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BESTELAKO XEDAPENAK
LAN ETA ENPLEGU SAILA

1438
EBAZPENA, 2022ko martxoaren 23koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagu-

siarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak hartutako erabaki bat 
argitara emateko dena. Erabaki horren bitartez, zenbait diru-baliabide esleitzen dira Lan eta 
Gizarte Segurantza Ministerioaren 1994ko apirilaren 13ko Aginduan ezarritako dirulaguntzak 
2022an finantzatzeko; agindu horrek oinarri arautzaileak ezartzen ditu, langabezia-prestazioa 
ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko 
dirulaguntzak emateko, 1044/1985 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko martxoaren 22an 
hartutako erabakiaren bidez, zenbait diru-baliabide esleitu ditu Lan eta Gizarte Segurantza 
Ministerioaren 1994ko apirilaren 13ko Aginduan ezarritako dirulaguntzak 2022an finantzatzeko. 
Agindu horrek oinarri arautzaileak ezartzen ditu, langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko 
modalitatean jasotzen dutenei Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko dirulaguntzak emateko, 
1044/1985 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Horregatik guztiagatik, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontsei-
luak 2022ko martxoaren 22ko bilkuran hartutako erabakia, zeinaren bidez zenbait diru-baliabide 
esleitzen baitira Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren 1994ko apirilaren 13ko Aginduan 
ezarritako dirulaguntzak 2022an finantzatzeko. Agindu horrek oinarri arautzaileak ezartzen ditu, 
langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei Gizarte Segurantzako 
kuotak ordaintzeko dirulaguntzak emateko, 1044/1985 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarri-
takoari jarraikiz.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
izango ditu ondorioak honen bidez argitaratzen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Adminis-
trazio Kontseiluaren Erabakiak.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kon-
tseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri 
berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, 
zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebaz-
pena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 23a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusia,
MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.
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ERANSKINA

ERABAKI-PROPOSAMENA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ ZENBAIT DIRU-BALIABIDE 

ESLEITZEN BAITIRA LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOAREN 
1994KO APIRILAREN 13KO AGINDUAN EZARRITAKO DIRULAGUNTZAK 2022AN 

FINANTZATZEKO. AGINDU HORREK OINARRI ARAUTZAILEAK EZARTZEN DITU, 
LANGABEZIA-PRESTAZIOA ORDAINKETA BAKARREKO MODALITATEAN JASOTZEN 

DUTENEI GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZAK 
EMATEKO, 1044/1985 ERREGE DEKRETUAREN 4.2 ARTIKULUAN EZARRITAKOARI 

JARRAIKIZ

Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren 1994ko apirilaren 13ko Aginduak oinarri arau-
tzaileak ezarri zituen Gizarte Segurantzako kuoten dirulaguntzak emateko, ekainaren 19ko 
1044/1985 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Bada, agindu horren helburua 
da kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzen dutenen autoenplegua erraztera bideratutako 
dirulaguntzak arautzea. Dirulaguntza horien bidez, langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko 
modalitatean jasotzeko eskubidea baliatu dutenei Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa egiten 
zaie, kuota horien egungo balioaren arabera, betiere ekainaren 19ko 1044/1985 Errege Dekretua-
ren 1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Ekainaren 19ko 1044/1985 Errege Dekretuak eta beste arau batzuen bidez gerora txertatu-
tako aldaketek aukera ematen diete entitate kudeatzaileei langabezia-prestazioaren zenbatekoa 
ordainketa bakar batean ordaintzeko, egungo balioaren arabera, prestazioen onuradun izanik 
kooperatibetan edo lan-sozietateetan bazkide-langile edo lan-bazkide gisa –modu egonkorrean– 
sartu nahi dutenei, langile autonomo gisa jarduera bat egin nahi dutenei –baldin eta ez badute 
alta ematen mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomo gisa–, eta jasotako zenbatekoa 
honetarako erabiliko dutenei: ekarpen bat egiteko merkataritza-entitate sortu berri baten kapital 
sozialari edo ekarpenaren aurreko gehienez ere 12 hilabeteetan sortu den merkataritza-entitate 
baten kapital sozialari –baldin eta sozietatearen benetako kontrola eskuratzen badute, entitatean 
jarduera profesional bat egiten badute, eta Gizarte Segurantzan alta ematen badute Norberaren 
Konturako Langileen Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Erregimen Berezian–.

Eskubide hori baliatzen duten langileek dirulaguntza hau jasoko dute: langile autonomo gisa 
Gizarte Segurantzan dagokien erregimenean duten kuotaren % 50, gutxieneko kotizazio-oina-
rriren arabera kalkulatuta; edo langileek Gizarte Segurantzaren kasuan kasuko erregimenaren 
kotizazioetan egin duten ekarpenaren % 100, langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko moda-
litatean jaso izan ez balitz hura kobratzen arituko zen denboran.

Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zaizkionez orain arte Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoak lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan burutzen zituen 
lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
eskumenekoa da orain enpleguko, enplegurako prestakuntzako eta autoenplegua sustatzeko eta 
enpresak sortzeko programak kudeatzea.

Egun, Euskal Autonomia Erkidegokoan ez dago laguntzak erregulatzeko araudi bat, kotizazio-
peko langabezia-prestazioaren % 100 ordainketa bakarrean jaso dutenei autoenpleguko ekimenak 
martxan jartzen lagunduko diena. Horregatik, horrelako araudi bat landu eta indarrean jarri bitar-
tean, dirulaguntzen programa hau gauzatu behar da, ekainaren 19ko 1044/1985 Errege Dekretuan 
ezarritakoa betetzeko.
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Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren 1994ko apirilaren 13ko Aginduak indarraldi muga-
gabea du. Bestalde, laguntza hauek emateko prozeduran, ez da lehiaketaren teknika erabiliko. 
Esleitutako aurrekontu-kreditua edo haren eguneratzetik sortzen dena izango da laguntzak ema-
teko muga, berariaz hala ezarrita baitago aginduaren lehenengo xedapen iragankorrean.

Hori dela eta, dirulaguntzak emateko prozeduran errespetatu behar den publikotasun-printzi-
pioa betetzeko, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina 
onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49. artikuluaren 1. eta 2. apar-
tatuetan xedatutakoarekin bat, jakinarazi behar da guztira zenbat diru bideratuko den aipatutako 
agindu horretan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko kredituetarako eta zein izan daitekeen 
zenbateko hori eguneratzetik sor litekeen zenbatekoa.

Langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei Gizarte Segu-
rantzako kuotak finantzatzeko laguntzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2022ko 
ekitaldiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita daude. Hain zuzen ere, organismo 
autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartu du plana, 2022ko martxoaren 22ko bilku-
ran onetsitako erabakiaren bidez, eta, hartara, bete egin du Dirulaguntzen azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa. Lanbideren web-orrian dago argitaratuta 
plana (www.lanbide.euskadi.eus), «Laguntzak eta dirulaguntzak» atalean.

Bestalde, kontuan hartuta dirulaguntza hauek kudeatzen dituen administrazioa aldatu dela, 
publikotasunaren eta segurtasun juridikoaren printzipioak errespetatzeko, komeni da lagun-
tzen onuradun izan daitezkeenei informazioa ematea dirulaguntzen prozedurarekin eta aplikatu 
beharreko araubide juridikoarekin zerikusia duten alderdi jakin batzuei buruz. Esaterako, admi-
nistrazio-isiltasunaren esanahia egokitu egiten zaio Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak xedatutakoari, 
zeinaz 9. apartatua txertatu baitzen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea-
ren testu bateginaren 51. artikuluan; apartatu horretan oro har dirulaguntzak emateko prozedura 
guztietarako ezartzen denaren arabera, eskabideak ezetsitzat joko dira, baldin eta ebazpen espre-
surik jakinarazten ez bada horretarako ezarritako gehieneko epean.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko 
martxoaren 22ko bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, erabaki hau hartu du:

ERABAKIA

Lehenengoa.– diru-baliabideak.

500.000,00 euroren diru-baliabideak esleitzea, 3211-Enplegua programaren kargura, 1994ko 
apirilaren 13ko Aginduan ezarritako laguntzak finantzatzeko. Izan ere, agindu horrek arautzen 
du Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko dirulaguntzak ematea ekainaren 19ko 1044/1985 
Errege Dekretuaren 1. artikuluan ezarritako eskubidea baliatzen dutenei, betiere errege-dekretu 
horren 4.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Bigarrena.– laguntzak kudeatzea.

Laguntzak kudeatzeko alderdi hauei buruz informazioa ematea (alderdi horietan eragina izango 
du Euskal Autonomia Erkidegoko dirulaguntzen antolakuntzari eta erregimen juridikoari buruzko 
araudiak zuzenean aplikatzeak):



65. zk.

2022ko martxoaren 31, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2022/1438 (8/4)

– Ebazpen honetan jasotako dirulaguntzetarako eskabideak modu hauetako batean aurkeztu 
behar dira:

Aurrez aurre: deialdi honen eranskinean ageri den eredu ofiziala erabilita; toki hauetan ere esku-
ratu ahal izango da eredu hori: https://www.lanbide.euskadi.eus webgunean (https://www.euskadi.
eus/servicios/1008806), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentraletan (Jose Atxotegi 
kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz), eta Lanbideren enplegu-bulegoetan (lurraldekoak zein tokikoak).

Elektronikoki: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren egoitza elektronikoaren 
bidez (https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa); hara iristeko esteka bat jarriko da Lanbide-
ren web-orrian.

Izapidetze-jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta eskabide-eredua eta -formularioa 
helbide honetan eskuratu ahal izango dira: https://www.euskadi.eus/servicios/1008806

Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak eta jakinarazpenak «Nire karpeta» atalaren bidez 
egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren egoitza elektronikoan: 
https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordez-
karitza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren ahalordeen erregistroan 
inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

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

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzaren ardura da eska-
bideak kudeatu, izapidetu eta ebaztea.

– Aurkezten diren hurrenkeran aztertuko dira eskabideak, eta hurrenkera horretan emango 
zaizkie dirulaguntzak deialdiko baldintzak eta eskakizunak betetzen dituzten guztiei, harik eta 
finantzaketarako funtsak amaitu arte.

Aurrekontu-zuzkidura agortutakoan, inguruabar hori EHAAn eta Lanbideren web-orrian (https://
www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Akti-
batzeko zuzendariaren ebazpen baten bidez, laguntza berrien emakida eteteko.

– Ebazteko, gehienez sei hileko epea izango da, dirulaguntza-eskabidea aurkezten den egunetik 
aurrera; epe hori igaro eta ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskabidea administrazio-isilta-
sunez ezetsi dela ulertuko da.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko zuzendariaren ebazpenak ez du 
administrazio-bidea amaituko, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi 
eta hurrengo egunetik zenbatuta.

– Laguntza-programa hau kudeatzeko, arau hauek aplikatu behar dira: dirulaguntzen arazoaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretuaren bidez onartua), oinarrizko araudi gisa; eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako 
Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu 
bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, diru-
laguntzen araubide juridikoari buruz ezartzen dutenari dagokionez –698/1991 Dekretuak arautzen 
ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen 
bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra, eta horien kudeaketan parte hartzen 
duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak–.

https://www.euskadi.eus/servicios/1008806
https://www.euskadi.eus/servicios/1008806
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EREDUA, LANGABEZIA-PRESTAZIOA ORDAINKETA BAKARREKO MODALITATEAN JASO DUTENEK 
GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZA ESKA DEZATEN 

Administrazioak betetzeko
Prozeduraren kodea

1. ESKATZAILEA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

IZEN-ABIZENAK NAN/AIZ

HELBIDEA HERRIA

POSTA-KODEA LURRALDE HISTORIKOA

TELEFONO-ZENBAKIA HELBIDE ELEKTRONIKOA

2. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

HELBIDEA HERRIA

POSTA-KODEA LURRALDE HISTORIKOA

KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA

Euskara Gaztelania

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOEN ABISUETARAKO KANALA

Telefono mugikorraren 
zenbakia

Helbide 
elektronikoa

3. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA 

ESKATUTAKO ALDIA

ESKATUTAKO ZENBATEKOA (EUROTAN)
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4. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Markatu x batekin dagokiona

Lehenengoa:

Eskatzaileak ez dauka dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik zigor- edo 
administrazio-arloan, eta ez dauka horretarako desgaitzen duen legezko debekurik, ez eta sexuagatiko 
diskriminazioa egiteagatik ezarritakorik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 
3/2007 Lege Organikoaren arabera.

Bigarrena:

Eskatzaileak ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan.

Hirugarrena:

Eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. 
apartatuetan aurreikusitako egoeretan, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

Laugarrena:

Eskatzailea ez dago sartuta itzulketa- edo zehapen-prozedura bakar batean ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio orokorrak edo haren organismo autonomoek emandako izaera bereko 
dirulaguntza edo laguntza baten ondorioz.

Eskatzailea itzulketa- edo zehapen-prozedura batean sartuta dago. Hain zuzen ere, honetan: 
……………………………………………………………….…………………………………………. (dirulaguntzaren edo laguntzaren 
izendapena) eta ……………………………………..………………(dirulaguntzaren edo laguntzaren emailea).

Bosgarrena:

Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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5. DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak. 

Arduraduna Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea Lanbideren eskumenekoak diren enplegu-politika aktiboekin eta 
prestakuntzarekin lotutako dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea.

Legitimazioa Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzea.

Lagapenen hartzaileak Arloan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak
Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, eta 
datuen tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko, informazio 
gehigarrian azaltzen diren baldintzetan.

Informazio gehigarria
Gure webgunean kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio 
gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-
sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

Horrek guztiak xedapen hauek beteko ditu:
 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
 Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa 

(https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/dof/eus/pdf)

6. ESKABIDEA AURKEZTEKO TOKIA

 Egoitza elektronikoaren bidez, webgune honetan: https://www.euskadi.eus; hara iristeko esteka bat 
jarriko da Lanbideren webgunean bertan.

 Aurrez aurre, leku hauetan: 

o Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentralak (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 VITORIA-
GASTEIZ).

o Arabako Lurralde Bulegoa (Antilletako pasabidea 14, beheko solairua; 01012 VITORIA-GASTEIZ).
o Bizkaiko Lurralde Bulegoa (Ercilla kalea 4, 48009 BILBAO).
o Gipuzkoako Lurralde Bulegoa (San Martzial kalea 12, 20005 DONOSTIA).
o Tokiko enplegu-bulegoak, aurretiaz hitzordua hartuta.

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

7. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA

1994ko apirilaren 13ko Aginduaren 5.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, dirulaguntza ordaintzeko, kotizazio-
buletinak aurkezteko epea 6 hilekoa izango da, dirulaguntza eman den hilabetetik aurrera. Eskabideak hiru hilean 
behin aurkeztuko dira, kotizaziopeko langabezia-prestazioa kapitalizatzeko eskatu izan ez balitz hura kobratzen 
arituko zen denboraren pareko aldian.

Eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

 Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kapitalizazioa onartzeko egindako ebazpena.

 Probaldia gainditu izana egiaztatzen duen agiria, kooperatibisten kasuan.
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 Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuz gero:

o Eskatutako aldi guztiari dagozkion nominak.

o Kotizazioen likidazio-ordainagiriak eta eskatutako aldi guztiari dagozkion langileen nominen 
zerrenda.

 Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartuz gero:

o Autonomoen matrizea edo diruz lagundutako aldi guztiari dagozkion hilabeteetan ordaindu 
izana egiaztatzen duen finantza-erakundearen ordainagiria. 

8. INFORMAZIO GEHIGARRIA 

1.- Dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, jakinarazten dizugu Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz, jarraian 
aipatzen diren dokumentuak eskatuko dituela bitarteko elektronikoz, salbu zu berariaz horren aurka agertzen 
bazara. Berariaz adierazten baduzu ez duzula nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak dokumentu horietakoren 
bat eskuratzerik, ondoren adierazitako laukitxoan adierazi beharko duzu, eta, beraz, eskabide honekin batera 
aurkeztu beharko dituzu dokumentuak:

Aurka 
egitea

● Zerga-betebeharrak egunean dituzula egiaztatzen duen 
ziurtagiria

●
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituzula 
egiaztatzen duen ziurtagiria

2.- Datu pertsonalak egiaztatzea. 

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Lanbide–Euskal Enplegu 
Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz, beharrezkoak diren egiaztapenak egingo dituela eskabide honetan adierazi 
dituzun eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla egiaztatzeko.

3.- Alta emanda egotea Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.

Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izateko, pertsona edo entitate onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta 
Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du. 

Erregistratuta ez badago, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi 
baditu, formularioa bete beharko du, hemen adierazitako ereduari jarraituz: 
https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu.

............................................., ……..(e)ko ..........................aren ......... (a).

Eskatzailearen sinadura
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