien kalifikazioa enplegu-zentro berezi gisa atzeratu egingo
da, interesdunek justifikatu arte, ebazpenaren jakinarazpenetik sei hileko epean, erantzukizunpeko
adierazpen honetan jasotzen diren konpromisoak betetzen direla, eta zehaztu arte une horretan duen
plantillaren tamaina eta banaketa; xehetasunez azaldu beharko dute, halaber, 83.2 artikuluko c) letran
jasotako bideragarritasun tekniko eta finantzarioko txostenean egindako aurreikuspenak bete ez badira,
aldea zertan den.
Hala egin ezean, enplegu-zentro bereziaren kalifikazioa ematen dion ebazpena eraginik gabe
geratuko da.
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7. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Erakundeen erregistroak

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbidek kudeatzen dituen erregistro publikoetan inskribatutako
erakundeen altak eta bajak kudeatzea, eta orobat erakunde horiekiko
komunikazioa.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzea;
legezko betebeharra betetzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Datuak herritarren eskura jarriko dira web-atariaren bidez.

Eskubideak

Informazio gehigarria

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai
eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere; informazio
gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok.
Gure webgunean ikus daiteke datuen babesari buruzko informazio
gehigarri eta zehatz guztia: (https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra//informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/)

Honako hauek betetzearren:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L0000100088.pdf)
• Datu Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

8. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
•

Eskatzailea pertsona juridikoa bada, erakundearen IFKren fotokopia.

•

Kalifikazioa eskatzen duen pertsona juridikoaren Estatutuak, haren sorrera eta dagozkion erregistro
publikoetako inskripzioa egiaztatzen dituen dokumentazioa erantsita.

•

Enpresa edo zentroa irekitzeko eta haren funtzionamendurako beharrezkoak diren jarduerarako edo
jardueretarako baimenak eta lizentziak, erakunde eskudunek berariaz eskabideak aipatzen duen lanzentroarentzat edo, hala balitz, lan-zentroentzat emanak.

•

Kalifikatu nahi den jarduera ekonomikoaren edo ekonomikoen alta Ekonomia Jardueren gaineko Zergan
eta JESN kodea.

•

Lan-zentroaren kokaleku zehatza, jarduera edo jarduerak zer higiezin, lur-eremu edo lokaletan garatzen
diren edo garatuko diren zehaztuz, eta haien legezko titulartasunaren egiaztapena. Errentamendurik,
erabileraren lagapenik, dohaintzarik edo higiezin, lur-eremu edo lokal horien gaineko edozein eskubide
erreal egonez gero, hura enpresa edo erakunde eskatzailearen izenean dagoela egiaztatu beharko da
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betiere.
•

Zentroko langileen zerrenda, bai desgaitasuna dutenena bai ez dutenena (eskabide honen 5. apartatua),
eta haietako bakoitzarekin sinatutako lan-kontratuen kopiak.

•

Kontratatutako pertsonen desgaitasunaren egiaztagirien kopia.

•

Memoria, hauek bilduz:


Enpresa edo erakunde eskatzailearen aurrekariak.



Haren egungo egoera, ikuspuntu juridiko, sozial, ekonomiko eta finantzariotik, bereziki aipatuz
ezaugarri pertsonalak eta materialak.

 Garatzen duen edo garatu nahi duen jarduera edo jarduerak, eskuratu nahi dituen emaitzak eta
errentagarritasuna adieraziz.
 Lan-zentroaren edo, hala balitz, lan-zentroen identifikazio zehatza, kokalekua, ezaugarriak eta
baliabideak adieraziz, eta haien titulartasunaren eta erabiltzeko eskubidearen egiaztapena.
 Enpresa-proiektuaren bideragarritasun teknikoari eta finantzarioari buruzko azterlan ekonomikoa,
alderdi hauek zehaztuta: ekoizpeneko eta merkaturatzeko alderdi teknikoak, inbertsio-plana,
finantzaketa-plana, galera-irabazien kontuak eta ondorengo hiru ekitaldietarako aurreikusitako
egoeraren balantzeak, enplegu-zentro bereziaren programa soziala eta hurrengo hiru ekitaldietako
emaitza sozialen aurreikuspena. Eskabidea zenbait lan-zentrori buruzkoa bada, aurrez aipatu diren
alderdiak lan-zentroka xehakatuta zehaztu beharko dira.
 Desgaitasuna duten langileei zentroak eskaintzen dizkien edo eskainiko dizkien egokitze pertsonal
eta sozialerako zerbitzuen deskribapen zehatza.
 Jardueraren memoria, zentroak dituen edo izango dituen langile desgaituen kopurua jasoz, hala
badagokio lan-zentroka xehakatuta.
•

Enpresa edo erakunde eskatzaileak oraindik ez badu jarduera hasi, 6 apartatuan aipatutako
konpromisoak erantsi beharko ditu.

•

Gizarte-ekimeneko enplegu-zentro berezi gisa akreditatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
erakunde eskatzaileei eskatuko die beharrezko dokumentazio guztia aurkezteko, ezarritako betekizun
guztiak betetzen dituztela egiaztatu ahal izateko; adibidez: eskabidea egiten duen enplegu-zentro
berezian, zuzenean edo zeharka, parte hartzen duten erakunde sustatzaileek edo sozietate nagusiek
irabazteko asmorik ez izatea, edota irabazizko izaera duten edo ez.
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9. INFORMAZIO GEHIGARRIA
Datu pertsonalak babestea
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari men eginez, jakinaren gainean jartzen zaitugu, Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak egikarituz, eskabide honetan ageri diren eta administrazio publikoen esku
dauden datu pertsonalen zehaztasuna bermatzeko behar diren egiaztapenak egingo dituela.

Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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