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BESTELAKO XEDAPENAK
LAN ETA ENPLEGU SAILA

3017
EBAZPENA, 2022ko ekainaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia-

rena. Horren bidez argitaratu egiten da batez ere langabeentzat den 2022-2024 urteetako 
prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoan 
Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

2022ko ekainaren 21ean hartutako erabaki baten bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
Administrazio Kontseiluak batez ere langabeentzat den 2022-2024 urteetarako prestakuntza-eskain-
tza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako 
Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Maiatzaren 
22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren o) aparta-
tuan xedatutakoaren arabera (ekainaren 29ko 156/2021 Dekretuak finkatutako testua), erakunde 
autonomo horretako zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

Azaldutakoa dela-eta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Batez ere langabeentzat den 2022-2024 urteetarako prestakuntza-eskaintza 
finantzatzeko dirulaguntzen deialdia argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako 
Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Deialdi hori 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak onartu du 2022ko ekainaren 
21ean hartutako erabaki baten bidez. Ebazpen honi eranskin gisara atxiki zaio.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntzen deialdia 
onartzeko hartutako erabakiak ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

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; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena 
aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 22a.

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

BATEZ ERE LANGABEENTZAT DEN 2022-2024 URTEETARAKO 
PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, EUSKAL 

AUTONOMIA ERKIDEGOAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN 
MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN

Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak (zeinak Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lan-
bide Heziketa arautzen baitu) 2. artikuluan ezartzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa da 
Lanbide Heziketaren sistemetako bat enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz 
lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko (hurrenez hurren), 
prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, 
halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako 
ekonomiaren esparruan.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta 
jardun-arloak finkatzen) Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta Enplegurako 
Lanbide Heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, horrek dauzkan eran-
tzukizunei dagokienez, eta Lanbide Heziketaren eremuan oro har zuzendaritza, antolamendu eta 
plangintzan Hezkuntza Sailak dituen eginkizunak ezertan eragotzi gabe.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari 
atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-progra-
men eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren 
barruan dago dirulaguntzen deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 
22ko 82/2012 Dekretuak onetsitako organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enple-
gurako Lanbide Heziketaren ekimen nagusietako bat langabeei prestakuntza eskaintzea da.

Enplegurako Lanbide Prestakuntza funtsezko tresna da lan-merkatuan laneratzen eta langileen 
enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. Horrenbestez, erabaki honetan arautzen diren finantza-
bideei esker egingo diren prestakuntza-ekintzen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei 
prestakuntza-eskaintza zabala emango zaie, eta horrela beren enplegagarritasuna hobetu ahal 
izango dute modu eraginkorrean, jasotzen duten prestakuntza egiaztatu ahal izango da, eta esku-
ratzen dituzten konpetentziak konpetentzia-unitateen eta, behar denean, lanbide-konpetentziaren 
ziurtagiriaren bidez erregistratu eta egiaztatu ahal izango dira.

Deialdi honetan aurrekoan sartutako berrikuntza mantentzen da, prestakuntza-eskaintza lan-
gabeen eta inguruko enpresen beharrizanetara moldatzen jarraitzeko eta lan-merkatuan gehien 
eskatzen diren espezialitateak programatzea errazteko. Hain zuzen ere, hori guztia lortzeko 
asmoarekin, malgutasun-elementu hau sartu zen prestakuntza-planean: lanbide-arlo baten 
barruan prestakuntza-espezialitate batetik beste batera aldatzeko aukera, langabeek gehien eska-
tzen dituzten ekintzak eskaintzeko eta prestakuntza-eskaintza maximizatzeko.

Lehentasuneko espezialitateak identifikatzeko ahaleginak egiten jarraituko dugu, langabeen 
enplegagarritasunean ahalik eraginik handiena izateko. Halaber, deialdiaren kudeaketa ahalik eta 
gehien sinplifikatzeko eta prestakuntza-ekintzekin lotutako lanetik kanpoko praktikak ezarritako 
aldietan egitean zorroztasuna indartzeko ahaleginak areagotu dira. Deialdi honetan nabarmentzen 
da ezinbestekoa dela emakumeak lan-merkatuaren arlo guztietan aritzea, are orain artean proportzio 
txikian aritu diren arloetan ere. Horregatik, gizonezkoak gehien diren prestakuntza-espezialita-
teetan eta lanbideetan emakume gehiago aritzea lortu duten entitateen ahaleginak aintzatesten 



127. zk.

2022ko uztailaren 1a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2022/3017 (74/3)

dira. Edizio honetan ez da neurtuko prestakuntzako entitateen ardura soziala beren plantillako 
langileekiko, neurtu baitzen urte anitzeko azken bi deialdi handietan (nolanahi ere, hurrengo deial-
dietan berriz ere ezarri ahal izango da). Horren helburua da balorazioaren ardatza Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak artatzen dituen langabeez eta landunez ezarritako egiazko helburuak izatea.

Halaber, kostu erraztuen lehengo eskema mantentzen da, modulu ekonomikoen zenbatekoak 
KPIaren 2020ko eta 2021eko igoeren arabera eguneratuta (% 6ko igoera).

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, 
2022ko ekainaren  21ean hartutako erabaki baten bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Admi-
nistrazio Kontseiluak batez ere langabeentzat den 2022-2024 urteetarako prestakuntza-eskaintza 
finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lan-
bide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Hona deialdia:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

1.– Urte anitzeko deialdi honen xedea da arautzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak pres-
takuntza-eskaintzan antzemandako beharrizanak asetzeko ezarritako prestakuntza-planak 
finantzatzeko 2022ko ekitaldian emango diren laguntzak arautzea. Prestakuntza-eskaintza Euskal 
Autonomia Erkidegoko langabeentzat izango da batez ere, eta planak 2022-2024 bitarteko ekital-
dietan burutuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen 
maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

2.– Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 65.993.400 euro da; horietatik 
16.498.350 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, 32.996.700 euro 2023ko konpromiso-kre-
dituari, eta 16.498.350 euro 2024ko konpromiso-kredituari.

3.– Prestakuntza-planak finantzatzeko aurrekontu-kreditua I. eranskinean zehazten den bezala 
banatuko da honako irizpide hauen araberako dirulaguntza-lerroen artean:

– Kreditua lurralde historikoen artean banatuko da, eta horietako bakoitzaren barruan presta-
kuntza-motaren arabera: egiaztagarria edo egiaztaezina.

– Prestakuntza egiaztagarrirako kreditua lanbide-familien eta lanbide-familien taldeen artean 
banatuko da, eta horietako bakoitzaren barruan kualifikazio-mailaren arabera: 1, 2 eta 3.

– Prestakuntza egiaztaezinerako kreditua prestakuntza gaitzailearen eta gaitzen ez duenaren 
artean banatuko da, eta gaitzen ez duen prestakuntzarako kreditua laneratzeko eta gizarteratzeko 
prestakuntza-ekintzen (batetik) eta zeharkako prestakuntza-ekintzen eta gako-konpetentzien 
prestakuntza-ekintzen artean (bestetik).

Dirulaguntza-lerroen araberako banaketa hau aurrekontu-kreditua agortzeko aldatu ahal izango 
da, 8. artikuluan dirulaguntzak esleitzeaz ezartzen denarekin bat etorriz.

4.– Deialdi honen xede diren dirulaguntzak Europako Gizarte Funtsak lagunduta finantzatuta 
egon daitezke, osorik edo zati bat, programa hauen esparruan, EGF+ Euskadi, 2021-2027.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

1.– Deialdi honetako laguntzen onuradun izan nahi duten prestakuntzako entitate pribatuek 
edo publikoek (Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarrita-
sun eta Ingurumen Sailari atxikita ez daudenek) deialdi hau argitaratu baino lehen egiaztatuta 
edota inskribatuta egon behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen presta-
kuntza-entitateen erregistroan, autonomietako enplegurako prestakuntza-entitateen beste edozein 
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erregistrotan edo Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroan. Deialdi hau argitaratu baino lehen 
egiaztatu behar da, halaber, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzak ematen 
direla dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planaren barruan. Gainerako prestakuntza-ekin-
tzei dagokienez, entitateak izena emanda egon beharko du eskabidea aurkezten denean.

2.– Deialdi honetako dirulaguntza eskuratzeko, prestakuntza-entitateek dirulaguntza eska-
tzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak eduki beharko 
dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren edukiko dituztela, 
prestakuntza-jarduerak hasten direnerako. Ezin da azpikontratatu prestakuntza-jarduera egiteko 
zerbitzua. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak 
(pertsona fisikoak) kontratatzea.

Instalazio eta baliabide horiek entitatearenak edo hirugarren entitate pribatu edo publikoen titu-
lartasunekoak izan ahalko dira, eta eskabidean aipatzen diren prestakuntza-ekintzak programatuta 
dauden lurralde historikoan eduki beharko dira.

Informazio hori egiaztatzeko, entitatearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adieraz-
pena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta adierazpen horretan zehaztu beharko da 
zer instalazio dituen edo edukiko dituen entitateak prestakuntza-ekintza bakoitza egiteko, bai eta 
instalazio horiek zer eskualde eta lurraldetan dauden ere.

Edonola ere, entitate eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku eduki beharko 
ditu adierazpen horretan bildutako datuak egiazkoak direla frogatzen duten dokumentuak.

3.– Ezingo dira onuradun izan honako egoera hauetako batean diren entitateak:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantza-
rekikoak betetzen direnez, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, 
eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten badu, eskakizun 
hori betetzen duela frogatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

c) Zigor-zehapena edo administrazio-zehapena ezarrita edukitzea, dirulaguntzak edo laguntza 
publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauek barne:

– Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta 
emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 
edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organi-
koak ezarritakoaren arabera.

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiriko Lan-arloko arau-hausteei 
eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako 
zehapen osagarria, ebazpen irmo bidez.

d) Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik 
gabeko bizitzei buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoak barne:

– Ez edukitzea berdintasun-planik indarrean, nahiz eta enpresa Estatuaren araudiaren arabera 
horretara behartuta egon.
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– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo 
sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. 
apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 3. atalean xedatutako eskakizunen 
bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da. Adierazpen hori eskabide-orrian 
jasota dago.

3. artikulua.– Prestakuntza-plana eta diruz lagundu daitekeen jarduna.

1.– Prestakuntza-plana da parte hartzen duten langabeen kualifikazio-beharrei erantzuteko 
antolatzen diren prestakuntza-ekintzen multzoa, azken helburua haien enplegagarritasuna hobe-
tzea dela.

2.– Dirulaguntza jaso ahal izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web orrian (https://
www.lanbide.euskadi.eus) argitaratutako «2022ko prestakuntza-beharren diagnostikoan» doku-
mentuaren II. eranskinaren A.1.b.2 apartatuko espezialitateetako (espezialitate programagarriak) 
prestakuntza-ekintzak dituzten prestakuntza-planetarako.

3.– Prestakuntza-ekintza programagarriak honela sailkatzen dira:

a) Prestakuntza egiaztagarria: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotutako ekintzak, 
profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutakoak, ibilbide osoen arabera –espezialitatearen 
ordu guztiengatik egiten dutenean– edo prestakuntza-moduluen arabera programatu daitezkee-
nak. 1., 2. edo 3. kualifikazio-mailakoak izan daitezke.

b) Prestakuntza egiaztaezina: prestakuntza-espezialitateen katalogoko prestakuntza-ekin-
tza hauek ez dute aukerarik ematen eskuratutako eskumenak egiaztatzeko. Bi motatakoak izan 
daitezke:

b.1.– Kualifikatzen ez dutenak; hauetan ere bi multzo daude:

b.1.1.– Baztertuta gelditzeko arrisku handian dauden pertsonak laneratzeko eta gizarteratzeko 
konpetentziak eskuratzeko prestakuntza-ekintzak. Ekintza hauek aukera ematen dute konplexuta-
sun handiagoko beste prestakuntza-prozesu batzuk arrakasta edukitzeko ziurtasunarekin hasteko 
beharrezkoak diren oinarrizko konpetentziak, jarrerak eta ezagutzak hobetzeko, eta horrela enple-
gagarritasuna eta lan-merkatuan sartzeko aukerak hobetzen dira. Ekintza hauetan laneratzeko 
proiektu integralen garapenean oinarritutako metodologia aktiboak aplikatzen dira. Deialdi honen 
ondorioetarako, 0 mailako prestakuntza-ekintza egiaztaezinak izango dira.

b.1.1 apartatuan aipatzen diren ekintzak irabazteko asmorik gabeko prestakuntza-entitateek 
emango dituzte; entitate horien xede edo helburu sozial edo fundazionaletako bat gizartean baz-
tertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonak laneratzea izan behar da. Hori dela-eta, irabazteko 
asmorik gabekotzat joko dira eratze-eskrituretan edo estatutuetan ezartzen dutenak ekitaldi 
bakoitzean gertatzen diren mozkinak edo soberakinak entitatearen xede sozialerako edo beraren 
ekoizpen-egiturak edota gizartean baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonak gizartera-
tzeko eta laneratzeko egiturak hobetzeko edo zabaltzeko erabili behar direla.

b.1.2.– Oinarrizko konpetentziak eta zeharkako konpetentziak eskuratzeko ekintzak, maila 
altuagoko beste ekintza batzuetan parte hartzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko. Hau da:
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– Zeharkakoak: hizkuntzen, osasunaren, lan-arriskuen, ingurumenaren, kalitatearen, ekin-
tzailetzaren, ofimatikaren, informazioaren teknologien eta komunikazioaren gaineko zeharkako 
ezagutza-eremuekin lotutako eskumenak (arrakala digitala murrizten laguntzen dutenak) eta 
enplegu-eskatzaileentzat esanguratsuak izan daitezkeen bestelakoak eskuratzeko helburua 
izango dute.

– Gako-konpententziak: ekintza hauen helburua izango da ezagutza instrumentalak eskuratzea 
titulazio akademikorik ez duten edo profesionaltasun-ziurtagiri bat eskuratzeko prestakuntza-bal-
dintzak betetzen ez dituzten pertsonek aukera eduki dezaten profesionaltasun-ziurtagiri bat edo 
horien moduluak ikasteko. Ekintza horiek bi motatakoak izango dira: 2. mailako prestakuntza 
egiaztagarria eskuratzekoak, batetik, eta kualifikazioko 3. mailako prestakuntza egiaztagarria 
eskuratzekoak, bestetik.

b.2.– Prestakuntza-ekintza kualifikatzaileak: Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalarekin 
lotuta ez dauden prestakuntza-ekintza kualifikatzaileak dira. Ekintza horien xedea produkzio-sis-
temaren kualifikazio-beharrak asetzea edota aurreikustea, batez ere sektore berritzaileenak edota 
enplegu-aukera onenak dituztenak garatzeko kualifikazio-beharrak eta berariazko erregulazioak 
dituzten produkzio-sektoreekin lotutako beharrak (lanbide-txartelak).

4.– Prestakuntza emateko modalitatea.

Prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean eman beharko dira.

Aurrez aurreko prestakuntza da ikasgela batean gertatzen dena, irakaslea bertan dela, honek 
ikasle-talde bati ezaguera berak aldi berean transmititzen dizkionean, erabiltzen diren baliabide 
didaktikoak nolakoak diren gorabehera.

5.– Prestakuntza-planak dirulaguntza ematen duen behin betiko ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo egunetik 2024ko urriaren 14ra bitartean gauzatu beharko dira (lantokiko prestakuntza 
praktikoaren modulua barne, egonez gero).

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzetako bat, gutxienez, 2022ko ekitaldian hasi beharko 
da, eta, gehienez ere, dirulaguntza ematen duen behin betiko ebazpena jakinarazi eta hurrengo bi 
hilabete igaro baino lehen. Planean prestakuntza-ekintza egiaztagarriak badaude, eta ekintza bat 
bakarrik hasten bada 2022. urtean, ekintza egiaztagarrietako bat izan beharko da.

Edonola ere, prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzen ehuneko hirurogeita hamar 2023ko 
azaroaren 30a baino lehen hasi beharko da.

6.– Prestakuntza-ekintzak onartzean, dirulaguntzarako gehienez ere 20 parte-hartzaile 
onartuko dira eta 10 egon beharko dira gutxienez, prestakuntza modalitate guztietan. Beraz, pres-
takuntza-ekintzak ezingo dira hasi 10 parte-hartzaile baino gutxiagorekin.

Hala eta guztiz ere, honako hauek onartuko dira:

a) Diruz lagunduko parte-hartzaileez gain, 2 pertsona gehitzea prestakuntza-ekintzetara 
parte-hartzaile kopuru horretarako egiaztagiria edo inskripzioa duten prestakuntza-zentroetan. 
Parte-hartzaile gehigarri horiengatik ez da dirulaguntzarik jasoko.

b) Salbuespen gisa, eta Lanbidek aurretik baimena emanez gero, parte-hartzaileen kopurua 
murriztu ahal izango da laneratzeko eta gizarteratzeko arazo nabarmenak dituzten pertsonen-
tzako prestakuntza-ekintzetan: ekintza horiek 8 parte-hartzailerekin hasi ahal izango dira.
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7.– Prestakuntza-ekintzaren alde teoriko eta praktikoa baino ez da diruz lagunduko. Ez dira 
diruz lagunduko lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua, profesionaltasun-ziur-
tagirien kasuan, eta lanekoak ez diren enpresa-praktikak, gainerako espezialitateetan.

8.– Prestakuntza-ekintza bakoitzaren iraunaldi osoaren % 25 betetzean, hasi diren parte-har-
tzaileen % 75ek bertan jarraitu beharko dute (onartzen diren bi parte-hartzaile gehigarriak kontuan 
hartu gabe). Ehuneko txikiagoak jarraitzen badu, ekintzak aurrera jarraitu beharko du, eta amaitzean 
likidatu beharko da, deialdi honen 18. artikuluan adierazitakoaren arabera. Ondorio horietarako, 
prestakuntza hasi duten partaideen kopurutzat hartuko da prestakuntza-ekintzaren lehen egunean 
prestakuntza hasi zuten pertsona guztien kopurua.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Deialdi honen babespean diruz laguntzen diren prestakuntza-ekintzetan lehentasunarekin parte 
hartu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda 
dauden langabeek eta Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren fitxategian izena emanda dau-
denek. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda 
dauden langabeek ere parte hartu ahal izango dute.

Era berean, lehentasunik gabe, lanean ari diren langileek ere parte hartu ahal izango dute pres-
takuntza-ekintza horietan, betiere prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako parte-hartzaile 
guztien ehuneko 30 gainditu gabe. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langa-
betzat edo landuntzat hartzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Ondorio horietarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu 
batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek due-
naren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– Prestakuntza-planaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duten presta-
kuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

2.– Prestakuntza-ekintza bakoitza parte-hartzaileko eta prestakuntza-orduko kostuaren arabera 
finantzatuko da, deialdi honen II. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoen arabera.

Modulu ekonomiko bakoitzak hiru ditu: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkienak –langileak 
(A) eta funtzionamendua (B)– eta hirugarrena zeharkako kostuei (C) dagokiena –kostu zuzenei 
dagozkien moduluen baturari % 10eko ehunekoa aplikatuz kalkulatua–.

Azkenean aplikatu beharreko modulu ekonomikoek ezin izango dituzte gainditu, inola ere, uztai-
laren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen duen martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduan 
aurreikusitakoak. Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko 
muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa da (horren bidez garatzen da 34/2008 
Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena). Ondorioz, 
aplikatu beharreko azken modulua osatzen duten hiru moduluen batura handiagoa balitz aipa-
tutako araudietan aurreikusitakoak baino –edo, hala badagokio, horien ordez ezartzen diren eta 
deialdi hau argitaratzen denean indarrean dauden araudietan aurreikusitakoak baino–, azken 
horiek aplikatuko dira.

3.– Programatu beharreko prestakuntza-ekintzak jasoko dituen prestakuntza-plan bakar 
baterako eskatu ahal izango dute dirulaguntza prestakuntza-entitateek. Nolanahi ere, presta-
kuntza-entitate bakoitzari emango zaion dirulaguntzak honako muga hauek edukiko ditu:
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3.1.– Muga orokorra.

Entitate onuradunak lurralde historiko batean bakarrik badihardu, ezin du jaso 1.750.000 euro 
baino gehiago prestakuntza-plan baterako; horren ildotik, lurralde historiko batean baino gehiago-
tan jardunez gero, ezin du jaso 3.500.000 euro baino gehiago.

Lurralde historiko bakoitzean ezin da lortu 1.750.000 eurotik gorako dirulaguntza.

3.2.– Parte hartzen den dirulaguntza-lerroen araberako muga.

Prestakuntza-plan bakoitzeko jarraian azalduko diren dirulaguntza-mugak aplikatuko dira, 
kasuan kasukoak entitate eskatzaileak parte hartzen duen dirulaguntza-lerroen kopuruaren 
arabera.

Hori dela-eta, prestakuntza egiaztagarriko dirulaguntza-lerro bat onartuko da arlo edo arlo-talde 
bakoitzeko (I. eranskina) eta lurralde historiko bakoitzeko, maila-zatiketa kontuan eduki gabe. 
Beraz, I. eranskineko 117 dirulaguntza-lerroak (108 egiaztagarri eta 9 egiaztaezin) 45era murriz-
ten dira: 15 prestakuntza-lerro hiru lurralde historikoetako bakoitzeko (prestakuntza egiaztagarriko 
12 lerro, prestakuntza egiaztaezineko lerro bat, eta kualifikatzen ez duen prestakuntza egiaztae-
zineko 2 lerro).

Eskatzaileak parte hartzen 
duen lerroen kopurua 

Muga: parte hartzen duen lerro 
bakoitzerako aurrekontu % 

1-4 artean % 60 
5-8 artean % 50 
9-12 artean % 40 
13 edo gehiago % 30 

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak, Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuko zuzendari nagusiari bidaliko zaizkio, eta elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LanF).

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten entitateek edo enpresek Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen 
dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1039906

2.– Irabazteko asmorik gabeko prestakuntza-entitateek, xede edo helburu sozial edo funda-
zionaletako bat gizartean baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonak laneratzea dutenek, 
3.b.1.1 artikuluan bildutako prestakuntza-espezialitateetako bat eskatu nahi badute, LanF sis-
teman halakoak direla adierazi beharko dute, eta horren frogagiriak aurkeztu beharko dituzte 
(eratze-eskriturak, estatutu sozialak...), baldin eta Lanbidek agiriok ez badauzka, aurreko batean 
aurkeztuta.

3.– Dirulaguntza-eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.1.– Oro har, laguntza aplikatuko den prestakuntza-plana, emango diren prestakuntza-ekintzak 
bereizita.
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3.2.– Gainera, behar denean, 9. artikuluko balorazio-irizpideak egiaztatzeko:

a) B.3 eta B.4 apartatuetan ezarritako balorazio-irizpideak egiaztatzeko: artikulu horretan aipa-
tzen diren aitorpen edo akreditazio ofizialen kopia.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erregistratuta dituen prestakuntza-entitatearen datuetan 
badaude, ez dago aurkeztu beharrik, eta eskabidean adierazi behar da.

b) C.3.1 eta D.1 apartatuetan ezarritako balorazio-irizpideak egiaztatzeko, beste administrazio 
publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan esku-
mena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko 
da, prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua frogatzen duena, IV. eranskineko ereduaren ara-
bera (LanF aplikaziotik atera daiteke).

c) C.3.2 apartatuan ezarritako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko 
batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen 
eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, presta-
kuntza jaso duten pertsonen kopurua frogatzen duena, V. eranskineko ereduaren arabera (LanF 
aplikaziotik atera daiteke).

d) C.5 apartatuan ezarritako balorazio-irizpidea egiaztatzeko: gizarteratzeko eta laneratzeko 
dirulaguntza eman duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, VI. eranskineko 
ereduaren araberakoa (LanF aplikaziotik atera daiteke).

e) C.3.2 apartatuan ezarritako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko 
batzuetako datuak aipatzen direnean: laguntzak ematen dituen administrazio publikoaren ziur-
tagiria aurkeztu beharko da, prestakuntza-entitateak abian jarritako laneratzeko enpresetan 
laneratzeko prozesuan ari diren pertsonei buruzkoa, VII. eranskineko ereduaren arabera (LanF 
aplikaziotik atera daiteke).

f) E.1.3 apartatuan ezarritako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko 
batzuetako datuak aipatzen direnean: laguntzak ematen dituen administrazio publikoaren ziur-
tagiria aurkeztu beharko da, prestakuntza-entitateak sustatutako enplegu-zentro berezietan 
kontratatutako pertsona desgaituei buruzkoa, VIII. eranskineko ereduaren arabera (LanF aplika-
ziotik atera daiteke).

g) Behar denean, eskatzailea sozietate-talde bateko kidea dela frogatzen duen dokumentazioa, 
9. artikuluan ezartzen denaren ondorioetarako.

4.– Dirulaguntzaren eskabidean, prestakuntza-planak profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematea 
jasotzen duenean, entitateak baimena eman ahal izango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, 
azkenean dirulaguntza jasotzen badu, profesionaltasun-ziurtagiria hainbat prestakuntza-ekintza-
tan eta modulutan bereizteko, etengabeko ikaskuntza indartzeko, 13.2 artikuluan ezartzen den 
bezala. Honako profesionaltasun-ziurtagiri hauek ezin izango dira bereizi: COMT0112, FEMEL0110 
eta ELEE0109.

5.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, entitate interesdunari eskatuko zaio hamar 
egun balioduneko epealdian, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, hutsu-
nea edo akatsa konpontzeko edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hala egin ezean, 
eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

6.– Eskabideak aurkezteko epealdia hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.
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7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza 
izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 
nagusia.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza baka-
rrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitza banaka baloratuko da, eta lehiaketa-pro-
zesua I. eranskineko dirulaguntza-lerro bakoitzeko egingo da (117 lerro).

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde teknikoa eratuko da. Batzor-
dean honako kide hauek ariko dira: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide 
Heziketako zuzendaria, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko arduraduna, eta zerbitzu 
horretako bi teknikari. Ebaluazio-batzorde horretako kideen izenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi-
tzuaren webgunean (https://www.lanbide.euskadi.eus) eta EHAAn argitaratuko dira.

4.– Eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela 
egiaztatu ondoren, ebaluazio-batzordeak 9. artikuluan ezartzen diren irizpideen arabera balora-
tuko ditu, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 8. artikuluan araututako laguntza 
zehazteko sistema kontuan hartuta, behin-behinean onartzea edo ukatzea proposatzen diren 
ekintzak adierazita, dirulaguntza-lerroka multzokatuta.

Behin-behineko ebazpen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuz jaki-
naraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta 10 egun baliodun emango dira entitate interesdunek 
LanF aplikazio informatikoaren bitartez alegazioak egin ditzaten edo eskabidean atzera egin deza-
ten, prestakuntza-planean behin-behinean onetsitako prestakuntza-ekintza guztiei dagokienez.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa eskubiderik emango proposatu-
tako entitateei.

5.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena 
prestatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, bera 
baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

6.– Behin betiko ebazpenean dirulaguntza emango zaien prestakuntza-ekintzak eta horien 
zenbatekoa zehaztuko dira, balorazioaren ondoriozko lehentasun-hurrenkeraren arabera, diru-
laguntza-lerroka multzokatuta, bai eta ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere. Hori guztia 
prestakuntza-entitate interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuta 
(www.lanbide.euskadi.eus). Entitateek 10 egun balioduneko epealdia edukiko dute prestakuntza-plan 
osoaren dirulaguntza onartzen dutela edo uko egiten diotela adierazteko modu telematikoan LanF 
aplikazioaren bidez. Epealdi horretan ezer adierazten ez badute, dirulaguntzari uko egiten diotela 
ulertuko da.

7.– Behin betiko ebazpenean aurrekontu-kreditua falta delako ezetsi diren dirulaguntza-eskae-
rak dirulaguntza-lerroen arabera ordenatuta agertuko dira, balorazio-irizpideak aplikatuz ateratzen 
den hurrenkeran. Hartara, prestakuntza-entitate onuradun batek dirulaguntzari uko egiten 
badio, dirulaguntza hurrengoari emango zaio, laguntza zehazteko ezarritako irizpideen arabera, 
baldin eta kreditu nahikoa liberatu bada horri erantzuteko eta, sortzen den unean, zilegi bada 
hura gauzatzea, deialdian ezarritakoarekin bat etorriz eta aurrekontua gauzatzeko arauen ara-
bera. Ukoen bitartez liberatutako kredituarekin emandako dirulaguntzak Lanbideren webgunean 
(www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuz jakinaraziko zaizkie prestakuntza-entitate interesdunei, eta 
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10 egun balioduneko epealdian onartu beharko dira; bestela, uko egiten diotela ulertuko da. Har-
tara, esleipen-prozedura amaitutzat emango da.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, 
kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen 
beste eskabide bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

8.– Prozedura ebazteko eta behin betiko ebazpena jakinarazteko gehieneko epealdia sei hila-
betekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta. Epealdi horretan 
berariazko ebazpenik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

9.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio 
administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakina-
razi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

10.– Entitate onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren organismo autonomoek emandako antzeko 
dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasi diren eta oraindik izapidetzen ari diren itzu-
lera-prozedurak edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

11.– Dirulaguntzak ematen dituen ebazpenean berariaz adieraziko da finantzabideen zati bat 
Europako Gizarte Funtsetik datorrela, EGF+ Euskadi, 2021-2027 programaren esparruan.

12.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 
nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer entitatek jaso 
duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten. Ebazpe-
nean adieraziko da finantzabideen zati bat Europako Gizarte Funtsak ipini duela.

8. artikulua.– Laguntza zehaztea.

1.– Eskabideak aurkezteko eta akatsak 6.5 artikuluan ezarritakoaren arabera zuzentzeko epeal-
dia amaitutakoan prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa egingo 
da 9. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuz, eta horrela eskabideen arteko lehentasun-hurren-
kera ezarriko da. Aurkeztutako ekintzen eskabideak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena 
izan dutenera ordenatuko dira.

2.– Ez dira finantzatuko balorazioan 30 puntu baino gutxiago lortzen dituzten prestakuntza-pla-
netako prestakuntza-ekintzak.

3.– 30 puntu edo gehiago lortzen dituen prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzeko 
emango den dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, II. eranskinean ezarritako modulu ekonomi-
koak aplikatuko dira.

4.– Dirulaguntzak balorazio-fasearen ondoriozko ekintzen arteko lehentasun-hurrenkeran 
emango dira, honako arau hauek aplikatuz:

4.1.– Prestakuntza-ekintzak lortutako balorazio teknikoaren arabera sailkatuko dira, EAEko hiru 
lurraldeak bereizita.

4.2.– Lurralde bakoitzeko ekintzak prestakuntza-motaren arabera sailkatuko dira (egiaztagarria 
edo egiaztaezina).
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– Prestakuntza-ekintza egiaztagarriak lanbide-arloen edo arlo-taldeen arabera eta kualifi-
kazio-mailen arabera (1, 2, 3) sailkatuko dira.

– Prestakuntza-ekintza egiaztaezinak kuafilifikatzaileak izatearen edo ez izatearen arabera sail-
katuko dira.

– Kualifikatzaileak ez direnak bi multzotan bereiziko dira: batetik, laneratzeko eta gizartera-
tzeko prestakuntza-ekintzak; bestetik, zeharkako prestakuntza-ekintzak eta gako-konpetentzien 
prestakuntza-ekintzak.

5.– Lehenbizi I. eranskineko dirulaguntza-lerro bakoitzerako ezarritako aurrekontua banatuko 
da prestakuntza-ekintzek balorazio teknikoan lortutako puntuazioen arabera aurrekontua agortu 
arte.

6.– Dirulaguntza-lerro bateko aurrekontua agortzen ez bada, soberakina honela banatuko da:

6.1.– Soberakina prestakuntza egiaztaezineko dirulaguntza-lerro batean gertatzen bada, 
lurralde historiko bakoitzean, hasieran finantzaketa lortu ez duten prestakuntza-ekintza egiazta-
garrietatik puntuazio handiena lortu dutenen artean banatuko da, lanbide-arloa eta maila kontuan 
eduki gabe.

6.2.– Soberakina prestakuntza egiaztagarriko dirulaguntza-lerroan gertatzen bada, lurralde 
historiko bakoitzean, hasieran finantzaketa lortu ez duten lanbide-arlo bereko mailetan puntua-
zio handiena izan duten ekintzen artean banatuko da. Horren ondoren soberakinik egonez gero, 
aurretik finantzaketa lortu ez duten ekintza egiaztagarrietatik puntuazio handiena izan dutenen 
artean banatuko da, lanbide-arloa eta maila kontuan eduki gabe.

6.3.– Prestakuntza-ekintza egiaztagarrietarako aurrekontuan soberakina egonez gero, lehen-
tasun-hurrenkeraren arabera banatuko da, lurraldeak kontuan eduki gabe.

7.– Berdinketa gertatuz gero, 9. artikuluan ezarritako B.2 balorazio-irizpidean puntuazio handiena 
lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketak jarraitzen badu, C.4 balorazio-irizpidean 
puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketa hausteko azken iriz-
pide gisa, B.1 balorazio-irizpidean puntuazio handiena lortu duena hartuko da aintzat.

8.– Prozesuan, 5.3 artikuluan ezartzen diren dirulaguntza-mugak hartuko dira kontuan, orokorra 
eta dirulaguntza-lerroen araberakoa.

9.– Entitate eskatzaile bakoitzak eman beharreko prestakuntza-ekintzei dagozkien zenbate-
koen batura izango da prestakuntza-planerako dirulaguntzaren azken zenbatekoa.

9. artikulua.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Eskatutako prestakuntza-ekintzak baloratzeko, jarraian araututako irizpideak hartuko dira kon-
tuan (III. eranskinean zehazten dira):

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdiei erreferentzia egiten zaien guztietan, lan-
gabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdi orokorrari dagozkion datuak hartzen dira kontuan, 
eta ez da beste deialdi zehatzagorik kontuan hartzen, hala nola kontratazio-konpromisoarena, 
proiektu bereziena, kualifikazio baxuko gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko prestakuntzarena, 
etab.

B, C eta D apartatuetako balorazio-irizpideen bitartez entitate eskatzaileen prestakuntza-jar-
duna eta konpromiso soziala neurtzen dira kudeaketa, kalitatea eta eragina kontuan hartuz. E 
apartatuko irizpidearen bidez baloratzen da prestakuntza-entitateen jarduna bateragarria denez 
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enpleguaren aldeko beste politika batzuekin, horien bidez langabezian dauden pertsonen enple-
gagarritasuna hobetzeko prozesuarekin jarraitu ahal izateko.

B, C, D eta E apartuetako irizpide guztiak prestakuntza-entitate bakoitzeko (IFK) aplikatzen 
dira hartzen dira, hau da, IFK bera duten prestakuntza-zentroen datuak batera aztertzen dira. 
Eskatzailea sozietate-talde bateko kidea bada, taldeko entitateen jarduna hartuko da kontuan, eta 
halakotzat joko da 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2. artikuluan enpresa bakarraren defini-
zioarekin bat datorrena edo Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritako sozietate-taldearen 
definizioarekin bat datorrena.

A) Prestakuntza-ekintza prestakuntza-beharretarako egokia izatea.

Irizpide honen arabera 21 puntu lortu daitezke gehienez.

Honen xedea da dirulaguntza-lerroka (I. eranskina) bereiztea programatutako prestakuntza-ekin-
tzek lortutako puntuazioa, honako hauek kontuan hartuz:

a) Prestakuntza-ekintza egiaztagarriak: 7 puntuazio-tarte daude, 7 puntu gehienez, lan-
bide-arloetako laneratzearen araberakoak. A.1.

Halaber, lanbide-arlo bakoitzaren barruan 3 kualifikazio-maila daude, eta horren arabera 3 tarte. 
Gehienez 3 puntu lortu daitezke. A.2.

Gainera, profesionaltasun-ziurtagiri osoak bereizita ematea bultzatzen da: puntu bat. A.4.

b) Prestakuntza-ekintza guztiak: Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa 
arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 15. artikuluaren itzalpean Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak egindako prestakuntza-beharren diagnostikoan lortutako puntuazioa (dekretu 
hori erakunde autonomo honen web orrian argitaratu da). Horretarako, 10 puntuazio-tarte ezarri 
dira, eta gehienez 10 puntu lortu ahal izango dira. A.3.

Puntuazio hau II. eranskinaren A.1 b.2 apartatuan bildutako prestakuntza-espezialitate progra-
magarrien taulan agertzen da, «Balorazioa» zutabean.

B) Prestakuntzaren kalitatearen eta eraginaren adierazleak langabeentzako 2017ko eta 
2018-2020ko lanbide-heziketako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan, eta entitateak kalitatea-
rekin eta euskararekin duen konpromisoa. Gehieneko puntuazioa: 47 puntu.

Horren xedea da baloratzea enplegurako lanbide-heziketako 2017ko eta 2018ko deialdietako 
langabeentzako prestakuntza-ekintzak ematean lortutako kalitatea eta enplegagarritasunaren 
eta laneratzearen aldetik lortutako eragina, eta entitateak kalitatearekin eta euskararekin duen 
konpromisoa.

B.1.– Sintesi-adierazlea, lanbide-arloaren arabera: gehienez 15 puntu.

Prestakuntza-entitate batek langabeentzako 2017ko eta 2018-2020ko prestakuntza-eskaintzaren 
deialdietan emandako prestakuntza-ekintzetan lanbide-arlo bakoitzean lortutako asebetetze-tasen 
batez besteko haztatua.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz lortuko du adierazle hori bere datu-baseetatik. Pres-
takuntza-entitate batek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdian parte hartu ez badu, 4 
puntu emango zaizkio.

Adierazle hori ezin izan bada lortu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egotz dakiokeen arra-
zoiren batengatik, erreferentziako deialdian lanbide-arloaren adierazleen batezbesteko globala 
hartuko da sintesi-adierazle gisa, hartan parte hartzen duten prestakuntza-entitate guztiek eman-
dako ekintza guztietatik abiatuta.
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B.2.– Enplegagarritasunaren indizea: 25 puntu gehienez.

Langabeentzako 2017ko eta 2018-2020ko prestakuntza-eskaintzaren deialdietan emandako 
prestakuntza-ekintzek lanbide-arlo bakoitzean lortutako enplegagarritasun-indizeen batezbesteko 
haztatua; 25 puntu gehienez.

Enplegagarritasun-indizea tasa hauek osatzen dute:

Enplegagarritasun-indizea = (Prestakuntzaren arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako lane-
ratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzaren tasa x p3),

Non:

– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza arrakastarekin (gai) amaitzen duten 
pertsonen kopuruaren eta prestakuntza-ekintza amaitzen duten parte-hartzaile guztien (gai zein 
ez gai) kopuruaren arteko zatiketaren emaitza.

Prestakuntza-ekintzak bereizita egonez gero, prestakuntzaren emaitza positiboa izango da pro-
fesionaltasun-ziurtagiri osoa lortzen bada, bai eta prestakuntza-moduluetako bat egiten bada eta 
horrela profesionaltasun-ziurtagiria lortzen bada ere. Ziurtagiri osoa egiten ez dutenek egindako 
moduluak gainditzen badituzte, «ama» ekintzan «Amaituta, gai» egoeran izango dira, zeren eta 
prestakuntza moduluka egin ahal baita eta ez baitu modulurik batere bertan behar utzi («Amaituta, 
gai» gainditutako moduluetan eta «Amaituta, ez gai» «ama» ekintzan, ez baitu profesional-
tasun-ziurtagiri osoa gainditu eta ez baitu modulurik batere bertan behera utzi).

– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren 
barruan besteren konturako kontraturen bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Parte-hartze anitzaren tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau 
da, ikastaroa amaitu ondoko sei hilabeteetan enplegurako bigarren prestakuntza-ekintza bat has-
ten duten pertsonen kopurua.

– p1, p2 eta p3, tasa bakoitzari emandako pisuak dira, espezialitatearen kualifikazio-mailaren 
arabera kalkulaturik.

Tasak haztatu egiten dira espezialitate-motaren eta horien kualifikazio-mailaren arabera. Har-
tara, zenbat eta handiagoa izan espezialitatearen kualifikazio-maila, orduan eta pisu handiagoa 
du laneratzearen tasak, lanean aritzeko eta, horrenbestez, lan-merkatuan sartzeko behar den kon-
petentzia ematen baitute. Gako-konpetentzien edo zeharkako edo gizarteratzeko eta laneratzeko 
gaitasunen espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzaren tasak pisu handiagoa hartzen du, kualifi-
kazioa ematen duen prestakuntzaren aurreko prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide 
luzeago baten esparruan; edo, bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautua-
ren, hasierako prestakuntzaren edo profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa.

Arrakasta-tasa Laneratze-tasa Parte-hartze 
anitzaren tasa Guztira 

Gako-konpetentziak eta zeharkako 
konpetentziak 45 10 45 100 

Gizarteratzea eta laneratzea 40 10 50 100 
Kualifikazioa ematen dutenak (egiaztagarriak 
edo ez), 1. maila 50 20 30 100 

Kualifikazioa ematen dutenak (egiaztagarriak 
edo ez), 2. maila 40 40 20 100 

Kualifikazioa ematen dutenak (egiaztagarriak 
edo ez), 3. maila edo goragokoa 40 50 10 100 
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Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz ateratzen du adierazle hori bere datu-baseetatik.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2017ko eta 2018-2020ko deialdien babesean presta-
kuntza-entitateek ez badute eman dirulaguntza eskatzen duten espezialitateari dagokion arloko 
prestakuntza-ekintzarik, 11 puntu aplikatuko dira.

Aurreko deialdi horietan prestakuntza-ekintza bereiziren bat eman duten entitateek 11 puntu 
lortuko dituzte, adierazlearen puntuazioa handiagoa ez bada.

B.3.– Kalitatearekiko konpromisoa: 5 puntu gehienez.

Entitate eskatzaileek lortutako kalitate-arloko aintzatespenak baloratuko dira, hain zuzen ere 
batzordeak balorazioa egiten duen egunean indarrean daudenak. Kudeaketa-kalitatearen aintza-
tespenengatik 4 puntu lortu ahalko dira gehienez; honako hauek baino ez dira baloratuko (EFQM 
eredukoak, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sistemakoak eta ISO araukoak): EFQM +500 eta 
Urrezko A, EFQM +400 eta Zilarrezko A, EFQM +300 eta Brontzezko A, Urrezko Q, ISO 9001 eta 
Urrezko Q, Zilarrezko Q eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma. Puntuaziorik handiena ematen 
duen ziurtagiria baino ez da baloratuko.

Puntu gehigarri bana lortu ahal izango da ziurtagiri hauek edukitzeagatik: ISO 14001 ziurtagiria 
(Ingurumen Kudeaketako Sistemak), ISO 45001 ziurtagiria (Laneko Segurtasuna eta Osasuna 
Kudeatzeko Sistemak), eta OHSAS 18001 ziurtagiria ISO 45001 ziurtagiria lortzeko aldian.

B.4.– Euskarekiko konpromisoa: 2 puntu gehienez.

Bikain eta Bai Euskarari ziurtagiriak baino ez dira baloratuko.

C) Prestakuntza-jarduketen ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak. Gehiez 33 puntu.

C.1.– 2018-2020 deialdian dirulaguntza lortutako prestakuntza-ekintzen burutzapen-maila: 
Honek adierazten du zenbatekoa den 2018-2020ko deialdian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 
erregistratutako langabeentzako prestakuntza-deialdian onartutako prestakuntza-ekintzetatik 
amaitu eta likidatu direnen ehunekoa.

Gehienez 10 puntu (negatibo).

C.2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 
2018-2020ko deialdian emandako profesionaltasun-ziurtagiri osoen lantokiko prestakuntza prakti-
koaren modulua bete ez den gradua.

Honen bidez neurtzen da zenbateraino bete den profesionaltasun-ziurtagiri osoaren prestakun-
tza gainditu duten langabeei lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua eskaini beharra.

Gehienez 10 puntu (negatibo).

C.3.– Prestakuntza emateko gaitasun egiaztatua. 15 puntu gehienez.

C.3.1.– 2016, 2017 eta 2018ko langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan presta-
kuntza jaso duten pertsonen batezbesteko haztatua: 10 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duten administrazioek 
2016an, 2017an eta 2018an onartutako langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan 
parte hartu duten pertsonen kopurua.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako deialdiei dagokienez, datu hori beraren 
datu-basetik ateratzen da ofizioz. Beste administrazio publiko batzuen deialdiei dagokienez, enti-
tate eskatzaileak 6. artikuluaren 3.2.b) apartatuan aipatutako ziurtagiria aurkeztu beharko du.
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C.3.2.– 2016, 2017 eta 2018ko landunentzako eskaintzaren deialdietako parte-hartzaileen 
batezbesteko haztatua: 5 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da arlo horretako eskumena duten administrazioek 2016an, 2017an eta 
2018an onartutako landunentzako enplegurako lanbide-heziketako eskaintzaren deialdietan parte 
hartu duten pertsonen kopurua (prestakuntza amaitu duten guztiak).

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako deialdiei dagokienez, datu hori beraren 
datu-basetik ateratzen da ofizioz.

Beste administrazio publiko batzuen deialdiei dagokienez, entitate eskatzaileak 6. artikuluaren 
3.2.dc apartatuan aipatutako ziurtagiria aurkeztu beharko du.

C.4.– Enplegurako lanbide-heziketako beste programa eta deialdi batzuetan eta LH arautua 
parte hartzea. 15 puntu gehienez.

C.4.1.– 2019an eta 2020an profesionaltasun-ziurtagiriak aldatu ondoren HEZIBI proiektuan 
parte hartu duten pertsonen kopurua: 3 puntu gehienez.

Honako hauek hartuko dira kontuan: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2019ko eta 2020ko 
deialdi bateko profesionaltasun-ziurtagiri batekin lotutako prestakuntza-ekintza bat aldatu ondoren 
Hezibi proiektu batean aritu diren ikasleak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak eta 
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak gazteentzako ikas-ekinezko HEZIBI programaren oinarri 
arautzaileak onartzeko emandako 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuarekin bat etorriz.

C.4.2.– 2018ko eta 2019ko deialdietan dirulaguntza jaso duten proiektu berezietan parte hartu 
duten pertsonen batezbesteko haztatua: 3 puntu gehienez.

C.4.3.– 2018ko eta 2019ko kualifikazio baxuko gazte langabeak gizarteratzeko eta laneratzeko 
deialdian parte hartu duten pertsonen batezbesteko haztatua: 3 puntu gehienez.

C.4.4.– 2018ko eta 2019ko kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzen bitartez kontra-
tatu diren pertsonen kopurua: 3 puntu gehienez.

C.4.5.– 2021-2022 ikasturtean Hezkuntza Sailean Lanbide Heziketan (oinarrizkoa, ertaina eta 
goi-mailakoa) aritu diren ikasleen kopurua: 3 puntu gehienez.

C.5.– Ebazpen baten bidez edo sektore publikoko erakunde batekin sinatutako lankidetza-hitzar-
men baten bidez 2021eko ekitaldian dirulaguntza jaso izana: 3 puntu.

Ez dira kontuan edukiko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak proiektu bereziak egiteko eman-
dako dirulaguntzak.

Ebazpen baten bidez edo sektore publikoko erakunde batekin sinatutako lankidetza-hitzarmen 
baten bidez eragozpen handiak dauzkaten pertsonen beharrizanak asetzeko asmoarekin pertsona 
horiek gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu baterako dirulaguntza lortu izana baloratuko da.

Irizpide hau baloratzeko, entitate eskatzaileak 6. artikuluaren 3.2 d) apartatuan aipatzen den 
dokumentazioa aurkeztu beharko du, honako kasu hauetan izan ezik (hauetan datua ofizioz lor-
tuko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak):

– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren 
II. kapituluaren babespean emandako dirulaguntzak (agindu horren bidez Euskadiko esku-hartze 
sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak –pertsonekin, fami-
liekin, taldeekin eta komunitateekin esku hartzeko jardueretarako dirulaguntzak– arautzen dituen 
abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan ezarritako 2021eko deialdia egin zen).
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– 2021. urtean Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu baten bidez 
emandako dirulaguntza izendunak, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren jarduera-eremuan, 
esku-hartze sozialeko jarduerak egiteko pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean, desabantaila-egoeran dauden kolek-
tiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak egiteko eta zerbitzuak emateko 
dirulaguntzen 2021eko deialdian emandako dirulaguntzak.

D) Emakumeak eta desgaitasuna duten pertsonentzako eskabideak: 10 puntu gehienez.

D.1.– Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 2018ko deialdian parte hartu duten emaku-
meak, emakume gutxi dauden lanbide-arlo batzuetan: 6 puntu gehienez.

Emakume gutxi dauden lanbide-arloetan, zenbat eta handiagoa emakumeen ehunekoa, posi-
tiboagoa balorazioa. Honako lanbide-arlo hauetan emango da balorazio positiboa emakumeen 
ehunekoa handia izateagatik: AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, 
QUI, SAN, SEA, TMV.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako deialdiari dagokionez, datu hauek beraren 
datu-basetik ateratzen dira ofizioz.

Beste administrazio publiko batzuen deialdiei dagokienez, entitate eskatzaileak 6. artikuluaren 
3.2.b) apartatuan aipatutako ziurtagiria aurkeztu beharko du.

D.2.– Desgaitasunen bat duten pertsonentzat soilik diren prestakuntza-ekintzak: 4 puntu.

4 puntu jasoko dituzte desgaitasunen bat duten pertsonentzat soilik diren prestakuntza-ekintzen 
eskabideek.

E) Osagarritasuna beste enplegu-politika aktibo batzuekin: 18 puntu gehienez.

E.1.– Enpleguaren sustapenarekin: 9 puntu gehienez.

E.1.1.– Prestakuntza-entitateek kudeatu eta hartu dituzten pertsonen kopurua, zeinen kontratua 
Lehen Aukera programaren deialdietan diruz lagundu baita: 3 puntu gehienez.

Deialdi honetan, entitate bakoitzak hartutako pertsonen kopurua eta kudeatutako pertsonen 
kopurua batuko dira, hain zuzen ere Lehen Aukera programaren 2015, 2016, 2017, 2018 eta 
2019ko deialdietako dirulaguntzei esker kontratatu direnen kopurua.

E.1.2.– Prestakuntza-entitateek sustatutako laneratze-enpresetan 2021eko abenduan lane-
ratze-prozesuan egon diren pertsonen kopurua: 3 puntu gehienez.

E.1.3.– Prestakuntza-entitateek sustatutako enplegu-zentro berezietan 2021eko abenduan 
kontratatuta egon diren pertsona desgaituen kopurua: 3 puntu gehienez.

E.2.– Laneratzearekin: 9 puntu gehienez.

E.2.1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak 
eta zerbitzuak egiteko 2021-2023 aldiko laguntzen deialdian onuradunak izan diren presta-
kuntza-entitateak (deialdia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko 
maiatzaren 26ko ebazpen baten bidez argitaratu zen): 3 puntu.

E.2.2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera egiteko 
2021-2022 aldiko laguntzen deialdian onuradunak izan diren prestakuntza-entitateak (deialdia 
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Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebazpen 
baten bidez argitaratu zen): 3 puntu.

E.2.3.– 2021eko abenduaren 31n kolokazio-agentzia gisa baimendutako zentroa eduki duten 
entitateak: 3 puntu gehienez.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

1.– Honako hauek izan daitezke prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egiteko agindu 
badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren 
prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, prestakuntza-ahol-
kularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren agindu zaien prestakuntza egiteko, 
lan-esperientziaren edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia pro-
fesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, lan-merkatuan eskaria 
duen profesionaltasun-ziurtagiri baten egiaztapena osatzeko falta dituzten prestakuntza-moduluez 
eratutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda ez dauden landunak, baldin eta Lanbide-
ren sareko bulegoren batean eskaera aurkeztu badute, edo eskaera erakunde autonomo horren 
webgunean bete badute (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena ema-
teko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai 
eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi duten emaku-
meek profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 
20. artikuluan xedatutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. maileta-
rako. Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren 
bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi dutenek katalogoan espezialitate bakoitzerako 
ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte.

3.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa entitate onuradunak egingo du, 
aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen entitateak 
sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LAN-F). Entitateak prestakuntza-ekintzak hasi 
aurretik egingo du hautaketa-prozesua, eta behar diren bermeekin.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan hautaproba bat ere egingo da aurretik, ekintza 
baliagarria dela ziurtatzeko eta ekintza kualifikatzaileen helburuak lortzeko behar diren ezinbes-
teko ezagueren maila finkatzeko, honako printzipio hauekin bat etorriz.

– Aurretik Lanbideko teknikariekin adostu behar da.

– Beraren xedea izango da prestakuntzari etekina ateratzeko behar diren gutxieneko ezagutzak 
modu objektiboan ebaluatzea.
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– Prestakuntza-zentroko instalazioetan egingo da. Inolaz ere ez da onartuko ezagutza-proba-
tzat elkarrizketa egitea telefonoz edo prozedura telematiko baten bidez.

– Hautaketaren aurreko hautaproba ez da berez hautaketako prozedura. Izan ere, gainditzen 
duten parte-hartzaileak artikulu honen 5. puntuan ezartzen den lehentasunen hurrenkeran hauta-
tuko dira.

– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiria bada, ziurtagiri horren gaitasunen bat 
gainditu duten pertsonek ez dute egin beharko proba, eta maila bereko edo goragoko mailako 
lanbide-arlo bereko ziurtagiria dutenek ere ez.

– Proba hori LanF aplikazioaren atal egokian erantsiko da, prestakuntza-ekintzak burutzeko 
ematen diren jarraibideen arabera.

4.– Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, eta 
etengabeko prestakuntza sustatze aldera, honela jokatuko da.

1.– Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat ematen bada, 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera 
bereizi gabe, egiaztatutako prestakuntza-modulurik ez duten pertsonek bakarrik parte hartu 
ahalko dute. Nolanahi, enplegu eta prestakuntzako bideak erraztu beharrez, eta langabeen 
nahiz lanean ari direnen garapen profesionala eta pertsonala landu beharrez, moduluren bat 
egiaztatuta daukatenei ere utzi egingo zaie prestakuntza-ekintzan parte hartzen (Lanbideko 
teknikariek aldez aurretik baimena ematen badute), baldin eta modulua zeharkakoa bada 
eta profesionaltasun-ziurtagiriak bere prestakuntza-bidean aurrera egiten badu, lanbide-arlo 
berean.

2.– Modulutan banatutako profesionaltasun-ziurtagiri bat programatzen denean, 
6.4 artikuluaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak profesionaltasun-ziurtagiria osa-
tzen duten prestakuntza-ekintzen multzoa zerbitzuen eskaintza bakar baten bidez iragarriko 
du, prestakuntza-bidea osatzen duten ekintzetako edozeinetan parte hartzeko hautagaien 
poltsa bat sortzeko. Prestakuntza-ekintzan izena emateko epea bukatzen denean, hauta-
gai bakoitzaren prestakuntza-kontua kontsultatu ondoren, taldeka elkartuko dira hautagaiak, 
ziurtagiria osatzen duten moduluei dagozkien prestakuntza-ekintzetan. Honela egingo da 
prestakuntza-ekintza bakoitzeko parte-hartzaileen azken hautaketa:

– Profesionaltasun-ziurtagiriaren lehen moduluari dagokion lehen prestakuntza-ekintzan, 
egiaztapen partzial metagarririk ez duten pertsonak % 50 izango dira, gutxienez. Gainera-
koak profesionaltasun-ziurtagiriaren moduluren bat egiaztatuta duten pertsonak izango dira, 
eta lehen prestakuntza-ekintza hori soilik falta zaienei emango zaie lehentasuna. Parte-har-
tzaileen bi tipologia horietako batean hautagai nahikorik ez badago, adierazitako ehunekoa 
aldatu ahal izango da, eskatzaileen ezaugarrien arabera, taldea osatu arte.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, dena delako ekintzaren aurreko modulua bukatu 
duten eta prestakuntza-ekintza hori egin nahi duten pertsonek izango dute lehentasuna. 
Horien ondoren, prestakuntza-ekintzako modulu hori soilik gelditzen zaien pertsonek izango 
dute lehentasuna, prestakuntza-ibilbidea bukatu eta, horrela, profesionaltasun-ziurtagiria 
lortu dezaten. Azkenik, gainerako pertsonak sartuko dira, eskuratu dituzten egiaztatutako 
modulu-kopuruaren arabera ordenatuta, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzetik gertuen 
daudenei lehentasuna emanez.
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3.– Prestakuntza-modulu solteak programatu badira, egiaztatutako prestakuntza-moduluren 
bat duten pertsonek izango dute lehentasuna prestakuntza-ekintzan parte hartzeko, beren 
prestakuntza-ibilbidea osa dezaten. Horien artean, lehentasuna izango dute profesional-
tasun-ziurtagiriko gainerako moduluak gaindituta dituzten pertsonek.

4.– Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirie-
tan, lehentasuna izango dute emakumeek. Deialdi honen ondorioetarako, nahikoa emakume 
aritzen ez diren jarduera-arlotzat hartzen dira lanbide-arlo hauetako prestakuntza-ekintzak: 
AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, SEA, TMV.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean des-
kribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen duten langabeen artean, kolektiboen araberako 
lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

1. Lehenik, eta lehentasun-maila berean, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten 
pertsonak:

– Kualifikazio-maila baxua duten pertsonak.

– 30 urtera arteko gazteak, luzaroko langabeak, 45 urtetik gorakoak eta desgaitasuna duten 
pertsonak.

– Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren (GEA) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
(DSBE) onuradunak, eta langabezia-sorospen bereziaren (LSB) hartzaileak.

– Terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.

– Arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak tarteko edo 
ezinbesteko kausen ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen, lan-kontra-
tuaren etenduren edo lanaldi-murrizketen eraginpean dauden langileek; horiek langabetzat 
joko dira ondorio horietarako.

– Aukeraberri programan (krisian dauden sektoreetako langileak birkualifikatu eta birkoka-
tzeko) parte hartzen dutenak ere; programa 2021eko uztailaren 13ko bileran onartu zuen 
Lanbideko Administrazio Kontseiluak.

Emakumeen ehunekoa langabeen artean duten pisuaren proportziozkoa izan behar da. 
Beraz, emakumeak langabeen % 55 direnez gero, prestakuntza-taldean ere emakumeak 
gutxienez % 55 izan behar dira, ahal dela.

2. Bigarrenik, gainerako langabeak, oro har.

6.– Landunek, lehentasunezkoak ez direnez, ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen 
dituzten langabe nahikorik ez egoteagatik plaza hutsak daudenean bakarrik parte hartu ahal 
izango dute.

7.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, ikastaroan sartzeko baldintzak bete-
tzen dituen beste norbaiten eskaera jaso bada.

8.– Hautaketa bukatu ondoren, entitate onuradunek hautaketaren emaitza jakinaraziko diote 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez, eta Lan-
bide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariaz emandako jarraibideak aintzat hartuz.

9.– Hautatuak izan direnen zerrenda eta erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrenda erakutsi 
behar dituzte prestakuntza-entitateek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 
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24 ordu lehenago gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Hor, zehaztuta 
egon behar du non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren prestakuntza-ekintzak.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal 
izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

11. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten pertsonen eskubideak eta betebeha-
rrak.

1.– Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
eta Europako Gizarte Funtsak diruz lagunduko dituzte.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan eta, behar denean, enpresako presta-
kuntza praktikoan, bai eta haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, istripuak eta erantzukizun 
zibila estaltzeko poliza sinatuko baitu Eusko Jaurlaritzak.

3.– Parte-hartzaileek, lehen eskola-egunean, ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren 
programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte, eta jaso 
izanaren dokumentua sinatuko dute.

4.– Ikasleek modu jarraituan joan beharko dute eskoletara, eta prestakuntza-ekintzei probe-
txua atera beharko diete. Hori bermatzeko, entitate onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin 
beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien 
kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat has-
teko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, honako kasu hauetan izan ezik: 
enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea gala-
razten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik 
gabeko beste arrazoiren batengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez iza-
tea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

12. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

a) Justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egitea hilean.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoaren % 25etik gorako hutsegiteak biltzea, arrazoia edo-
zein dela ere, justifikatuta egon zein ez.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten 
duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako 
bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
arrazoi hori aztertuko du, eta ontzat ematen badu, Enplegurako Lanbide Heziketako zuzenda-
riak baztertzeko prozedura hasteko erabakia argitara emango du. Erabakian, ikaslea baztertzeko 
proposamenaren arrazoia azalduko da, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du ale-
gazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak gehienez hamabost egun 
balioduneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak eskatzen badu, behin-behineko neurriak 
har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian, prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia 
bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behinean baztertzea, erabakia jakina-
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razten zaionetik prozedura ebazten den arte. Ebazpenean adieraziko da zer errekurtso aurkeztu 
daitekeen.

Aste batean ikasle baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino 
gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilean, eta ikasleak 
ekintzara joaten jarraitzen badu, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko proze-
dura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako huts egiteak arrazoi 
justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna edo lanean hastea), pertsona horrek 
geratzen den modulua egiteko aukera izatea aztertu ahal izango da.

Ikasle batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta asistentzia-falten % 25 gainditzen 
baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta 
ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

13. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak egitea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

1.– Dirulaguntzaren onura jasotzen duen entitateak prestakuntza-ekintzak egin beharko ditu 
deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen 
ereduen arabera, eta erakunde autonomo horren prestakuntzarako aplikazio informatikoa 
(Lan-F) baliatu beharko du jakinarazteko prestakuntza-ekintza bakoitza hasi dela (hasera-eguna 
baino 7 egun baliodun lehenago gutxienez), geroago gertatzen diren aldaketa guztiak (gertatu 
eta berehala), eta amaitu dela. Halaber, parte-hartzaileen asistentzia kontrolatuko du. Oro har, 
eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epealdiaren barruan 
egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak 
ezingo dira hasi aurretik Lanbidek ez badu Lan-F aplikazioan Hasierako komunikazioa baimentzen.

2.– Beharrezkoa da deialdi honetan onartutako prestakuntza-plana benetan gauzatzea. Ildo 
horretan, prestakuntza-ekintza bat gutxienez 15 egunez iragarri bada, eta prestakuntza hasteko 
gutxieneko talde bat osatzeko interesdun nahikorik ez badago, entitateak eskatu ahal izango du 
ekintza hura aldatzeko, 5.3.2 artikuluan adierazitako I. eranskineko dirulaguntza-lerro handi bakoi-
tzeko arlo bereko edo arlo-talde bereko espezialitate bateko prestakuntza-ekintza baten bidez, 
hau da, arloek/arlo-taldeek eta lurraldeek osatutako 45 lerroak, mailen araberako banaketa kon-
tuan hartu gabe. Prestakuntza-ekintza berriak ordezten duen ekintzaren kostu bera edo txikiagoa 
eduki beharko du.

Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak gehienez 10 egun balioduneko epealdiaren 
barruan ebatziko du prozedura. Epealdi horretan ebazpenik ematen ez bada, eskabidea baietsi-
tzat jo ahal izango da.

Arrazoi horrengatik ordeztu daitezkeen prestakuntza-ekintzak inolaz ere ezin dira izan entita-
teari onartutako prestakuntza-ekintzen % 30 baino gehiago.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa emateko dirulaguntza eman bada, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak ziurtagirian jasotako moduluak bezainbeste prestakuntza-ekintzatan bereizi ahal izango 
du, baldin eta dirulaguntzaren eskabidean jasota badago entitateak horretarako baimena eman 
duela, 6.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. Prestakuntza-ekintzek lotuta jarraituko dute, eta, 
ekintza horiek gauzatzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

– Modulu bakoitza banaka egin eta justifikatuko da.

– Moduluak profesionaltasun-ziurtagirian ezarritako ordenan eman beharko dira.
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– Modulu batean hasten diren pertsonei modulu guztietan parte hartzea bermatu behar zaie, 
prestakuntza-ibilbidea osatu ahal izateko.

Horietaz gain, entitateak beste parte-hartzaile batzuk sartu ahal izango ditu modulu bakoitzean, 
baldin eta haietan sartzeko eskakizunak betetzen badituzte, 10.4.2 artikuluan araututako hauta-
keta-prozesuaren arabera.

– Entitateak praktikak nahitaez eskaini behar dizkie modulu bat edo bat baino gehiago egiten 
dituzten pertsonei, baldin eta modulu horiekin profesionaltasun-ziurtagiria amaitzen badute.

4.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza ematen duten prestatzaileek Lan-
bide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena eduki beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian 
sartu beharko dira, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera.

5.– Dirulaguntza jasotzen duten ikasleez gain, beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, 
dirulaguntza jasotzeko eskubiderik gabe, hasierako komunikazioan hartarako eskabidea egiten 
duten prestakuntza-entitateetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle guztiek bal-
dintza berak edukitzea bermatzen bada. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipoak egiaztatutakoan 
emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako parte-hartzaileen kopurua 
ere egiaztatuko da.

6.– Langile langabeek ezingo dituzte egunean 8 ordu baino gehiago eman prestakuntza-ekin-
tzetan. Nolanahi ere, astean ez dira egingo 40 ordu baino gehiago. Behar denean, muga horien 
barruan sartuta egongo dira profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza 
praktikoko moduluaren orduak, edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak.

7.– Prestakuntza-entitateak prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu 
beharko dira, batez ere pertsona kalteberentzat direnak, prestakuntza eta bizitza pertsonala uztar-
tzeko aukera eduki dezaten.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregulartasunez emango da, eta prestakuntza-entitateak 
ezin izango du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta 
Lanbidek onartuta.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, bal-
din eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen 
badira.

8.– Ikastaroaren hasieran, entitate onuradunek gutxienez material hau emango diote prestakun-
tza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informa-
tikoan,

– ikastaroa zuzen gauzatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– behar diren babes-elementuak.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta 11. eta 
12. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

9.– Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, haren lekuan beste parte-hartzaile bat 
sartu ahal izango da. Prestakuntza-jardueraren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onar-
tuko da ordezte hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-jarduerak badira; 
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kasu horretan, ordeztea prestakuntza-jarduera hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen 
bada onartuko da soilik, betiere ehuneko hori gainditu ez bada.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza batean sartzen diren ikasleek maila nahikoa bat izan 
beharko dute, hartara ikastaroa normaltasunez gauzatzea oztopatu gabe hari jarraitzeko eta 
etekina ateratzeko gai izan daitezen. Hala, bada, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta 
ekintza normaltasunez garatzeko, parte-hartzaileen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri 
beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko gutxieneko maila eskagarria 
dutela bermatze aldera.

10.– Prestakuntza-jardueran parte hartzen duten langabeei dagokienez, batez ere langabeziako 
prestazioa edo subsidioa edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute, prestakuntza 
emateko ardura duten entitate onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horiek zergatik ger-
tatu diren zehaztuta.

11.– Prestakuntzaren helburua ez bada profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzea, parte-har-
tzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta 
ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren ara-
bera. Dokumentu horretan honako datu hauek adieraziko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren 
izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta 
ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

12.– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea bada, ikasleak egiten duen 
modulu bakoitza ebaluatuko da, ikasketaren emaitzak eta, horrenbestez, lanbide-gaitasunak 
eskuratu direla egiaztatzeko.

Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko plangintza bati egokituta, eta bertan jasoko 
dira, gutxienez, modulu bakoitzerako, hura egiteko aurreikusitako egunen aurreikuspena, zein 
tokitan egingo den, erabiliko diren ebaluazio-tresnak, eta horien aplikazioak iraungo duen den-
bora (LanF aplikazio informatikoan emandako ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta 
parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatuko dira, eta aplikazio informatikoan gordeko 
dira.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikaskuntzaren emaitzak haien gaitasunetan 
eta ebaluazio-irizpideetan jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikei dagozkienak izango dira; 
horrela, osotasunean, gaitasun profesionalak eskuratu direla egiaztatu ahalko dute.

Gaitasun-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte 
haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» diren adierazita.

Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitza-
ren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan 
ikasle bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin 
(LanF aplikazio informatikoan emandako ereduaren arabera).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LanF aplikazio informatikoaren bidez, 
parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, egiaztaezina» edo «ez gai».

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebalua-
zioa batera egingo dituzte prestakuntza-zentroak eta enpresak izendatutako tutoreek. Modulu hori 
gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LanF aplikazio informatikoaren bitartez.
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Ikastaroa bukatutakoan gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien egiaztapen partzial meta-
garria (EPM) emango zaie parte-hartzaileei, eta, hura osotu badute, profesionaltasun-ziurtagiria 
lortzeko prozedura hasiko da.

Ikasleak emaitza negatiboekin bukatzen badu ikastaroa, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio 
eta, behar izanez gero, gainditu dituen prestakuntza-moduluen egiaztapen partzial metagarriak 
edo prestakuntza-modulu baten barruan zer prestakuntza-unitate gainditu dituen zehazten duen 
ziurtagiria ere bai.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituen entitateak honako 
datu edo agiri hauek sartu beharko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LanF aplikazioan:

● Ikastaldia hasi aurreko 7 egun baliodunetan:

– Ebaluazioaren plangintza, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (Lan-F informatika-aplika-
zioan eskuratu ahal izango da).

– Erabiliko diren ebaluazio-tresnak, eta horiek zuzentzeko eta puntuatzeko euskarriak.

● Ikastaroa bukatu ondoko 7 egun baliodunetan:

– Ikasleen emaitzak biltzen dituen dokumentazioa LanF aplikazioan, Lanbidek ezarritako ere-
duaren arabera (LanF aplikazio informatikoan eskuratu ahal izango da).

– Ebaluazio-aktak, beteta.

13.– Dirulaguntzen prestakuntza-entitate onuradunek zuzenean egingo dituzte prestakun-
tza-ekintzak, eta ezin izango dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horretarako, onuradunak 
diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat har-
tuko. Pertsona fisikoak kontratatzea baino ez da hartuko irakasleak kontratatzetzat.

14. artikulua.– Lanekoak ez diren lanbide-praktikak.

1.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, lanekoak ez diren 
praktika profesionalek ezingo dute iraun, oro har, 200 ordu baino gehiago, eta prestakuntza-ekin-
tza amaitu osteko bi hilabeteetan hasi beharko dira gehienez. Epealdi hori 3.5 artikuluak ezartzen 
denak baldintzatzen du.

2.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada:

– Praktiken iraupena eta edukia bat etorriko dira lantokiko prestakuntza praktikoko moduluare-
kin, profesionaltasun-ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren 
arabera. Enpresak uste badu iraupena eta eduki horiek nahikoak ez direla, praktikaldia luzatu ahal 
izango du lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez. Nolanahi ere, praktikaldi biek 
batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

– Prestakuntza-entitateek lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa egitea aurreikusi beharko 
dute, ikasten ari diren moduluarekin lotutako lanetan, ikastaroetan parte hartzen duten ikasle guz-
tientzat (salbuespenak: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak, profesionaltasun-ziurtagiriak 
arautzen dituenak, 5.bis artikuluan xedatzen dituen salbuespen-egoera batean dauden ikasleak).

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo 
dira, aurrekoak emaitza positiboarekin gainditu badira, betiere; horrela, azken prestakuntza-modu-
lua bukatzen denetik lau hilabete igaro baino lehen hasi behar dira lanbide-praktikak. Epealdi hori 
3.5 artikuluak ezartzen denak baldintzatzen du.
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Salbuespenez eta justifikatuta baldin badago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimena 
eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal iza-
teko. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboekin gainditu duten ikasle guztiek egin ahal izango 
dute prestakuntza praktikoko modulua lantokian, haien lan egoera administratiboa gorabehera 
(landuna zein langabea).

– Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza 
negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza 
uzteak, berriz, hari lotutako lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa amaitzea ekarriko du.

– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen ez bada, lanekoak ez diren praktikak egin ahal izango 
dira, baina ez lantokiko prestakuntza-modulua, langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaz-
tatuta izan ezean.

3.– Lanekoak ez diren praktikak egiteko, enpresaren eta prestakuntza-erakundearen arteko 
akordio bat sinatuko da, eta akordio horren berri emango zaio praktikak egingo dituen pertsonari. 
Akordio horretan, hauek azaldu beharko dira: praktiken edukia, iraupena, praktikak egiteko tokia 
eta ordutegia, eta praktiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko tutoretza-sistema. Praktikak hasi 
baino lehen, enpresako langileen legezko ordezkariei emango zaie akordio horren berri. Baldintza 
hori bete den egiaztatzeko, langileen legezko ordezkariek akordioari buruzko informazioa jaso 
dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LanF 
aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda ere erantsi beharko da.

4.– Praktikak, behar bezala justifikatutako arrazoirik ez bada, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lantokietan egin beharko dira, Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak baimena eman 
ondoren.

5.– Ikasleek ezin izango dute kontratu-harremanik izan praktikak egingo diren enpresa, institu-
zio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, Lanbidek horretarako baimena eman ezean.

6.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak praktiken akordioa baliozkotzea ezinbesteko baldintza 
da, eta lantokietako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin behar da. Hori betetzen ez bada, 
nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahal izango dira.

15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, 
prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak 
betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea 
bermatzeko balio izango du.

2.– Jarduketa-plan bat ezarriko da deialdian ezarritako baldintzak betetzen diren eta presta-
kuntza-planak erregulartasunez gauzatzen diren egiaztatzeko eta, beharrezkoa izanez gero, bidezko 
neurri zuzentzaileak ezartzeko. Jarduketa horiek barnean hartuko dute prestakuntza-jardueraren 
jarraipena, ematen den tokian eta toki horretatik kanpo, diruz lagundutako prestakuntza-ekintzak 
egiten diren bitartean edota amaitu ondoren, dokumentuen bidez eta frogagiri fisikoen bidez.

3.– Batasunaren arautegian ezartzen den bezala, eta prestakuntza-entitateak egiaztatzea arau-
tzen duen arautegiarekin bat etorriz, plan horretan in situ egiaztapen-bisitak sartuko dira Europako 
Gizarte Funtsaren finantzabideen baldintzak betetzen direnez egiaztatzeko eta inskripzioa edo 
egiaztapena egiterakoan zentroak egiaztatu zituen baldintzak mantentzen diren ikusteko.
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16. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen kalitatea ebaluatuko du, kontuan hartuta 
ikasleek berek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako presta-
kuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko 
BOE).

Horretarako, dirulaguntzen onuradunek burutzen duten prestakuntzaren kalitatea ebaluatu eta 
kontrolatu beharko dute, prestakuntza-planean jasotako prestakuntza-ekintzak kudeatzeko jardu-
keten artean.

Edonola ere, prestakuntza-ekintza bakoitza amaitu aurretik, parte-hartzaileek kalitateari buruzko 
galdetegia bete beharko dute; oro har, prestakuntza egiaztagarriko ekintza guztietan, amaierako 
azterketa egitean emango zaie, baita egiaztagarria ez den baina amaierako azterketa egitea eska-
tzen duen prestakuntzaren kasuan. Gainerako prestakuntza-ekintzetan, ikastaroaren azken bi 
egunetan beteko da galdetegia.

Galdetegiak telematikoki beteko dituzte ikasleek. Ikastaroa ematen duen entitatearen ardura da 
ziurtatzea kalitateari buruzko galdetegia ekintza amaitu duten ikasleek betetzen dutela; horreta-
rako, parte-hartzaileen eskura jarriko dituzte beharrezko baliabideak, diruz lagundutako ikastaroa 
amaitzen duten ikasleek galdetegia bide telematikoz betetzea ahalbidetzeko. Parte-hartzaileen 
% 67k baino gutxiagok erantzuten badiote galdetegiari, dirulaguntzaren likidazioa 18.3 artikuluan 
adierazten den bezala egingo da.

17. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

1.– Emandako dirulaguntza lau ordainketatan ordainduko da, eskatu eta gero, honela:

a) Lehen ordainketa, 2022ko ordainketa-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren dirulagun-
tza guztiaren % 25, lehen prestakuntza-ekintzaren hasieraren jakinarazpena jaso ondoren.

b) Bigarren ordainketa, 2023ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren dirula-
guntza guztiaren % 25, prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzen % 40 gutxienez hasitakoan. 
Hau 2023ko ekitaldian eskatu beharko da.

c) Hirugarren ordainketa, 2023ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren diru-
laguntza guztiaren % 25, prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzen % 60 gutxienez hasitakoan. 
Hau 2023ko ekitaldian eskatu beharko da.

d) Laugarren ordainketa, 2024ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren diru-
laguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitutakoan, lanekoak ez diren praktikak 
barne, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren.

Ordainketa aurreratuen zenbatekoa, banaka edo aurreko ordainketekin batuta, 180.303,63 eurotik 
gorakoa bada, dirulaguntzaren onuradun den entitateak Lanbiden aurkeztu beharko du, ordainketa 
egin aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian zenbateko aurreratua estal-
tzeko bermea, abala edo fidantza eratu delako frogagiria.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, entitate eskatzailea Eusko Jaurlari-
tzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan 
agertu behar da.
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Entitatea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko 
banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren ara-
bera: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

18. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

1.– Ikastaroa amaitu duten parte-hartzaileen arabera eta benetan egin dituzten eskola-orduak 
kontuan hartuta egingo da prestakuntza-planak gauzatzeko emandako dirulaguntzaren justifika-
zioa eta likidazioa, ezarritako modulu ekonomikoei jarraituz.

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasiera batean onartu 
zen dirulaguntzaren zenbatekoa.

2.– Likidatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez da aintzat hartuko ezarri-
tako epealdien barruan lantokian prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ez duten ikasleek 
jasotako prestakuntza.

3.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

– A modulua 15 ikaslez biderkatuko da –prestakuntza egiten hasi ziren ikasleen kopurua 
3.6 artikuluan ezarritako gutxieneko eta gehieneko mugen artean badago, aipatutako artikuluko 
b) apartatuan aurreikusitako kasua ere kontuan hartuz–, eta emandako prestakuntza-orduez ere 
biderkatuko da.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari gehituko zaio B moduluaren eta ekintzak dituen ordu kopu-
ruaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan –prestakuntza-ekintza 
bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horieta-
rako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen 
diren langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak 
ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-ekintzaren % 25 egin badute–; eta 
B moduluaren eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru errealaren arteko biderke-
taren emaitza, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat 
onetsi da, eta muga horiek errespetatuz egingo da kalkulua.

Ekintza amaitzen duten parte-hartzaileen (gai eta ez gai) % 67k baino gutxiagok erantzuten 
badiote galdetegiari, ez da gehituko B modulua amaitu duten parte-hartzaileen kopuruaren zen-
batekoa, hain zuzen ere betetakoen ehunekoaren eta gutxieneko % 67aren arteko diferentziari 
dagokiona.

– Aurreko bi eragiketak aplikatzetik ateratako balioa % 10 handituko da zeharkako gastuengatik.

Ekintzaren iraupenaren % 25 betetzean, hura hasi zuten parte-hartzaileen % 75ek jarraitzen 
ez duten prestakuntza-ekintzak likidatzeko, oinarritzat hartuko da ekintzak amaitu dituzten ikas-
leetatik ateratako A + B + C moduluen zenbatekoa. Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat 
hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira 
enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, bai 
eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken 
bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute. Ekintza amaitzen duten 
parte-hartzaileen (gai eta ez gai) % 67k baino gutxiagok erantzuten badiote galdetegiari, ez da 
gehituko B modulua amaitu duten parte-hartzaileen kopuruaren zenbatekoa, hain zuzen ere bete-
takoen ehunekoaren eta gutxieneko % 67aren arteko diferentziari dagokiona.
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4.– Dirulaguntza jasotzen duen entitateak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria 
ekonomikoa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telemati-
koaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitutakoan prestakuntza-entitateak ikasleei buruz egingo 
duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 15 egun balioduneko epealdian, gehienez, honako 
dokumentazio honekin:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan egindako 
eskola-orduak eta dagokien zenbatekoa, hots, ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu hone-
tan aurreikusitako irizpideak aplikatuz lortutakoa.

– Beharrezkoa izanez gero, diruz lagundutako jarduera osorik edo zati batean finantzatu duten 
beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena, horretan zenbatekoa eta jato-
rria adierazita, edo bestela, halakorik ez dagoela dioen adierazpena. Kontuan hartu behar da 
22. artikuluan xedatutakoaren arabera deialdi honen babesean emandako dirulaguntza baterae-
zina dela beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin.

Diruz lagundutako planeko prestakuntza-ekintza guztien justifikazio-memoriak aurkezteko 
epealdia azken prestakuntza-ekintza amaitu ondoren 15 egun baliodun igarotakoan amaituko da, 
gehienez.

Ezarritako epealdietan beharrezko agiriak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko 
epealdi luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epealdi horretan jus-
tifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

19. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Diru-
laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. eta 46. artikuluetan oro 
har ezarritakoak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak 
(azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak, eta 
enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen araudian zehaztutakoak.

2.– Bereziki, laguntzen onuradunek egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte, 
zehazki honako erakunde hauek egindakoak: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta 
Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiak. Hala, lokal eta instalazioetarako sarbidea errazteaz gainera, prestakuntza-ekintzetako 
parte-hartzaileekin eta elkarrizketatzea egoki irizten dioten beste edozein pertsonarekin harrema-
netan jartzen utzi beharko die.

Europako Gizarte Funtsak finantzatzen lagundutako prestakuntza-ekintzek, Europar Batasu-
neko araudiaren ondorioz, arlo horretan eskumena duen ministerioak, Europako Batzordeak eta 
Europako Kontuen Auzitegiak egiten dituzten egiaztapen- eta kontrol-jarduerak onartu beharko 
dituzte.

3.– Kontrol-jarduera horiek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako 
hau bete beharko du:

– Finantzatutako ekimena gauzatzeari edo bideragarria izateari buruzko edozein informazio 
ematea eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa bete eta bidaltzea.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak 
edo laguntzak eskatu edo lortu direla, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei 
eragiten dietenak.
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– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein 
gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruaba-
rren aldaketa ere.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditoretzen eta 
ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaz-
tatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

5.– Diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldin-
tzak beteko badituzte, erakunde onuradunak laguntzarekin zerikusia duten transakzioak identifikatu 
beharko ditu, aparteko kontabilitate-identifikazio batekin eta kontabilitate-kode egoki batekin.

6.– Entitate onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko dute, dirulaguntza onar-
tzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamendu-eragile 
diren aldetik. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren entitate onuradun guztiek, 
arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

7.– Laguntzen entitate onuradunek lagunduta finantzatutako gastuei buruzko egiaztagiri guztiak 
edo jatorrizko agirien kopia ziurtatuak gordeko dituzte, oro har onartutako datu-euskarrien gai-
nean, 2029ko abenduaren 31ra arte.

Agiri horiek jatorrizkoetan edo jatorrizkoen kopia konpultsatuetan gordeko dira, edo oro har 
onartutako datu-euskarrietan, bereziki jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak edo bertsio 
elektronikoan soilik dauden agiriak.

8.– Azkenik, parte-hartzaileen eskura jarriko dituzte beharrezko baliabideak, diruz lagundutako 
ikastaroa amaitzen duten ikasleek galdetegia bide telematikoz betetzea ahalbidetzeko.

20. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketagatik eta Europak lagundu-
tako finantzaketagatik sortutako komunikazio-betebeharrak.

Diruz lagundutako jarduera guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik jasotzen duten 
finantzaketa berariaz adierazi beharko dute entitateek, bai eta horien ondoriozko ekintzetan ere, 
eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikazio-eskuliburuan ezarritako baldintzak bete 
beharko dituzte (LanF prestakuntza-aplikazioaren bidez entitate onuradunen eskura jarriko da 
eskuliburu hori).

Prestakuntza-ekintza guztiek Europak lagundutako finantzaketa jasoko dutela aurreikusita, enti-
tateek berariaz adierazi beharko dute Europako Gizarte Funtsak lagundutako finantzaketa hori, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Komunikazio Eskuliburuan jasota dagoen EGF logoaren 
bidez, sortzen diren material didaktiko guztietan nahiz bestelako materialetan, bai eta diruz lagun-
dutako jardueren berri emateko, hedatzeko eta/edo publizitatea egiteko ekintzetan ere.

Halaber, dirulaguntza jasotzen duten entitate onuradunen zerrenda argitara emango da 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko ekainaren 24ko 2021/1060 (EB) Erregela-
menduaren 49. artikuluan adierazten den webgunean.

21. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako 
dirulaguntza aldatu ahal izango da; betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarri-
tako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza 
osoa edo haren zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.
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22. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Deialdi honetan prestakuntza-ekintzak egiteko ematen diren dirulaguntzak bateraezinak dira 
administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu 
eta xede beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza guztiekin.

23. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, kasu batzuetan, jasotako kopuru osoak 
edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera ezar daitezkeen 
berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 37. artikuluan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez 
onetsia) 53.1 artikuluan arautzen diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

a) Jarduera egin dela eta laguntza emateko edo baliatzeko bete beharreko baldintzak eta bete-
kizunak bete direla frogatu beharra ez betetzea.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.

c) Jarraipen-lanei eta kontrol-lanei uko egitea edo oztopoak jartzea.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu 
faltsuak ematea.

e) Deialdi honen 20. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste betebehar, baldintza edo betekizunak ez betetzea.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

a) Erabateko ez-betetzea gertatu bada: dirulaguntza emateko xedearen edo hori justifikatzeko 
betebeharraren erabateko ez-betetzeak, emandako dirulaguntzaren % 100 itzuli behar izatea eka-
rriko du.

Era berean, erabateko ez-betetzetzat joko da diruz lagundutako ekintzak helburuen % 25 
lortzen ez badu, horiek honela neurtuta: prestakuntzaren ordu kopuruaren adierazlea bider pres-
takuntza-ekintza amaitu duten ikasleen kopurua. Kalkulu horietarako, aintzat hartuko dira 
justifikatutako hutsegiteen edo lana lortzearen ondorio diren absentzia-orduak. Ikasleek ikastaroa 
amaitu dutela joko da ekintzaren iraupenaren % 75era gutxienez joan badira. Ondorio horietarako, 
ikastaroa amaitu dutela joko da, halaber, enplegua aurkitzeagatik prestakuntza-ekintza utzi behar 
izan duten langabeen kasua, bai eta egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik ikastaroan baja 
hartu duten parte-hartzaileena ere, baldin eta azken bi kasu horietan prestakuntza-jarduera gutxie-
nez % 25ean egin badute.

b) Ez-betetze partziala: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra hein 
batean ez betetzeak emandako dirulaguntza aldatzea edo hein batean itzultzea ekarriko du.

Era berean, ez-betetze partzialtzat hartuko dira kasu hauek:

– Aurreko paragrafoan aipatutako adierazlea % 25 eta % 100 bitartean betetzen bada, eman-
dako dirulaguntza gutxituko da bete gabe utzi den ehuneko berberean.
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– Deialdiaren 5.3.2 artikuluan aipatutako 45 dirulaguntza-lerro handietako batean aipatutako 
adierazlea helburuen % 25era iristen ez bada, lerro horretan emandako dirulaguntza itzuli egin 
beharko da.

– 2023ko azaroaren 30erako ez badira hasi prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzen % 60, 
ehuneko horretara heltzeko falta den dirulaguntza-ehuneko bera galduko da. Aurrekoa ez bete-
tzeagatik ezartzen den deskontua prestakuntza-plana amaitutakoan aplikatuko da.

– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzetan, praktiketan hasi ez 
diren ikasleak praktikak egin behar dituzten ikasle guztien % 30 baino gehiago badira, presta-
kuntza-ekintza horretarako emandako dirulaguntza itzuli beharko da.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bida-
liko dio laguntzaren enpresa edo entitate onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri 
emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost egun 
balioduneko epealdia duela ere jakinaraziko dio.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Eus-
kal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea 
galdutzat emango da, eta, behar denean, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabe-
teko epealdian, bidezko diru-kopuruak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharko zaizkio. 
Epealdi hori borondatezkoa izango da.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berresku-
ratzeko izapideak hasiko dira.

24. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen ara-
bera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta 
Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen 
diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tra-
tamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboe-
kin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak 
estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan 
eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai 
eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko jaki-
narazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 
Vitoria-Gasteiz).

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml



127. zk.

2022ko uztailaren 1a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2022/3017 (74/33)

25. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

1.– Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzen araubide juridikoa arautzen duten arau-xeda-
pen hauek aplikatu behar zaizkio: Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen 
Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa), oinarrizko 
legeria baitira; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua 
eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, azken horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erki-
degoaren 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.

2.– Laguntzek Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketa dutenez, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2021eko ekainaren 24ko 2021/1060 (EB) Erregelamenduan xedatua aplikatu 
behar zaie. Hain zuzen ere, erregelamendu horren bitartez ezartzen dira Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsari, Europako Plus Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Bidezko Trantsizio Fun-
tsari eta Itsasoko, Arrantzako eta Akuikulturako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak, 
bai eta funts horietarako finantza-arauak eta Asilo, Migrazio eta Gizarteratzeko Funtserako, Barne 
Segurtasuneko Funtserako eta Mugak eta Bisatuen Politika Kudeatzeko Laguntza Finantzariorako 
Tresnarako finantza-arauak ere. Era berean, laguntza hauek Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2021eko ekainaren 24ko 2021/1057 (EB) Erregelamenduaren mende ere badaude, eta, 
hain zuzen ere, erregelamendu horren bitartez ezartzen da Europako Plus Gizarte Funtsa (EGIF+) 
eta indargabetzen da 1296/2013 (EB) Erregelamendua.

3.– Deialdi honetan aurreikusi ez den horretan, aplikagarri izango dira 30/2015 Legea, irai-
laren 9koa, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; 694/2017 
Errege Dekretua, uztailaren 3koa, zeinaren bitartez garatzen baita 30/2015 Legea, irailaren 9koa, 
Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; eta TMS/368/2019 Agindua, 
martxoaren 28koa, zeinaren bidez garatzen baita 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, irai-
laren 9ko 30/2015 Legea garatzen duena.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, arau hauek 
aplikatuko zaizkie: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua, Profesionaltasun-ziurtagiriak arau-
tzen dituena, eta urriaren 10eko ESS/1897/2013 Agindua, errege-dekretua arautzen duena, deialdi 
honetan ezarritako alderdi guztiei dagokienez, araudi horietan baldintza partikularrak ezartzen 
baitira.

26. artikulua.– Deialdi honetako ehunekoen kalkulua.

Deialdi honetako ehunekoren batean hamartarrik egonez gero, zati osoa baino ez da hartuko 
kontuan, hamartarrak alde batera utzita.
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N2 % 65 305.699,00 953.228,00 632.774,00IFC - Informatika eta 
komunikazioak % 4,41

N3 % 20 94.061,00 293.301,00 194.699,00

N1 % 15 44.791,00 139.667,00 92.714,00

N2 % 65 194.095,00 605.224,00 401.761,00IMA - Instalatze- eta mantentze-
lanak % 2,80

N3 % 20 59.721,00 186.223,00 123.619,00

N1 % 15 36.473,00 113.729,00 75.496,00

N2 % 65 158.048,00 492.825,00 327.148,00SEA - Segurtasuna eta 
ingurumena % 2,28

N3 % 20 48.630,00 151.638,00 100.661,00

N1 % 15 139.972,00 436.460,00 289.731,00

N2 % 65 606.546,00 1.891.326,00 1.255.504,00SSC - Gizarte- eta kultura-
zerbitzuak eta komunitate-
zerbitzuak

% 8,75

N3 % 20 186.629,00 581.946,00 386.309,00

N1 % 15 55.989,00 174.584,00 115.893,00

N2 % 65 242.618,00 756.530,00 502.201,00TMV - Garraioa eta ibilgailuen 
mantentze-lanak % 3,50

N3 % 20 74.651,00 232.778,00 154.524,00

N1 % 15 152.769,00 476.364,00 316.221,00

N2 % 65 662.001,00 2.064.247,00 1.370.293,00

% 70 
EGIAZTAGARRIA

BESTE ARLO BATZUK
AFD - Jarduera fisikoak eta 
kirolak
AGA - Nekazaritza
ARG - Arte grafikoak
IMP - Irudi pertsonala
IMS - Irudia eta soinua
QUI - Kimika
SAN - Osasungintza
TCP - Ehungintza, jantzigintza 
eta larrugintza

% 9,55

N3 % 20 203.693,00 635.153,00 421.629,00
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AURREKONTUA, GUZTIRA: 65.993.400

% 100 AURREZ AURREKOA
ARABA
% 16,16

10.664.534,00

BIZKAIA
% 50,39

33.254.074,00

GIPUZKOA
% 33,45

22.074.792,00
% 

10,50
GIZ. LAN. 
GAIT. 1.119.776,00 3.491.678,00 2.317.853,00

EZ KUALIFIKATZAILEA % 
10,50

BESTE 
BATZUK 1.119.776,00 3.491.678,00 2.317.853,00

EGIAZTAEZINA
% 30

KUALIFIKATZAILEAK % 9 959.808,00 2.992.866,00 1.986.732,00
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II. ERANSKINA

ESPEZIALITATE PROGRAMAGARRIAK ETA MODULU EKONOMIKOAK 2022-2024

A) AURREZ AURREKO MODALITATEAN EMANDAKO EKINTZETARAKO MODULU 
EKONOMIKOAK.

1.– Prestakuntza-ekintza presentzial bakoitzeko modulu globala 3 osagairen batura da:

a) A modulua: Langileen kostua.

Zuzeneko kostuaren kontzeptu honek honako hauen kostuak biltzen ditu: irakasleak, bitartekotza-
tutorea eta ikasketa-burutza. A moduluan, unitateko kostuaren balio ekonomikoa honako hau izango 
da: 4,34 euro orduko eta ikasleko.

Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileen kopurua gehienez 20 eta gutxienez 10 bada, 
deialdiaren 3.6.b) artikuluan jasotako kasua barnean dela, modulu hau 15 ikasleko kopuru finkoari 
aplikatuko zaio.

Horrenbestez, moduluaren baremo estandarrak balio finkoa izango du prestakuntza-talde 
bakoitzeko: 65,03 euro orduko.

b) B modulua: Funtzionamendu-gastuak.

b.1.– Modulu horretan, bi motatako zuzeneko kostuak sartzen dira:

b.1.1.– Mantentze-kostuak. Honako hauek sartzen dira: altzariak berritzea, konponketak, 
publizitatea, komunikazioak, bilerak eta ikastaroak, enpresekin egin beharreko gestioak, liburuak eta 
argitalpenak, eta higiezinen eta ekipamenduen alokairuak eta amortizazioak.

b.1.2.– Material didaktiko espezifikoaren kostuak. Prestakuntza-ekintzari dagokion lanbide-arloaren 
eta kualifikazio-mailaren arabera kalkulatzen dira kostu horiek.

b.2.– B moduluko espezialitateen laburpena.

b.2.1.– Kualifikatzaileak ez diren prestakuntza-ekintzak: laneratzeko eta gizarteratzekoak, gako-
konpetentzien prestakuntza-ekintzak eta zeharkako prestakuntza-ekintzak.

Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

ADG ADGD0001OV Enpresa-lehiakortasuna eta 
antolaketa-kultura kudeatzea 3 200 1,42 33  

ADG ADGD01
Kalitateari eta etengabeko 
hobekuntzari buruzko teknikak 
enpresaren bikaintasunari begira

3 425 1,42 36  

ADG ADGD03 Gardentasunaren kudeaketa 
sektore publikoan eta pribatuan 3 150 1,42 37  

ADG ADGD09EXP Pertsonei eta taldeei laguntzea 
coachingaren ikuspegitik 3 280 1,42 34  

ADG ADGG0002OV Zerbitzu anitzetako laguntzailea 
eta bulegoa 0 267 1,42 37  

ADG ADGG0040V
Administrazioko oinarrizko 
eragiketak desgaitasuna duten 
pertsonentzat

0 115 1,42 41  

ADG ADGG0055V Zerbitzu anitzetako laguntzailea 0 234 1,42 35  

ADG ADGG0120V Zerbitzu orokorretako 
laguntzailea (ordenantza) 0 120 1,42 35  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

AFD AFDA0001OV

Lanbide-arlo honetako 1. 
mailako lanbide-ziurtagirien 
aurreko prestakuntza: jarduera 
fisikoa eta kirol-jarduerak

0 160 1,64 34  

AGA AGAJ0002OV
1. mailako lanbide-ziurtagirien 
aurreko prestakuntza: 
lorezaintza eta nekazaritza

0 160 3,06 35  

AGA AGAJ0041V
Berdeguneak mantentzeko 
oinarrizko lanak, desgaitasuna 
duten pertsonentzat

0 165 3,06 34  

COM COMM0042V
Oinarrizko telemarketin-
eragiketak, desgaitasuna duten 
pertsonentzat

0 115 1,64 34  

COM COMM10 Oinarrizko txinera, salmenta eta 
turismo jardueretarako 1 280 1,42 33  

COM COMM20 Oinarrizko errusiera, salmenta 
eta turismo jardueretarako 1 280 1,42 33  

COM COMT0051V
Birjartzeko oinarrizko eragiketak, 
desgaitasuna duten 
pertsonentzat

0 155 1,42 37  

ELE ELEE0002OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: etxebizitzaren 
oinarrizko elektrizitatea

0 80 2,51 37  

ELE ELEE0015OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: elektrizitatea eta 
elektronika

0 160 2,3 36  

ELE ELEQ0081V
Muntaketa elektrikoak eta 
elektronikoak prozesu 
industrialetan

0 130 2,3 34  

ELE ELEQ01DCP Ebaki, zuritu eta kokatzeko 
eragiketa osagarriak 1 210 2,3 36  

ELE ELEQ04EXP Gauzen internet: raspberry eta 
arduino 2 100 2,3 34  

EOC EOCB0001OV

Eraikuntza eta obra zibila 
lanbide-arloaren 1. mailako 
profesionaltasun-ziurtagirien 
aurreko prestakuntza

0 160 1,86 34  

EOC EOCB0005OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: eraikuntza eta 
obra zibila lanbide-arloa

0 160 2,73 36  

FCO FCOA07 Jasangarritasunaren arloko 
sentsibilizazioa 1 15 1,42 30  

FCO FCOI0001OV Konpetentzia digitalak 2 50 1,42 39  

FCO FCOI01 Alfabetizazio informatikoa: 
internet 2 10 1,42 36  

FCO FCOI02 Alfabetizazio informatikoa: 
informatika eta internet 1 25 1,42 36  

FCO FCOI07 Enplegurako oinarrizko 
konpetentzia digitalak 1 26 1,42 30  

FCO FCOM01 Elikagai-manipulatzailea 1 10 1,42 36 Bai

FCO FCOO0001OV Lan-ingurunera bideratutako 
konpetentzia soziopertsonalak 0 140 1,42 36  

FCO FCOO0003OV Negozio-proiektuen ezarpena: 
coaching ekintzailea 2 100 1,42 34  

FCO FCOO0004OV
Enplegagarritasunerako 
oinarrizko trebetasun 
soziolaboralak

0 55 1,42 38  

FCO FCOO0005OV Tutoretza eta prestakuntza 
pertsonalizatua lanpostuan 0 250 1,42 36  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

FCO FCOO0010OV Konpetentzia pertsonal eta 
profesionaletan entrenatzea 1 150 1,42 37  

FCO FCOO01 Laneratzea eta enplegua 
bilatzeko teknikak 1 15 1,42 38  

FCO FCOO02 Aukera-berdintasunaren arloko 
sentsibilizazioa 2 20 1,42 39  

FCO FCOO03
Laneratzea eta ingurumenaren 
eta genero-berdintasunaren 
arloan sentsibilizatzea

1 10 1,42 35  

FCO FCOO04 Lan autonomoa sustatzea 2 30 1,42 34  

FCO FCOO07 Enplegurako konpetentzia 
pertsonaletan prestatzea 1 36 1,42 36  

FCO FCOO11
Soft skills enpresetan giza 
baliabideak hautatzeko 
prozesuetan

3 25 1,64 30  

FCO FCOO12 Enpresako giza baliabideak 
garatzeko konpetentziak 3 150 1,64 30  

FCO FCOS02 Laneko arriskuen prebentziorako 
oinarrizkoa 1 30 1,42 44  

FCO FCOV0005OV 1. mailako lanbide-ziurtagirien 
aurreko funtsezko konpetentziak 0 150 1,42 36  

FCO FCOV02 Komunikazioa gaztelaniaz, 3. 
maila 3 200 1,42 34  

FCO FCOV05 Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (ingelesa), 2. maila 2 180 1,42 38  

FCO FCOV06 Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (ingelesa), 3. maila 3 180 1,42 37  

FCO FCOV07
Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (frantsesa), 2. 
maila

2 180 1,42 37  

FCO FCOV08
Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (frantsesa), 3. 
maila

3 180 1,42 34  

FCO FCOV09 Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (alemana), 2. maila 2 180 1,42 34  

FCO FCOV10 Komunikazioa atzerriko 
hizkuntzetan (alemana), 3. maila 3 180 1,42 35  

FCO FCOV12 Matematikarako konpetentzia, 3. 
maila 3 200 1,42 34  

FCO FCOV22 Komunikazioa gaztelaniaz, 2. 
maila 2 120 1,42 41  

FCO FCOV23 Matematikarako konpetentzia, 2. 
maila 2 120 1,42 39  

FCO FCOV26

Profesionaltasun-
ziurtagirietarako (hizkuntzekin) 2. 
mailako funtsezko 
konpetentziak: komunikazioa 
gaztelaniaz, matematikarako 
konpetentzia eta komunikazioa 
atzerriko hizkuntzan (ingelesa)

2 420 1,42 39  

FCO FCOV27

Hizkuntzarik gabeko 
profesionaltasun-
ziurtagirietarako 2. mailako 
funtsezko konpetentziak: 
komunikazioa gaztelaniaz eta 
matematikarako konpetentzia

2 240 1,42 43  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

FCO FCOV28

Profesionaltasun-
ziurtagirietarako (hizkuntzekin) 3. 
mailako funtsezko 
konpetentziak: komunikazioa 
gaztelaniaz, matematikarako 
konpetentzia eta komunikazioa 
atzerriko hizkuntzan (ingelesa)

3 580 1,42 36  

FCO FCOV29

Hizkuntzarik gabeko 
profesionaltasun-
ziurtagirietarako 3. mailako 
funtsezko konpetentziak: 
komunikazioa gaztelaniaz eta 
matematikarako konpetentzia 

3 400 1,42 36  

FME FMEH0012OV

Fabrikazio mekanikoa lanbide-
arloaren 1. mailako 
profesionaltasun-ziurtagirien 
aurreko prestakuntza

0 160 2,18 34  

FME FMEH0015OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriaren aurreko 
prestakuntza: soldadurako 
eragiketa osagarrietara sarrera

0 80 2,08 36  

FME FMEH0108V Askotariko muntaketen langilea 
industria-prozesuetan 0 130 2,08 35  

FME FMEH01DCP

Muntaketak eta industria-
prozesuetako oinarrizko lanak, 
desgaitasuna duten 
pertsonentzat

1 130 2,08 36  

FME FMEH02DCP
Tresnen mantentze-lanak, horien 
birziklapena eta erabilera tailer 
industrialean

1 130 2,08 34  

FME FMEH03DCP
Makinak neurtzea, egiaztatzea 
eta erabiltzea fabrikazio-lanak 
egiteko

1 130 2,3 35  

FME FMEL0080V
Lanean hasi aurreko 
prestakuntza: aluminioko 
arotzeria

0 360 2,3 31  

FME FMEM0064V

Lanean hasi aurreko 
prestakuntza: altzari metalikoak 
mekanizatzeko eta mihiztatzeko 
langilea

0 450 2,3 35  

HOT HOTA0001OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriaren aurreko 
prestakuntza: oinarrizko 
zereginak ostatu-zerbitzuan

0 80 1,64 35  

HOT HOTR0002OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriaren aurreko 
prestakuntza: sukaldaritzako 
oinarrizko zereginak

0 80 2,3 40  

HOT HOTR0003OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriaren aurreko 
prestakuntza: jatetxe- eta 
taberna-zerbitzuen oinarrizko 
lanak

0 80 2,3 36  

HOT HOTR0053V
Ostalaritzako oinarrizko lanak, 
desgaitasuna duten 
pertsonentzat

0 115 1,64 37  

IFC IFCT36 Excel aurreratua 2 100 1,42 36  
IFC IFCT45 Oinarrizko konpetentzia digitalak 1 60 1,42 37  
IFC IFCT46 Konpetentzia digital aurreratuak 2 60 1,42 37  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

IMA IMAI0001OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: oinarrizko 
iturgintza-lanak etxebizitzetan

0 80 2,51 36  

IMP IMPE0002OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: estetikako eta 
zaintza pertsonaleko oinarrizko 
lanak

0 240 1,86 34  

IMP IMPQ0001OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: ile-apainketako 
oinarrizko lanak

0 160 1,86 37  

SAN SANP01DCP
Gela zurietan osasun-
erabilerarako materialak 
muntatzea

1 315 1,86 33  

SEA SEAD0004OV Lan-arriskuen prebentzioa 
elektrizitate-lanetan 2 60 1,64 38  

SEA SEAG0074V
Hondakinak bereizteko langilea: 
hiri-hondakinak sailkatzea eta 
merkaturatzea

0 370 1,75 35  

SSC SSCB01DCP Liburutegi-zerbitzuen jarduera 
osagarriak 1 240 1,42 34  

SSC SSCE0070V Inguru zaurgarrien dinamizazio 
soziala IKT-en bitartez 0 500 1,31 33  

SSC SSCE01 Ingelesa A1 1 150 1,42 43  

SSC SSCE0106V
Ingelesezko lan-elkarrizketak 
prestatzeko eta bertan aurre 
egiteko estrategiak

2 60 1,42 35  

SSC SSCE02 Ingelesa A2 1 150 1,42 43 Bai
SSC SSCE03 Ingelesa B1 2 240 1,42 41 Bai
SSC SSCE04 Ingelesa B2 2 240 1,42 38 Bai

SSC SSCE04DCP
Baliabide sozial eta laboral 
pertsonalak desgaitasunak 
dituzten pertsonentzat

1 120 1,42 36  

SSC SSCE05 Ingelesa C1 3 240 1,42 37 Bai
SSC SSCE06 Alemana A1 1 150 1,42 37 Bai
SSC SSCE07 Alemana A2 1 150 1,42 36 Bai
SSC SSCE08 Alemana B1 2 240 1,42 36 Bai
SSC SSCE09 Alemana B2 2 240 1,42 36 Bai
SSC SSCE10 Alemana C1 3 240 1,42 36 Bai
SSC SSCE11 Portugesa A1 1 150 1,42 33 Bai
SSC SSCE12 Frantsesa A1 1 150 1,42 37 Bai
SSC SSCE13 Frantsesa A2 1 150 1,42 37 Bai
SSC SSCE14 Frantsesa B1 2 240 1,42 37 Bai
SSC SSCE15 Frantsesa B2 2 240 1,42 37 Bai
SSC SSCE16 Portugesa A2 1 150 1,42 37 Bai

SSC SSCE20

Prestatzaileentzako eta 
tutoreentzako konpetentzia 
digitalak, 
«Irakasleenkonpetentzia 
digitalen esparru bateratuaren» 
arabera

2 80 1,42 37  

SSC SSCE21 Lantokietako prestakuntza 
praktikoaren tutoretza 2 25 1,42 37  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

SSC SSCG0001OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko 
prestakuntza: etxez etxeko 
laguntzarako oinarrizko lanak

0 160 1,42 36  

SSC SSCG0071V
Multimedia inguruneen bitartez 
merkataritza eta elkarteak 
biziberritzea

0 480 1,31 33  

SSC SSCI0002OV

1. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriaren aurreko 
prestakuntza: eraikinen eta 
aretoen garbiketako oinarrizko 
lanak

0 80 1,42 37  

SSC SSCI0052V
Eraikin eta lokaletako gainazalen 
eta altzarien garbiketa eta 
ikuzketa 

0 155 1,42 33  

SSC SSCI0112V Ikuzketa-lanak desgaitasuna 
duten pertsonekin 0 130 1,42 34  

TCP TCPF0001OV

Ehungintza, jantzigintza eta 
larrugintza lanbide-arloaren 1. 
mailako profesionaltasun-
ziurtagirien aurreko prestakuntza

0 80 1,86 32  

b.2.2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko prestakuntza-ekintzak:

Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

ADG ADGD0108 Ikuskapenerako kontabilitate- eta 
administrazio-kudeaketa 3 630 1,31 77  

ADG ADGD0208 Giza baliabideen kudeaketa 
integratua 3 790 1,31 75  

ADG ADGD0210 Mikroenpresak sortzea eta 
kudeatzea 3 520 1,42 68  

ADG ADGD0308 Administrazio-kudeaketako lanak 2 880 1,21 71  
ADG ADGG0108 Zuzendaritzari laguntza ematea 3 610 1,42 57  

ADG ADGG0208 Bezeroarekiko harremanetako 
administrazio-jarduerak 2 800 1,42 70  

ADG ADGG0308
Despatxu eta bulegoetako 
dokumentu- eta kudeaketa-
laguntza

3 750 1,42 52  

ADG ADGG0408
Administrazio-zerbitzuen eta 
zerbitzu orokorren eragiketa 
osagarriak

1 430 1,42 73  

ADG ADGG0508
Datuak eta dokumentuak 
grabatzeko eta tratatzeko 
eragiketak

1 440 1,42 64  

ADG ADGN0108 Enpresen finantzaketa 3 630 1,21 52  

ADG ADGN0110
Aseguru eta berraseguru pribatuen 
merkataritza-kudeaketa eta 
kudeaketa teknikoa

3 730 1,42 52  

ADG ADGN0208
Finantza-produktuak eta -
zerbitzuak merkaturatzea eta 
administratzea

3 800 1,42 52  

ADG ADGN0210
Aseguru eta berraseguru pribatuen 
bitartekaritza eta jarduera 
osagarriak

3 730 1,42 52  

AFD AFDA0109 Bizikleta-bideen gida 2 420 1,97 35  

AFD AFDA0110 Musika bidezko talde-egokitzapen 
fisikoa 3 590 1,64 65  

AFD AFDA0111 Uretako fitnessa eta hidrozinesia 3 750 1,64 62  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

AFD AFDA0210 Egokitzapen fisikoa erabilera 
anitzeko gelan 3 590 1,64 59  

AFD AFDA0211 Gorputz- eta kirol-ekintzetako 
animazioa eta jolas-animazioa 3 590 1,64 54  

AFD AFDA0310 Igeriketa-jarduerak 3 750 1,64 41  
AFD AFDA0311 Yogako heziketa 3 550 1,64 45  

AFD AFDA0411

Desgaitasuna duten 
pertsonentzako gorputz- eta kirol-
ekintzetako animazioa eta jolas-
animazioa

3 740 1,64 46  

AFD AFDA0511
Kirol instalazioen 
funtzionamendurako eta jarduerak 
antolatzeko eragiketa osagarriak

1 260 1,42 50  

AFD AFDA0611 Behe eta erdi-mendiko ibilbideetan 
zeharreko gidaritza 2 610 3,06 46  

AFD AFDP0109 Sorospena ur-instalazioetan 2 370 2,08 64  
AFD AFDP0209 Ur-eremu naturaletako sorospena 2 420 1,97 65  

AFD AFDP0211
Ur-eremu naturaletako eta 
instalazioetako sorospen-
zerbitzuen koordinazioa

3 660 1,64 49  

AGA AGAG0108 Hegazti-produkzio intentsiboa 2 250 3,06 58  
AGA AGAH0108 Baratzezaintza eta lorezaintza 2 600 3,06 46  
AGA AGAJ0108 Loradendako jarduera osagarriak 1 390 1,86 58  
AGA AGAJ0110 Lorezaintzako jarduerak 2 480 3,06 55  

AGA AGAJ0208 Lore-diseinua eta loradendako 
jardueren kudeaketa 3 600 3,06 56  

AGA AGAJ0308 Kirol-zelaietan soropila instalatzeko 
eta mantentzeko lanak kudeatzea 3 520 3,06 47  

AGA AGAO0108 Mintegi, lorategi eta lorezaintza-
zentroetako jarduera osagarriak 1 330 1,53 61  

AGA AGAO0208 Lorategiak eta berdeguneak 
instalatzea eta mantentzea 2 470 1,42 59  

AGA AGAR0108 Baso-aprobetxamenduak 2 600 3,06 54  

AGA AGAR0109 Basoberritzeak eta basoen 
tratamenduak kudeatzea 3 610 3,06 51  

AGA AGAR0110 Baso-aprobetxamenduen 
kudeaketa 3 630 3,06 51  

AGA AGAR0209 Baso-aprobetxamenduetako 
jarduera osagarriak 1 270 1,86 52  

AGA AGAR0309 Mendiak kontserbatzeko eta 
hobetzeko jarduera osagarriak 1 270 1,86 58  

AGA AGAU0111 Nekazaritzako makineria erabiltzea 
eta mantentzea 2 630 3,06 58  

AGA AGAX0208 Nekazaritzako jarduera osagarriak 1 370 1,42 51  
ARG ARGC0109 Gillotinatzea eta tolestea 2 450 1,86 70  
ARG ARGG0110 Produktu grafikoen diseinua 3 600 1,64 45  

ARG ARGG0112
Paperezko eta kartoizko ontzi eta 
enbalajeen eta bestelako euskarri 
grafikoen egiturazko diseinua

3 480 1,64 46  

ARG ARGI0109 Offset bidezko inprimaketa 2 560 1,86 48  

ARG ARGI0112 Inprimaketa-prozesuetako 
produkzioa kudeatzea 3 810 1,64 48  

ARG ARGI0209 Inprimaketa digitala 2 440 1,86 45  
ARG ARGI0309 Erreprografia 1 300 1,64 50  

ARG ARGN0110 Argitalpeneko multimedia-
produktuen garapena 3 570 1,42 43  
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ARG ARGP0110
Aurreinprimaketako elementu 
grafikoen tratamendua eta 
maketazioa

2 620 1,86 68  

ARG ARGT0109 Trokelatzea 2 330 1,86 53  

ARG ARGT0111 Produktu grafikoak manipulatzeko 
eta amaitzeko eragiketak 1 300 1,64 37  

ARG ARGT0112
Paper, kartoi eta bestelako euskarri 
grafikoetako transformatuetako 
produkzioa kudeatzea

3 630 1,64 53  

ARG ARGT0211 Industria grafikoetako eragiketa 
osagarriak 1 360 1,64 64  

ARG ARGT0311 Kartoi uhindua lantzea 2 420 1,42 53  

ARG ARGT0411
Paperezko eta kartoizko 
konplexuak, ontziak, enbalajeak eta 
bestelako gaiak fabrikatzea

2 600 1,86 53  

ART ARTA0112 Artisau-forjaketako obrak lantzea 2 510 2,3 72  
COM COML0109 Salgaien errepideko trafikoa 3 520 1,42 77  
COM COML0110 Biltegiko jarduera osagarriak 1 210 1,97 103  
COM COML0111 Bidaiarien errepideko trafikoa 3 450 1,42 77  
COM COML0209 Garraioa eta banaketa antolatzea 3 420 1,64 79  

COM COML0210 Hornikuntza kudeatzea eta 
kontrolatzea 3 450 1,64 65  

COM COML0211
Errepideko garraioaren 
merkataritza- eta finantza-
kudeaketa

3 630 1,64 72  

COM COML0309 Biltegiak antolatzea eta kudeatzea 3 390 1,64 94  

COM COMM0110 Nazioarteko marketina eta 
salerosketa 3 750 1,31 75  

COM COMM0111 Merkatuak ikertzen laguntzea 3 510 1,42 67  

COM COMM0112 Marketina eta komunikazioa 
kudeatzea 3 810 1,21 68  

COM COMP0108 Merkataritzako guneak ezartzea 
eta animatzea 3 390 1,64 71  

COM COMT0110 Bezero, kontsumitzaile eta 
erabiltzaileentzako arreta 3 460 1,64 75  

COM COMT0112 Saltoki txikiak kudeatzeko 
jarduerak 2 530 1,42 64  

COM COMT0210
Nazioarteko merkataritzaren 
administrazio- eta finantza-
kudeaketa

3 660 1,42 67  

COM COMT0211 Merkataritzako jarduera osagarriak 1 270 1,42 93  

COM COMT0311 Kontsumoaren arloko kontrola eta 
prestakuntza 3 540 1,42 75  

COM COMT0411 Salmenten merkataritza-kudeaketa 3 610 1,53 87  
COM COMV0108 Salmenta-jarduerak 2 590 1,42 82  

ELE ELEE0108 Sare elektrikoak muntatzeko 
eragiketa osagarriak 1 220 2,3 64  

ELE ELEE0109
Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoak muntatzea eta 
mantentzea

2 920 2,08 78  

ELE ELEE0110
Eraikinen inguruneko eta xede 
berezietako instalazio elektrikoen 
proiektuak garatzea

3 520 2,08 70  

ELE ELEE0209

Bigarren eta hirugarren kategoriako 
goi-tentsioko sare elektrikoak eta 
transformazio-zentroak muntatzea 
eta mantentzea

2 490 1,86 73  
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ELE ELEE0210 Behe- eta goi-tentsioko sare 
elektrikoen proiektuen garapena 3 690 1,64 73  

ELE ELEE0310

Eraikinen inguruneko instalazio 
elektrikoak muntatzeko eta 
mantentzeko lanak kudeatzea eta 
gainbegiratzea

3 700 1,86 69  

ELE ELEE0410

Bigarren eta hirugarren kategoriako 
tentsio altuko aireko sare 
elektrikoen eta aire zabaleko 
eraldaketa-zentroen muntaketa eta 
mantentze-lanen kudeaketa eta 
gainbegiratzea

3 640 1,64 72  

ELE ELEE0510

Bigarren eta hirugarren kategoriako 
tentsio altuko lurpeko sare 
elektrikoen eta barrualdeko 
eraldaketa-zentroen muntaketa eta 
mantentze-lanen kudeaketa eta 
gainbegiratzea

3 640 1,64 72  

ELE ELEE0610

Behe tentsioko sare elektrikoak eta 
kanpo-argiteria muntatzeko eta 
mantentzeko lanak kudeatzea eta 
gainbegiratzea

3 620 1,64 73  

ELE ELEM0110 Automatizazio industrialeko 
sistemen proiektuen garapena 3 630 2,51 83  

ELE ELEM0111
Sistema domotikoak eta 
immotikoak muntatzea eta 
mantentzea

2 480 2,3 60  

ELE ELEM0210
Industria-automatizazioko sistemak 
muntatzeko eta mantentzeko lanak 
kudeatzea eta gainbegiratzea

3 650 2,51 76  

ELE ELEM0311
Automatizazio industrialeko 
sistemak muntatzea eta 
mantentzea

2 510 2,73 65  

ELE ELEM0411 Etxetresna elektrikoak mantentzea 2 500 2,3 67  

ELE ELEQ0108 Elektromedikuntzako sistemak 
instalatzea eta mantentzea 2 600 2,08 43  

ELE ELEQ0111
Tresneria elektrikoa eta 
elektronikoa muntatzeko eta 
mantentzeko eragiketa osagarriak

1 390 2,08 75  

ELE ELEQ0208
Elektromedikuntzako sistemak 
instalatzeko eta mantentzeko lanak 
kudeatzea eta ikuskatzea

3 700 2,08 57  

ELE ELEQ0311 Tresneria elektronikoa mantentzea 3 680 1,86 63  

ELE ELES0108
Eraikinetan telekomunikazio-
azpiegiturak muntatzea eta 
mantentzea

2 450 2,3 59  

ELE ELES0109

Lokalen sonorizazioko, 
megafoniako eta telebista-zirkuitu 
itxietako instalazioak muntatzea eta 
mantentzea

2 350 2,3 65  

ELE ELES0110

Eraikinetako telekomunikazio-
azpiegituren eta ahots- eta datu-
sareen azpiegituren proiektuen 
garapena

3 500 2,08 55  

ELE ELES0208

Eraikinetan instalazio 
elektroteknikoak eta 
telekomunikazioetakoak 
muntatzeko eragiketa osagarriak

1 380 2,3 50  

ELE ELES0209
Telefonia-sistemen eta tokiko datu-
sareen azpiegituren muntaketa eta 
mantentzea

2 420 2,3 59  

127. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2022ko uztailaren 1a, ostirala

2022/3017 (74/44)



Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

ELE ELES0411

Sare-ekipamenduen eta oinarrizko 
telefono-estazioen muntaketa eta 
zainketa kudeatzea eta 
gainbegiratzea

3 770 1,86 61  

ENA ENAA0109

Ur- eta saneamendu-sare eta 
instalazioen muntaketa eta 
mantentze-lanak antolatzea eta 
kontrolatzea

3 510 1,86 59  

ENA ENAA0112 Uraren erabilera eraginkorraren 
kudeaketa 3 760 1,86 59  

ENA ENAC0108 Eraikinen energia-eraginkortasuna 3 920 1,75 61  

ENA ENAE0108 Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 
muntatzea eta mantentzea 2 540 2,08 57  

ENA ENAE0208 Eguzki-instalazio termikoak 
muntatzea eta mantentzea 2 580 2,51 56  

ENA ENAE0308 Eguzki-instalazio termikoak 
antolatzea eta proiektuak egitea 3 630 2,08 43  

ENA ENAE0408 Parke eolikoen muntaketa- eta 
mantentze-lanen kudeaketa 3 620 1,86 58  

ENA ENAE0508 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 
antolamendua eta proiektuak 3 630 2,08 45  

ENA ENAL0108 Zentral termoelektrikoetako 
eragiketen kudeaketa 3 750 1,86 53  

ENA ENAL0210 Azpiestazio elektrikoak muntatzeko 
eta mantentzeko lanak kudeatzea 3 620 1,86 53  

ENA ENAS0108 Gas-sareen muntaketa- eta 
mantentze-lanak 2 450 2,3 53  

ENA ENAS0110

Instalazio hartzaileak eta gas-
aparatuak muntatu, martxan jarri, 
mantendu, ikuskatu eta 
berrikusteko lanak

2 540 2,51 58  

ENA ENAS0208 Gas-sareak muntatzeko eta 
mantentzeko lanak kudeatzea 3 520 1,64 53  

ENA ENAT0108 Ur-sareak muntatzea eta 
mantentzea 2 450 3,5 50  

EOC EOCB0108 Igeltserotzako fabrikak 2 490 3,06 73  

EOC EOCB0109 Eraikuntzako estaldura 
jarraituetarako eragiketa osagarriak 1 440 2,08 61  

EOC EOCB0110 Eraikuntzako dekorazio-pintura 2 640 3,5 58  
EOC EOCB0111 Estalki inklinatuak 2 650 2,84 59  

EOC EOCB0208 Fabrika eta estalkietako 
igeltserotzako eragiketa osagarriak 1 320 2,08 60  

EOC EOCB0209 Akabera zurrunetako eta 
urbanizazioko eragiketa osagarriak 1 340 1,86 65  

EOC EOCB0210 Pasta eta mortero bidezko estalkiak 
eraikuntzan 2 670 2,84 55  

EOC EOCB0211 Zoladurak eta urbanizazioko 
igeltserotza 2 490 3,06 54  

EOC EOCB0311 Pintura industriala eraikuntzan 2 600 2,96 61  
EOC EOCE0109 Altxaerak eta zuinketak 3 600 2,08 68  
EOC EOCE0211 Enkofratuak 2 610 3,5 59  
EOC EOCH0108 Hormigoi-eragiketak 1 260 2,08 49  
EOC EOCJ0109 Aldamio tubularrak muntatzea 2 360 3,61 63  

EOC EOCJ0110 Igeltsu ijeztuko plaka eta sabai 
aizunak instalatzea 2 550 3,61 53  

EOC EOCJ0111 Xaflaz osatutako mintzen bidez 
iragazgaiztea 2 590 3,61 61  
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EOC EOCJ0211
Zoladuren, paneleztatzeen eta 
holtzen sistema teknikoak 
instalatzea

2 390 3,5 62  

EOC EOCJ0311
Eraikuntzan estaldura arinak eta 
teknikoak egiteko oinarrizko 
eragiketak

1 310 1,86 68  

EOC EOCO0108 Eraikuntza-proiektuen ordezkaritza 3 600 2,08 50  

EOC EOCO0109 Eraikuntzako proiektuak eta obrak 
kontrolatzea 3 550 1,64 58  

EOC EOCO0112 Eraikuntza-obrak gauzatzeko lanak 
kontrolatzea 3 750 1,64 52  

EOC EOCO0208 Obra zibileko proiektuak irudikatzea 3 600 1,64 52  

EOC EOCO0212 Obra zibilak gauzatzeko lanak 
kontrolatzea 3 650 1,64 45  

FME FMEC0108 Industria-hoditeriako instalazioen 
fabrikazioa eta muntaketa 2 530 2,96 66  

FME FMEC0109 Metal-eraikuntzetako produkzioa 3 490 2,3 65  

FME FMEC0110 Elektrodo estaliaren bidezko 
soldadura eta TIG soldadura 2 680 2,73 93  

FME FMEC0208 Galdaragintza eta metal-egituren 
diseinua 3 660 2,3 73  

FME FMEC0209 Industria-hodigintzako diseinua 3 480 2,3 74  

FME FMEC0210 Oxigas bidezko soldadura eta 
MIG/MAG soldadura 2 600 2,84 90  

FME FMEC0309 Ontzi-industriako diseinua 3 640 1,64 72  

FME FMEE0108 Fabrikazio mekanikoko eragiketa 
osagarriak 1 440 2,08 94  

FME FMEE0208
Tresneria-ondasunak eta industria-
makineria muntatzea eta 
abiaraztea

2 690 2,08 79  

FME FMEE0308 Fabrikazio mekanikoko produktuen 
diseinua 3 680 1,64 82  

FME FMEF0108 Galdaketa eta isurketa 2 400 2,3 61  

FME FMEF0308 Galdaketa eta pulbimetalurgia 
bidezko produkzioa 3 560 2,51 59  

FME FMEH0109 Txirbil-harroketa bidezko 
mekanizazioa 2 620 1,64 94  

FME FMEH0110 Fabrikazio mekanikoko tratamendu 
termikoak 2 370 3,06 75  

FME FMEH0209 Ebaketa eta konformazio bidezko 
mekanizazioa 2 620 1,64 73  

FME FMEH0309 Azaleko tratamenduak 2 530 1,75 70  

FME FMEH0409
Urraduraren, elektrohigaduraren 
eta prozedura berezien bidezko 
mekanizazioa

2 620 1,64 80  

FME FMEM0109 Fabrikazio mekanikoko 
produkzioaren kudeaketa 3 350 2,51 73  

FME FMEM0111 Dekoletaje bidezko fabrikazioa 3 630 2,51 71  

FME FMEM0209 Mekanizazio, konformazio eta 
muntaketa mekanikoko produkzioa 3 600 2,51 68  

FME FMEM0211
Mekanizazio bidezko fabrikazioa 
abiadura altuan eta errendimendu 
altuan

3 630 2,51 79  

FME FMEM0309 Txapa prozesatzeko tresnak 
diseinatzea 3 680 1,86 77  

FME FMEM0311 Metalezko txapazko piezak 
ekoizteko trokelak fabrikatzea 3 630 2,51 72  

FME FMEM0409 Galdaketarako edo forjaketarako 
moldeak eta ereduak diseinatzea 3 690 1,86 58  
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FME FMEM0411
Pieza polimeroak eta aleazio 
arinezkoak ekoizteko moldeen 
fabrikazioa

3 630 2,73 65  

HOT HOTA0108 Ostatuetako pisuetako oinarrizko 
eragiketak 1 380 1,64 92  

HOT HOTA0208 Ostatuetako garbiketak eta 
solairuak kudeatzea 3 480 1,64 74  

HOT HOTA0308 Ostatuetako harrera 3 630 1,64 75  

HOT HOTG0108 Bidaia konbinatuak eta ekitaldiak 
sortzea eta kudeatzea 3 670 1,64 71  

HOT HOTG0208 Turismo-produktuak eta zerbitzuak 
saltzea 3 670 1,64 74  

HOT HOTI0108 Tokiko turismoa sustatzea eta 
bisitaria informatzea 3 690 1,86 73  

HOT HOTR0108 Sukaldaritzako oinarrizko 
eragiketak 1 350 2,73 92  

HOT HOTR0109 Pastelgintzako oinarrizko 
eragiketak 1 410 1,86 83  

HOT HOTR0110 Sukaldeko zuzendaritza eta 
produkzioa 3 1110 1,86 62  

HOT HOTR0208 Jatetxeko eta tabernako oinarrizko 
eragiketak 1 290 2,08 97  

HOT HOTR0209 Sommelier-lanak 3 730 1,86 70  

HOT HOTR0210 Pastelgintzako zuzendaritza eta 
produkzioa 3 870 1,86 69  

HOT HOTR0308 Cateringeko oinarrizko eragiketak 1 250 2,08 72  
HOT HOTR0309 Jatetxe-arloko zuzendaritza. 3 830 1,86 69  
HOT HOTR0408 Sukaldaritza 2 810 2,51 90  

HOT HOTR0409 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak 
kudeatzea 3 610 1,86 76  

HOT HOTR0508 Tabernako eta kafetegiko 
zerbitzuak 2 640 2,73 98  

HOT HOTR0509 Gozogintza 2 500 2,3 79  
HOT HOTR0608 Jatetxeko zerbitzuak 2 580 2,08 99  

IEX IEXD0308

Harri naturala lantzeko eta 
mineralak eta arrokak tratatzeko 
eta ustiatzeko instalazioetako 
eragiketa osagarriak

1 340 2,08 46  

IEX IEXD0409 Harri naturala jartzea 2 640 2,73 55  
IFC IFCD0110 Webguneak egitea eta argitaratzea 2 560 1,42 48  

IFC IFCD0111 Kudeaketa-aplikazioak lengoaia 
egituratuetan programatzea 3 700 1,42 43  

IFC IFCD0112
Objektuei orientatutako lengoaiak 
eta datu-base erlazionalak erabilita 
programatzea

3 710 1,31 49  

IFC IFCD0210 Web-teknologiak erabilita 
aplikazioak garatzea 3 590 1,42 61  

IFC IFCD0211 Informazioa kudeatzeko sistemak 3 590 1,42 56  

IFC IFCM0110 Ahotsa eta datuak komunikatzeko 
sistemetako eragiketa 2 550 1,42 42  

IFC IFCM0310 Ahots- eta datu-sareen kudeaketa 3 610 1,64 67  

IFC IFCM0410 Komunikazio-sareetako alarmak 
kudeatzea eta gainbegiratzea 3 680 1,64 53  

IFC IFCT0108
Mikroinformatika-sistemak 
muntatzeko eta mantentzeko 
eragiketa osagarriak

1 370 1,42 57  

IFC IFCT0109 Informatika-segurtasuna 3 500 1,64 58  
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IFC IFCT0110 Sailen sareen eragiketa 2 530 1,42 58  
IFC IFCT0209 Sistema mikroinformatikoak 2 600 1,42 61  
IFC IFCT0210 Informatika-sistemak erabiltzea 2 600 1,42 58  

IFC IFCT0309 Sistema mikroinformatikoen 
muntaketa eta konponketa 2 510 1,42 60  

IFC IFCT0310 Datu-baseen administrazioa 3 650 1,53 57  

IFC IFCT0409

Sarrerak eta presentzia 
kontrolatzeko eta bideoz zaintzeko 
sistema 
domotikoetan/immotikoetan 
informatika-elementuak ezartzea 
eta kudeatzea

3 540 1,53 52  

IFC IFCT0410 Sailetako sareak administratzea eta 
diseinatzea 3 610 1,53 51  

IFC IFCT0509 Interneteko zerbitzuak 
administratzea 3 590 1,53 61  

IFC IFCT0510 Informatika-sistemen kudeaketa 3 500 1,64 45  
IFC IFCT0609 Informatika-sistemen programazioa 3 590 1,53 61  

IFC IFCT0610

Enpresa-baliabideak planifikatzeko 
eta bezeroekiko harremanak 
kudeatzeko sistemak 
administratzea eta programatzea

3 650 1,53 65  

IMA IMAI0108 Etxeko iturgintzako eta berotzeko 
eta girotzeko eragiketak 1 480 2,3 62  

IMA IMAI0110

Isolamendu termikoko eta 
akustikoko sistemak eta suaren 
kontrako babes pasiboko sistemak 
instalatzea eta mantentzea

2 620 2,3 67  

IMA IMAI0208

Fluidoak banatzeko sareak eta 
sistemak mantentzeko eta muntaia 
ikuskatzeko lanak planifikatzea, 
kudeatzea eta egitea

3 580 1,64 73  

IMA IMAI0210

Isolamendu termikoko eta 
akustikoko sistemak eta suaren 
kontrako isolamenduko sistemak 
muntatzeko eta mantentzeko lanak 
kudeatzea eta gainbegiratzea

3 620 2,3 66  

IMA IMAQ0108 Tresneria industrialaren mantentze 
eta muntatze mekanikoa 2 590 2,73 79  

IMA IMAQ0110
Igogailuak eta jasotzeko eta 
garraiatzeko beste tresna finko 
batzuk instalatzea eta mantentzea

2 560 3,29 71  

IMA IMAQ0208

Makineria, tresneria industriala eta 
produkzio-lerro automatizatuak 
mantentzeko eta muntaketa 
ikuskatzeko lanak planifikatzea, 
kudeatzea eta egitea

3 570 2,51 76  

IMA IMAQ0210
Mantentzeko, jasotzeko eta 
garraiatzeko instalazioen 
proiektuen garapena

3 620 1,64 70  

IMA IMAR0108 Hozteko instalazioak muntatzea eta 
mantentzea 2 540 2,51 62  

IMA IMAR0109
Girotzeko eta 
aireztatzeko/erauzteko instalazioen 
proiektuak garatzea

3 570 1,64 62  

IMA IMAR0208
Girotzeko eta 
aireztatzeko/erauzteko instalazioak 
muntatzea eta mantentzea

2 500 2,51 65  

IMA IMAR0209 Hotz-instalazioen proiektuak 
garatzea 3 570 1,86 62  
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IMA IMAR0308 Fluidoak banatzeko sareen eta 
sistemen proiektuak garatzea 3 630 1,64 62  

IMA IMAR0309
Hotz-instalazioen muntaketa 
planifikatu, kudeatu, mantendu eta 
gainbegiratzeko lanak

3 540 1,86 61  

IMA IMAR0408 Bero-instalazioak muntatzea eta 
mantentzea 2 500 2,51 50  

IMA IMAR0409

Girotzeko eta aireztatzeko-
erauzteko instalazioen muntaketa 
planifikatu, kudeatu, mantendu eta 
gainbegiratzeko lanak

3 540 1,64 63  

IMA IMAR0508 Bero-instalazioen proiektuak 
garatzea 3 570 1,64 62  

IMA IMAR0509
Bero-instalazioen muntaketa 
planifikatu, kudeatu, mantendu eta 
gainbegiratzeko lanak

3 540 1,64 63  

IMP IMPE0108 Estetikako zerbitzu osagarriak 1 360 1,42 61  

IMP IMPE0109 Beltzarantzea, makillajea eta 
depilazio aurreratua 3 590 1,86 58  

IMP IMPE0110 Masaje estetikoak eta horiekin 
lotzen diren teknika sentsorialak 3 570 1,86 55  

IMP IMPE0111 Irudi pertsonaleko aholkularitza 
integrala 3 750 1,86 59  

IMP IMPE0209 Makillaje integrala 3 660 1,86 60  
IMP IMPE0210 Tratamendu estetikoak 3 650 1,86 77  

IMP IMPP0108 Esku eta oinetako zaintza 
estetikoak 2 360 1,86 72  

IMP IMPP0208 Higieneko, depilazioko eta 
makillajeko estetika-zerbitzuak 2 640 1,86 66  

IMP IMPQ0108 Ile-apainketako zerbitzu osagarriak 1 330 1,42 59  
IMP IMPQ0109 Ile-apainketa teknikoa eta artistikoa 3 600 1,86 71  
IMP IMPQ0208 Ile-apaindegia 2 710 1,86 71  
IMP IMPQ0308 Ile-tratamendu estetikoak 3 440 1,86 47  

IMS IMSD0108 Telebistako errealizaziorako 
laguntza 3 530 1,64 38  

IMS IMSV0109 Ikus-entzunezkoen muntaketa eta 
post-ekoizpena 3 510 1,64 43  

IMS IMSV0209 Multimedia ikus-entzunezko 
produktu elkarreragileen garapena 3 540 1,64 44  

IMS IMSV0308 Zinemako, bideoko eta telebistako 
kameralaria 3 630 1,64 61  

IMS IMSV0408
Zinematografiako eta ikus-
entzunezko lanetako 
zuzendaritzarako laguntza

3 440 1,64 49  

INA INAD0108 Elikagaien industriako elaborazio-
eragiketa osagarriak 1 300 1,86 77  

INA INAD0210 Animalien elikadurarako 
produktuen elaborazioa 2 360 2,51 68  

INA INAE0109 Gaztagintza 2 390 2,08 65  
INA INAE0110 Esne-industriak 3 600 2,08 62  

INA INAE0209 Kontsumoko esneak eta esnekiak 
elaboratzea 2 560 2,08 65  

INA INAF0108 Okintza eta opilgintza 2 530 2,51 68  
INA INAF0109 Pastelgintza eta konfiteria 2 580 2,51 71  

INA INAF0110 Zerealen eta gozokien deribatuen 
industriak 3 630 2,3 61  

INA INAH0109 Ardoak eta likoreak elaboratzea 2 600 2,08 64  
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INA INAH0110 Mahatsaren eta ardoaren 
deribatuaren industriak 3 530 2,08 61  

INA INAH0209 Enoteknia 3 660 2,08 65  
INA INAH0210 Garagardoaren ekoizpena 2 310 2,08 64  

INA INAH0310 Freskagarrien eta ontziratutako 
edarietako uren ekoizpena 2 240 2,08 64  

INA INAI0108 Harakintza eta haragikien 
elaborazioa 2 510 4,16 87  

INA INAI0109 Harakintza-industriak 3 600 2,73 67  

INA INAI0208 Animalien sakrifizioa, arrantza eta 
zatitzea 2 470 2,96 65  

INA INAJ0109
Arrandegia eta arrantzaren eta 
akuikulturaren ondoriozko 
produktuen elaborazioa

2 540 2,51 89  

INA INAJ0110 Arrantzaren eta akuikulturaren 
produktuen industriak 3 600 2,96 62  

INA INAQ0108
Elikagaien industriako mantentze-
lanetako eta barne-garraioko 
eragiketa osagarriak

1 240 1,42 79  

INA INAV0109 Barazki-kontserbak fabrikatzea 2 480 2,08 71  

INA INAV0110 Kontserben eta landare-zukuen 
industriak 3 600 2,08 60  

MAM MAMA0110 Xaflak, oholtza kontratxapatuak eta 
gainxaflatuak lortzea 2 320 2,3 50  

MAM MAMA0209 Zura zerratzea 2 410 2,3 50  

MAM MAMA0210 Zur-zuntz eta -partikulazko 
oholtzen fabrikazioa 2 350 2,3 50  

MAM MAMB0110 Instalazioko eta altzari-
hornikuntzako proiektuak 3 420 2,3 46  

MAM MAMB0210 Zurezko eraikuntzen muntaia eta 
instalazioa 2 510 2,3 52  

MAM MAMD0109
Arotzeriako eta altzarigintzako 
elementuetan bernizak eta lakak 
aplikatzea

1 210 2,3 65  

MAM MAMD0110
Zuraren eta arotzeriaren 
industrietako produkzioaren 
antolamendua eta kudeaketa

3 540 2,51 50  

MAM MAMD0209 Arotzeriako eta altzarigintzako 
lanak 1 300 2,3 66  

MAM MAMD0309 Arotzeriako eta altzarigintzako 
proiektuak 3 590 2,3 46  

MAM MAMR0108 Altzariak eta arotzeriako 
elementuak muntatzea 2 460 3,17 51  

MAM MAMR0208 Arotzeriako eta altzarigintzako 
akabera 2 490 2,3 50  

MAM MAMR0308 Zura eta deribatuak mekanizatzea 2 520 2,3 49  
MAM MAMR0408 Altzariak instalatzea 2 550 3,17 44  
MAM MAMS0108 Arotzeriako elementuak instalatzea 2 500 2,73 52  
QUI QUIA0108 Froga kimikoak eta fisikokimikoak 3 500 2,51 52  

QUI QUIA0110 Saiakuntza ez-suntsitzaileen 
antolamendua eta kontrola 3 880 2,3 46  

QUI QUIA0208 Froga mikrobiologikoak eta 
bioteknologikoak 3 520 2,51 53  

QUI QUIE0108 Kimika-instalazioko oinarrizko 
eragiketak 2 610 2,73 46  

QUI QUIE0208 Energia eta zerbitzu osagarrien 
instalazioetako eragiketak 2 530 2,73 44  
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QUI QUIE0308
Industria eta laborategi kimikoetako 
biltegi-eragiketak eta eragiketa 
osagarriak

1 300 2,3 72  

QUI QUIE0408
Industria kimikoko produktuak 
mugitzeko eta entregatzeko 
eragiketak

2 460 2,51 44  

QUI QUIL0108 Analisi kimikoa 3 690 2,51 50  
QUI QUIO0109 Paper-pasten prestaketa 2 540 2,51 54  

QUI QUIO0212 Oregintzako eta papergintzako 
produktua kontrolatzea 3 570 2,51 52  

QUI QUIT0109 Polimero termoegonkorrak eta bere 
osagaiak eraldatzeko eragiketak 2 510 1,97 55  

QUI QUIT0110

Polimero termoegonkorren eta 
haien konposatuen 
transformazioaren antolamendua 
eta kontrola

3 660 2,51 53  

QUI QUIT0209 Polimero termoplastikoak 
eraldatzeko eragiketak 2 530 1,86 61  

QUI QUIT0309 Kautxua eraldatzeko eragiketak 2 570 1,86 54  

QUI QUIT0409 Kautxuaren transformazioaren 
antolamendua eta kontrola 3 660 2,51 53  

QUI QUIT0509
Polimero termoplastikoen 
transformazioaren antolamendua 
eta kontrola

3 660 2,51 53  

SAN SANP0108 Tanatopraxia 3 520 1,86 56  
SAN SANT0208 Garraio sanitarioa 2 560 1,31 70  
SEA SEAD0111 Su-itzalketa eta salbamendua 2 650 2,08 51  

SEA SEAD0112 Pertsonen zaintza, segurtasun 
pribatua eta babesa 2 330 1,53 74  

SEA SEAD0211 Suteen prebentzioa eta mantentze-
lanak 2 380 2,08 51  

SEA SEAD0212 Lehergaien zaintza, segurtasun 
pribatua eta babesa 2 350 1,53 79  

SEA SEAD0411

Baso-suteak zaintzeko eta 
itzaltzeko eragiketak egitea eta 
natura- eta landa-inguruneko 
kontingentzietan laguntzea

2 450 2,08 51  

SEA SEAD0412 Txakurren oinarrizko trebakuntza 
eta heziketa 2 380 2,08 51  

SEA SEAD0512 Segurtasun eta babes zibileko 
eragiketetako txakur-heziketa 3 670 2,08 51  

SEA SEAG0108 Hiri- eta industria-hondakinak 
kudeatzea 2 390 2,08 68  

SEA SEAG0110 Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 2 370 2,08 69  
SEA SEAG0111 Airearen kutsadura kontrolatzea 3 570 2,08 68  

SEA SEAG0209 Toki irekietako eta industria-
instalazioetako garbiketa 1 210 1,42 82  

SEA SEAG0210 Ur-tratamenduko estazioak 
erabiltzea 2 540 2,51 59  

SEA SEAG0211 Ingurumen-kudeaketa 3 500 1,86 75  

SEA SEAG0212

Mikroorganismo kaltegarriak 
ugaltzeko eta aerosolizazio bidez 
barreiatzeko arriskua duten 
instalazioetan higieneari eta 
osasunari lotutako mantentze-lanak 
egitea.

2 330 2,08 51  

SEA SEAG0311 Organismo kaltegarriak 
kontrolatzeko zerbitzuak kudeatzea 3 510 1,86 60  

SSC SSCB0109 Dinamizazio komunitarioa 3 610 1,42 55  
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SSC SSCE0110 Enplegurako lanbide-
prestakuntzaren irakaskuntza 3 380 1,42 84  

SSC SSCE0111

Desgaitasuna duten pertsonei 
zuzendutako gizarte eta 
hezkuntzako sustapena eta esku-
hartzea

3 450 1,42 78  

SSC SSCE0212
Emakumeen eta gizonen 
berdintasun eraginkorrerako 
sustapena

3 570 1,42 78  

SSC SSCG0109 Desgaitasuna duten pertsonak lan-
munduan txertatzea 3 470 1,42 55  

SSC SSCG0111 Telelaguntzako deiak kudeatzea 2 310 1,42 61  

SSC SSCG0112 Sorren erkidegoa sustatzea eta 
parte hartzea 3 660 1,42 58  

SSC SSCG0209 Gizarte-bitartekotza 3 420 1,42 56  

SSC SSCG0211
Pertsona gor-itsuaren eta 
erkidegoaren arteko bitartekaritza 
egitea

3 830 1,42 51  

SSC SSCI0109 Etxeko enplegua 1 200 1,42 71  
SSC SSCI0112 Laguntza-txakurren heziketa 3 840 1,42 59  

SSC SSCI0209 Garbiketa-tresnerien kudeaketa eta 
antolamendua 3 380 1,42 61  

SSC SSCI0212 Hilerrietako hileta-jarduerak eta 
mantentze-lanak 1 250 1,42 73  

SSC SSCI0312
Hileta-zerbitzuetako bezeroari 
laguntzea eta protokolo-egintzak 
antolatzea

2 280 1,42 68  

SSC SSCI0412 Hileta-zerbitzuetako eragiketak 
egitea 2 450 1,42 67  

SSC SSCM0108 Eraikin eta lokaletako gainazalak 
eta altzariak garbitzea 1 230 1,42 96  

SSC SSCS0108 Pertsonentzako etxeko arreta 
soziosanitarioa 2 600 1,42 86  

SSC SSCS0208
Mendekotasuna duten 
pertsonentzako instituzio 
sozialetako arreta soziosanitarioa

2 450 1,42 95  

TCP TCPF0109
Arropetako eta ehungintzako eta 
larrugintzako artikuluetako 
konponketak eta egokitzapenak

1 390 1,86 51  

TCP TCPF0212 Ehunezko eta larruzko neurrirako 
jantzigintza 2 660 2,3 48  

TCP TCPN0112 Ehunak zuritzea eta tindatzea 2 540 2,3 54  

TCP TCPN0212
Ehungintzako materia eta 
artikuluetako aprestuak eta 
akaberak

2 490 2,3 45  

TCP TCPN0312 Ikuztegi industrialaren eta 
hurbilekoaren eragiketa osagarriak 1 340 1,42 49  

TCP TCPN0412 Ehungintzako estanpazioko diseinu 
teknikoa 3 630 1,86 41  

TCP TCPN0512 Larruen akabera 2 470 2,3 39  
TCP TCPN0612 Larruak tindatzea eta koipeztatzea 2 520 2,3 39  

TCP TCPP0110 Ehungintza-prozesuen eragiketa 
osagarriak 1 300 1,64 40  

TMV TMVG0109 Ibilgailuen elektromekanikako 
mantentze-eragiketa osagarriak 1 310 2,73 73  

TMV TMVG0110 Elektromekanikaren arloaren 
plangintza eta kontrola 3 660 1,64 70  

TMV TMVG0209 Ibilgailuen sistema elektrikoen eta 
elektronikoen mantentze-lanak 2 520 2,96 68  
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TMV TMVG0210

Nekazaritzako, erauzpen-
industrietako eta eraikuntza eta 
obra zibileko makineriako 
transmisio- eta errodaje-sistemak 
eta horien tresneria eta lanabesak 
mantentzea

2 680 2,73 70  

TMV TMVG0309
Ibilgailu automobilen indarra 
transmititzeko sistemen eta 
errodaje-trenen mantentze-lanak

2 480 3,06 66  

TMV TMVG0310

Nekazaritzako, erauzpen-
industrietako eta eraikuntza eta 
obra zibileko makineriako motorra 
eta sistema elektrikoak eta 
segurtasun eta erosotasunekoak 
mantentzea

2 510 2,96 70  

TMV TMVG0409 Motorra eta sistema osagarriak 
mantentzea 2 520 2,96 70  

TMV TMVL0109 Ibilgailuen karrozerien mantentze-
eragiketa osagarriak 1 310 2,73 82  

TMV TMVL0209
Ibilgailuen karrozeriaren 
egiturazkoak ez diren elementuen 
mantentze-lana

2 630 2,51 74  

TMV TMVL0309 Ibilgailuen karrozeriaren egiturak 
mantentzea 2 560 2,51 79  

TMV TMVL0409 Ibilgailuaren gainazalak txukuntzea 
eta dekoratzea 2 540 2,51 53  

TMV TMVL0509 Ibilgailuen pintura 2 500 2,51 69  

TMV TMVL0609 Karrozeriaren arloaren plangintza 
eta kontrola 3 660 1,64 76  

TMV TMVO0109 Mantentze aeronautikoko eragiketa 
osagarriak 1 410 2,51 78  

TMV TMVU0110
Kirol-ontzien eta laketontzien 
sistemak eta ekipoak mantentzeko 
eragiketa lagungarriak

1 390 2,3 72  

TMV TMVU0111

Kirol-ontzien eta laketontzien 
zuntzez sendotutako plastikozko 
osagaiak margotzea, konpontzea 
eta egitea

2 480 2,51 62  

TMV TMVU0210

Kirol-ontzien eta laketontzien 
egiturazko osagaiak mantentzeko 
eta gainazalak estaltzeko eragiketa 
lagungarriak

1 280 2,3 58  

TMV TMVU0211
Kirol-ontzien eta laketontzien 
zurezko elementuak mantentzeko 
eragiketak

2 450 2,51 62  

TMV TMVU0212
Kirol-ontzien eta laketontzien 
sistema elektriko eta elektronikoak 
mantentzea eta instalatzea

2 660 3,06 62  

TMV TMVU0311 Kirol-ontzien eta laketontzien 
tresneria mantentzea 2 570 2,51 58  

b.2.2.– Prestakuntza-ekintza kualifikatzaile egiaztaezinak.

Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

ADG ADGD02 Zerga-kudeaketa 3 240 1,42 61  

ADG ADGD03 Gardentasunaren kudeaketa 
sektore publikoan eta pribatuan 3 150 1,42 68  

ADG ADGD04 Bitartekaritza auzi zibiletan eta 
merkataritzakoetan 3 150 1,42 69  
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ADG ADGD06EXP Fabrikazio-prozesuan Lean sistema 
ezartzea 4 400 1,42 65  

ADG ADGD08EXP «Lean» zerbitzuak 3 215 1,42 63  
ADG ADGD13 Produktu digitalaren kudeatzailea 2 150 1,86 61  

ADG ADGD14 Online salmenta enpresan: sare 
sozialak eta komunikazio-tresnak 3 50 1,42 61  

ADG ADGD95
Nekazaritzako elikagaien 
proiektuak eta landa-garapena 
dinamizatzea

4 155 1,42 61  

ADG ADGG25
Eragiketa osagarriak administrazio- 
eta harrera-sailean I. mailako 
desgaitasuna duten pertsonentzat

1 280 1,86 61  

ADG ADGG27
Administrazio-zerbitzu 
osagarrietako oinarrizko 
prozedurak 

1 125 1,42 61  

ADG ADGN01 Familiaren finantza-plangintzarako 
eta inbertsiorako estrategia 3 50 1,42 43  

ADG ADGN02 Higiezinen kredituaren kudeaketa 3 250 1,42 52  

ADG ADGN03 Aseguru- eta finantza-produktuen 
marketina 3 70 1,42 52  

ADG ADGN18 Aseguruen banaketa – 2. maila 2 200 1,64 43  
AFD AFDA03 Mendi-lasterketak 2 100 3,06 55  

AFD AFDA04
Behe-mendiko eta erdi-mendiko 
hastapen ibilbideetako oinarrizko 
jarduerak

1 125 3,06 46  

AFD AFDP01EXP Jarduera fisikoetan jarrera 
berrezteko tresnak 3 150 1,64 37  

AFD AFDP02EXP
Jarduera fisikoetan esku hartzeko 
estrategiak patologia kronikoen 
kasuan

3 150 1,64 49  

AGA AGAJ01 Lorezaintzako zerbitzuetako 
oinarrizko prozedurak 1 125 3,06 51  

AGA AGAN02EXP Zainketa osagarriak albaitaritza-
klinikan 3 300 3,5 46  

AGA AGAO0308M Lorezaintza eta paisaia 
lehengoratzea 3 620 3,06 56  

AGA AGAU29 Goi teknologiako negutegietako 
laborantza hidroponikoak 2 250 3,5 57  

ARG ARGG02 Adobe Illustrator-en tresna 
aurreratuak 3 120 1,86 51  

ARG ARGI01 Material plastikoen manipulazioa 
eta inprimaketa 1 275 1,86 50  

ARG ARGN01 Pantaila interaktiboen diseinu 
grafikoa 3 330 2,3 38  

ARG ARGN02 Aldizkari digitalen eta ebooken 
edizioa 3 300 2,3 38  

ARG ARGN04 Diseinu editoriala Adobe Indesign 
programarekin 3 200 1,86 48  

COM COML01 Marketin digitala eta merkataritza 
elektronikoa automobilgintzan 3 130 1,64 63  

COM COML09 Logistikako ezkutuko kostuen 
ikuskaritza 2 50 1,42 74  

COM COML20 Biltegiko logistikako oinarrizko 
jarduerak 1 125 1,42 77  

COM COMM05 Produktu berriak diseinatzeko 
marketineko metodologia arinak 3 50 1,64 61  

COM COMM05EXP Marketin digitaleko arduraduna 3 200 1,64 52  
COM COMM15 Espezialista marketin digitalean 3 130 1,86 56  

COM COMM16 Ete-entzako e-commerce 
proiektuak garatzea 3 300 1,64 67  
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COM COMM17
Kudeaketa logistikoa eta e-
commerce management delakoa 
marketplace-entzat

3 250 1,64 67  

COM COMM18 Adimen artifiziala marketin digitalari 
aplikatuta 3 200 1,64 58  

COM COMM19 Telemarketina 1 40 1,64 66  

COM COMM45 Oinarrizko prozedurak marketin 
digitalean eta sare sozialetan 1 125 1,64 58  

COM COMT12
Sektorean online ospea eta 
salmenta-gaitasunak egokitzea eta 
hobetzea

2 50 1,42 71  

ELE ELEE01 Sare elektriko adimendunak 3 100 1,86 62  

ELE ELEE04 Elektrizitatearen eta elektronikaren 
oinarrizko prozedurak 1 125 1,86 73  

ELE ELEM04 Instalazio automatizatuen urrutiko 
mantentze-lana 2 350 3,39 73  

ELE ELEM05 «Cobot» robot lankideen 
instalazioa eta mantentze-lana 2 200 3,39 64  

ELE ELEM06
Zirkuitu pneumatikoen eta 
elektrohimatikoen diseinua eta 
muntaketa

2 280 2,3 73  

ELE ELEM07 Automoziorako robotika eta 
automatizazioa 4 200 3,06 63  

ELE ELEM08 Makina elektromekanikoetan 
integratutako ikusmen-sistemak 3 100 3,06 73  

ELE ELEQ01EXP
Zirkuitu inprimatuko plakak 
diseinatzea, fabrikatzea eta 
muntatzea

3 280 2,3 53  

ELE ELEQ02EXP
Kontrol mikroprogramagarriko 
ekipo elektronikoak diseinatu, 
fabrikatu, muntatu eta mantentzea

3 320 2,3 60  

ELE ELEQ03EXP
Kontrol- eta potentzia-ekipo 
elektronikoak diseinatu, fabrikatu, 
muntatu eta mantentzea

3 290 2,3 60  

ELE ELEQ04EXP Gauzen internet: raspberry eta 
arduino 2 100 2,3 61  

ELE ELES02
Eraikin adimendunetan IOT 
sistemak instalatu eta integratzeko 
lanak

3 125 2,51 60  

ELE ELES04 IOT industriala: gailu adimendunak 3 200 1,64 60  
ELE ELES05 5G sareko nodoak instalatzea 3 210 3,06 53  
ENA ENAC01 Energia elektrikoaren biltegia 3 100 1,75 59  
ENA ENAC02 Energia-eskariaren kudeaketa 4 130 1,75 62  

ENA ENAC03 Eraikinen ziurtagiri energetikorako 
tresnak 4 100 1,75 62 BAI

ENA ENAC04 Sorrera banatua eta autokontsumo 
fotovoltaikoko instalazioak: sarrera 3 180 1,75 60  

ENA ENAC09 Tokiko energia-komunitateen 
kudeaketa 4 270 1,64 65  

ENA ENAC10
Energia-kudeaketa industria-
sistemetan, eraikinetan eta 
ekipamenduetan

4 240 2,08 60  

ENA ENAC13
Esku-hartze energetikoa eraikin 
baten inguratzailean, sistema 
pasiboen bidez

2 200 2,3 70  

ENA ENAC14
Energia-eraginkortasuneko sistema 
pasiboak eraikin baten 
inguratzailean

2 280 2,3 70  

ENA ENAE01 Parke eolikoak muntatzea eta 
mantentzea 2 150 3,06 49  
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ENA ENAE05 Sorrera banatua eta autokontsumo 
fotovoltaikoko instalazioak 3 180 2,3 58  

ENA ENAE06
Zirkuitu itxiko truke geotermikoko 
sistemak instalatzea eta 
mantentzea

2 360 3,06 53  

ENA ENAE07 Parke eolikoetako eragiketa eta 
zerbitzua 2 360 2,3 53  

ENA ENAE08 Sistema fotovoltaikoak: diseinu, 
neurketa eta material berriak 4 180 1,86 48  

ENA ENAE09 Sarera konektatzea eta energia 
eolikoa integratzea 4 240 1,86 48  

ENA ENAE11 Ekoizpen proiektuak eta aplikazio 
bioenergetikoak 4 260 1,86 48  

ENA ENAL01 Biltegiratze-teknologien integrazioa 5 240 2,3 52  

ENA ENAL02 Sare elektriko adimendunen 
eragiketa eta plangintza 4 240 2,3 52  

EOC EOCB01 Bioeraikuntza 2 498 3,06 49  

EOC EOCB02 Azpiegiturak asfaltatzea eta 
mantentzea 1 420 3,5 65  

EOC EOCB03 Eguzki-pergola fotovoltaikoak 
eraikitzea 2 104 3,5 58  

EOC EOCB06 Eraikinak mantentzea eta 
birgaitzea 1 440 3,06 64  

EOC EOCO04 Arkitektura tradizional bioklimatikoa 2 200 3,39 58  

EOC EOCO05 Smart-City delakoetan ezartzeko 
sistemak eta teknologiak 3 200 1,64 58  

EOC EOCO06 Eraikin osasungarrien diagnostikoa 
eta ebaluazioa 3 200 1,64 58  

EOC EOCO07 Ekonomia zirkularraren aplikazioa 
eraikuntzan 3 240 1,86 58  

EOC EOCO082EXP Eraikuntza-obren segurtasuna 
koordinatzea 4 200 2,08 44  

EOC EOCO19 Eraikuntzan uak/dronak aplikatzea 3 300 3,39 48 BAI

EOC EOCO20 Uak/dronak aplikatzea obra zibilean 
eta erauzketa-industrietan 3 300 3,39 48 BAI

EOC EOCQ01EXP Aire zabalean indusketa-makinak 
erabiltzea 2 360 3,17 67  

EOC EOCQ02EXP Eraikuntzan oinarrizko 
manutentzio-makinak erabiltzea 2 180 3,5 62  

EOC EOCQ03EXP Lurrak mugitzeko mini-makinak 
erabiltzea 2 270 3,39 55  

FME FMEC02
Metalezko eta plastikozko 
edukiontzien konponketa eta 
soldadura

1 230 3,39 80  

FME FMEM04EXP Project leader automobilgintza 
sektorean 3 245 1,86 57  

FME FMEM06EXP Fabrikazio gehigarria: 3D 
inprimaketa 3 360 2,73 80  

FME FMEM13 Pieza mekanikoak diseinatzea eta 
prototipoak 3D-n inprimatzea 2 200 2,08 67  

FME FMEM14 Tornuko eta fresako cad-cam 
programazioa 2 100 3,06 57  

FME FMEM17 Ibilgailuetarako material 
aurreratuak 4 200 2,08 67  

FME FMEM18 Fabrikazio digital aplikatua 3 105 3,06 62  

FME FMEM19 Eserlekuen mihiztadura eta 
akabera 2 80 3,06 58  

HOT HOTR45 Espainiako sukaldaritza 
tradizionala 2 40 2,73 66  
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HOT HOTR51 Sukaldaritza eta oinarrizko otordu-
zerbitzua 1 120 2,73 79  

HOT HOTR52 Barrako eta salako laguntza 
balioaniztuna 1 95 2,08 85  

HOT HOTR55 Sukaldaritza-zerbitzuko oinarrizko 
prozedurak 1 125 2,73 79  

HOT HOTR56 Areto-zerbitzuko oinarrizko 
prozedurak 1 125 2,08 86  

HOT HOTT01 Covid-19aren aurkako oinarrizko 
ekintzak turismoan eta ostalaritzan 1 55 1,64 85  

IFC IFCD0075V Android gailu mugikorren 
programazioa 3 380 1,53 51  

IFC IFCD0079V Web garapen moldagarria 
Wordpress tresnarekin 2 270 1,64 56  

IFC IFCD01 Oracle datu-baseen administrazioa 3 200 7,6 56 BAI

IFC IFCD02
Business Intelligence eta 
Datawarehousing-en 
administrazioa

3 130 5,62 55 BAI

IFC IFCD03
Solaris eta Oracle Linux 
(Shellscript) sistemen 
administrazioa

3 250 7,6 55 BAI

IFC IFCD04
Java aplikazioen garapena: web-
osagarriak eta datu-baseen 
aplikazioak (JSP eta JPA)

3 190 5,62 56 BAI

IFC IFCD05 Java Me aplikazio mugikorrak 
garatzea 3 100 5,62 55 BAI

IFC IFCD07 Java web aplikazioak garatzea: 
Webservices j2ee 3 140 5,62 56 BAI

IFC IFCD08 Oracle Database-ren gaineko web 
aplikazioak garatzea 3 160 5,62 55 BAI

IFC IFCD10
Birtualizazioa, hodeiko konputazioa 
eta eskuragarritasun altua Oracle 
Solarisekin

3 185 7,6 55 BAI

IFC IFCD100 Hiri-mugikortasuneko sistemak 4 240 1,86 55  
IFC IFCD101 Ibilgailuetarako zibersegurtasuna 4 240 1,86 55  

IFC IFCD103 Low code eta no code aplikazioak 
garatzeko oinarriak 4 300 1,86 55  

IFC IFCD104 Adimen artifiziala eta big data 
eremu biosanitariora aplikatua 3 300 1,86 57  

IFC IFCD105 Big datako espezialista 3 230 1,42 57  

IFC IFCD106 Hodeirako jatorrizko softwarearen 
ingeniaritza 3 210 1,42 57  

IFC IFCD107 Adimen artifizialeko espezialista 3 230 1,42 57  

IFC IFCD11
«Red Hat Jboss» aplikazioen 
zerbitzariaren garapena eta 
administrazioa

3 210 6,6 54 BAI

IFC IFCD12 Oracle weblogic aplikazioen 
zerbitzariaren administratzailea 3 150 7,6 54 BAI

IFC IFCD13 Oracle sistemen administratzaile 
teknikoa 2 180 7,6 55 BAI

IFC IFCD14 Java j2ee 7 enpresa-aplikazioen 
garapena (Oracle) 3 150 5,62 56 BAI

IFC IFCD15 Java Se 8 programazioa (Oracle) 2 160 5,62 56 BAI

IFC IFCD16
Oracle Database-ren administrazio 
aurreratua: eskuragarritasun 
handia hodeian

3 150 7,6 55 BAI

IFC IFCD17 Oracle database-ren oinarriak eta 
administrazioa 2 200 5,62 55 BAI

IFC IFCD20 IT azpiegituretan Microsoft Azures 
soluzioak inplementatzea 3 100 1,42 55 BAI
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IFC IFCD21 Microsoft Azure soluzioen 
garapena 3 100 1,42 54 BAI

IFC IFCD23 Big data developer Cloudera 
Apache Hadoopekin 3 175 1,42 55 BAI

IFC IFCD25 Spark big data Cloudera 
garatzailea 3 200 1,64 55 BAI

IFC IFCD26 CMS eta E-commerce 2 100 1,42 51  

IFC IFCD28 Bideo-jokoak eta errealitate birtuala 
garatzea, Unity 3D erabilita 3 300 1,64 54  

IFC IFCD40 Bideojokoen diseinua eta 
kontzeptualizazioa 3 200 2,3 55  

IFC IFCD41 Eskultura digitala (Zbrush-EKIN) 3 150 2,3 55  

IFC IFCD42 Modelatu poligonala, testurizatua 
eta animazioa 3 300 3,06 55  

IFC IFCD43
Woocommerce eta Prestashop 
bidezko merkataritza elektronikoko 
proiektuak garatzea

3 250 1,64 57  

IFC IFCD45 Laravel (php framework) 3 200 1,64 57  

IFC IFCD46 Web-garapena ASP .Net eta C# 
erabiliz 3 250 1,64 57  

IFC IFCD47
Objektuei orientatutako lengoaiak 
eta datu-base erlazionalak erabilita 
programatzea

3 200 1,64 57  

IFC IFCD48 Sare neuronalen programazioa - 
Machine learning 3 170 1,64 57  

IFC IFCD50
Aplikazio hibridoak garatzea 
Adroid, IOS eta Progressive Web 
Apps-en bidez

3 300 1,64 55  

IFC IFCD51 Android gailuetarako aplikazioak 
garatzea 3 350 1,64 55  

IFC IFCD52 IOS gailuetarako aplikazioak 
garatzea 3 300 1,64 55  

IFC IFCD53 Garapena Java-n Framework 
Spring-ekin 3 350 1,64 55  

IFC IFCD54 Back end web-garapena 3 300 1,64 55  
IFC IFCD55 Front end web-garapena 3 300 1,64 55  

IFC IFCD57 Unityko bideo-jokoetarako 
programazioa 3 300 1,86 55  

IFC IFCD60 Komunikazio eta elkarreragin 
sozialak IKT inguruneetan 2 135 1,42 63  

IFC IFCD60EXP Proiektuak sortzea visual basic.net 
lengoaian 3 400 1,53 47  

IFC IFCD61 Android mobile developer 4 300 3,5 55  
IFC IFCD62 Java back end web developer 4 240 1,64 55  

IFC IFCD63 Open source back end web 
developer 4 240 1,64 55  

IFC IFCD64 CRM ezartzeko proiektuak 
kudeatzea 4 145 2,51 55  

IFC IFCD65 Front end web developer 4 240 1,64 55  
IFC IFCD66 Data scientist 5 310 1,64 55  
IFC IFCD67 Cloud deployer 4 300 1,64 55  

IFC IFCD85 Android gailu mugikorren 
programazioa 3 380 1,64 55  

IFC IFCD98 Cloud garatzailea azure eta net 
core erabilita 3 230 1,64 57  

IFC IFCT02
IBM db2 datu-baseen 
administrazioa sistema 
banatuetarako

3 170 1,42 55 BAI
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IFC IFCT03 Aix (Ibm Unix) Power System-en 
administrazioa 3 250 1,42 54 BAI

IFC IFCT04 Ibm Tivoli Storage Manager-en 
administratzailea 3 120 1,42 54 BAI

IFC IFCT05 Ibm Websphere Commerce-ren 
administrazioa 3 150 3,63 54 BAI

IFC IFCT07
Business Intelligenty data 
warehouse-ren administrazioa eta 
kudeaketa IBM erabilita

3 145 1,42 54 BAI

IFC IFCT08
Ibm Websphere Portal Server-en 
administrazioa eta web-atariak 
sortzea.

3 160 1,42 54 BAI

IFC IFCT09 Ibm Websphere Application Server-
en administrazioa 3 150 1,42 54 BAI

IFC IFCT10 Cloud-arkitektoa 3 120 1,42 55 BAI
IFC IFCT107 Datako arduradun aditua 4 240 2,08 56  
IFC IFCT12 Sap Abap garatzailea 3 240 3,63 55 BAI
IFC IFCT122 Aplikazioen garapen segurua 4 104 1,64 58  

IFC IFCT126
SAP S4HANA aholkularia, 
produkzioaren eta fabrikazioaren 
plangintza

3 270 3,63 58 BAI

IFC IFCT127 SAP bw4 hana aholkularia 3 230 3,63 58 BAI

IFC IFCT128 SAP s4hana aholkularia, aktiboen 
kudeaketa-mantenimendua 3 200 3,63 58 BAI

IFC IFCT129 SAP s4hana aholkularia materialen 
eta erosketen kudeaketa 3 270 3,63 58 BAI

IFC IFCT13 Giza baliabideek Sap-aren 
aholkulari ofiziala 4 230 3,63 55 BAI

IFC IFCT130 SAP s4hana erosketa-aholkularia 3 270 3,63 59 BAI
IFC IFCT131 Sap Abap garatzailea 3 270 3,63 58 BAI

IFC IFCT132 SAP s4hana aholkularia 
kontabilitate analitikoa (controlling) 3 300 3,63 59 BAI

IFC IFCT133 SAP s4hana finantza-aholkularia 3 300 3,63 59 BAI

IFC IFCT134
Hat Openshift sarea duten 
edukiontzien eta mikrozerbitzuen 
arkitekturako devops-a

3 300 6,23 58 BAI

IFC IFCT135 RED HAT azpiegitura eta 
birtualizazioa 3 200 6,23 58 BAI

IFC IFCT136 SAP s4hana negozio-prozesuen 
integrazioa (logistika) 3 200 3,63 59 BAI

IFC IFCT137 SAP s4hana negozio-prozesuen 
integrazioa (finantzarioa) 3 170 3,63 59 BAI

IFC IFCT138
RED HAT sistemak, 
automatizazioa duten 
administratzaile eta ingeniarientzat

3 300 6,23 58 BAI

IFC IFCT142 3D inprimaketa eta diseinuko 
oinarrizko prozedurak 1 125 1,86 66  

IFC IFCT145 «Red Hat Linux» sistemen 
ingeniaria 3 150 6,23 58 BAI

IFC IFCT146 Marine digital twin - ontzi-
arkitektura 3 104 1,64 56  

IFC IFCT147 Confluent garatzailea 3 325 6,23 56  
IFC IFCT148 Confluent administratzailea 3 325 6,23 56  
IFC IFCT16 Mcsa windows server 2012 3 240 3,63 54 BAI

IFC IFCT17 Microsoft certified solutions 
developer (mcsd): web applications 3 260 3,63 55 BAI

IFC IFCT19 «Red Hat Linux» sistemen 
ingeniaria 3 220 5,62 55 BAI
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IFC IFCT21 Sap Erp-en azken erabiltzailea 
(ekonomia eta finantza) 2 160 3,63 57 BAI

IFC IFCT22 Sap Erp-en azken erabiltzailea 
(logistika) 2 160 3,63 57 BAI

IFC IFCT25 Mcsa sql server 3 240 3,63 55 BAI

IFC IFCT26 IKT azpiegiturak kudeatzeko 
oinarriak (Microsoft) 2 160 3,63 55 BAI

IFC IFCT27 Microsoft Sql Server datu-
baseetarako sarrera 2 80 3,63 55 BAI

IFC IFCT31 Segurtasuna sistema 
informatikoetan IBM erabilita 3 255 3,63 55 BAI

IFC IFCT34 Big data Cloudera-ren 
administratzailea 3 150 3,63 55 BAI

IFC IFCT35 Big data Cloudera-ren datuen 
analista 3 150 3,63 55 BAI

IFC IFCT37 Web 2.0 tresnak 2 100 1,42 48  

IFC IFCT38 Community manager, tresnak, 
analisiak eta txostenak 3 100 1,42 56  

IFC IFCT39 Web-posizionamendua eta 
marketin digitala bilatzaileetan 3 100 1,42 60  

IFC IFCT44 Red hat openstack 3 200 6,6 54 BAI
IFC IFCT78 Linux sistemen administrazioa 3 200 1,64 58  
IFC IFCT79 Sareen konfigurazioa 3 300 1,64 58  

IFC IFCT84 Blockchain open source enpresa-
soluzioak 3 150 1,86 58  

IMA IMAI01 Instalazio elektroneumatikoen eta 
elektrohidraulikoen automatizazioa 2 300 3,06 73  

IMA IMAI03
Industria-planten eta off-shore 
plataformen geltokietako zerbitzu 
mekanikoak

2 440 2,3 71 BAI

IMA IMAI04 Igogailuen mantentze-lanak 2 125 3,39 76 BAI

IMA IMAI05 Industria-plantak eta off-shore 
plataformak gelditzea 3 150 3,06 71 BAI

IMA IMAR05

Fluordun hoztaileak, edozein 
kargatakoak, dauzkaten hotz-
sistemako ekipamenduak 
manipulatzeko oinarrizko ikastaroa

2 90 2,08 51 BAI

IMA IMAR06

3 kg-tik beherako kargako fluordun 
hoztaileak dauzkaten hotz-
sistemako ekipamenduak 
manipulatzeko ikastaro osagarria

2 110 2,08 50 BAI

IMA IMAR09
Airearen kalitatea egokitzea eta 
kontrolatzea pertsonak dauden 
esparruetan

2 50 2,51 53 BAI

IMA IMAR14 Eraikinetako instalazio termikoak 
instalatzea eta mantentzea (EIT) 2 480 3,06 62 BAI

IMA IMAR18
Instalazio termikoen instalatzailea 
eta mantentzailea, instalazio 
termikoen araudiaren arabera

1 450 3,06 52 BAI

IMA IMAR19 Girotzeko instalazioetan fluidoak 
eramateko hodiak fabrikatzea 2 90 2,51 62 BAI

IMP IMPE01 Oinarrizko arreta eta prozedurak 
estetika-zerbitzuetan 1 125 1,86 64  

IMP IMPQ01 Oinarrizko arreta eta prozedurak 
ile-apainketako zerbitzuetan 1 125 2,08 71  

IMS IMSE01 Zuzeneko kontzertuen soinuztatzea 3 140 1,64 49  

IMS IMSE02 Musika sortzeko eta ekoizteko 
oinarrizko prozedurak 1 125 1,64 47  

127. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2022ko uztailaren 1a, ostirala

2022/3017 (74/60)



Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

IMS IMSV01

Web-aplikazioak diseinatzea, eta 
ikus-entzunezko produktu 
multimedia interaktiboak 
integratzea aplikazio horietan.

3 480 1,64 51  

IMS IMSV03 3D pertsonaien animazioa 
animation character-rari aplikatuta 3 170 1,86 49  

IMS IMSV04 Da Vinci Resolve kolore-zuzenketa 3 120 1,86 51  

IMS IMSV05 Grabaketa eta produkzio musikala 
Pro Toolsekin 3 160 1,86 51  

IMS IMSV06
Photoshop eta After Effects 
bidezko bideo- eta animazio-
tresnak

3 120 1,86 49  

IMS IMSV07 Matte painting digital 2d eta 3d 3 280 1,86 51  

IMS IMSV09

3D pertsonaiak modelatzea eta 
testurizatzea ikus-entzunezko 
produkzioetarako eta 
bideojokoetarako

3 200 1,86 49  

IMS IMSV10 Bideo- eta telebista-kamerarekin 
eragiketak egitea 3 120 2,51 51  

IMS IMSV11 Postprodukzioa nuke-rekin 3 130 1,86 51  

IMS IMSV12 Ikus-entzunezko soinuaren 
postprodukzioa Pro Tools bidez 3 125 2,51 51  

IMS IMSV13
3d pertsonaiekin rigging-a egitea 
ikus-entzunezko produkzioetarako 
eta bideojokoetarako

3 200 1,86 49  

IMS IMSV17 Ikus-entzunezko ekitaldietarako 
kontrol-teknikak eta -sistemak 3 160 2,51 51  

IMS IMSV19 Video mapping narratiboa 3 200 1,86 49  
IMS IMSV20 Bistaratze arkitektonikoa 3 150 1,86 51  

IMS IMSV21 Postprodukzioa After Effects 
erabilita 3 160 1,86 51  

IMS IMSV22 Stop motion bidezko animazioa 3 200 2,51 49  

IMS IMSV24 Web eta sare sozialetarako content 
creator bideoa 3 100 2,51 51  

IMS IMSV31 Dronak ikus-entzunezko 
produkzioan 3 110 3,06 49  

IMS IMSV38 Soinu-teknikak 3 130 1,86 51  

IMS IMSV40 Avid Media Composer bideo-
editoreentzat 3 110 1,86 51  

IMS IMSV41 Bideo digitalaren edizioa 3 110 1,86 51  

INA INAD01 Segurtasuna eta higienea 
elikagaigintzan 3 60 1,64 66  

INA INAH01 Packaging soluzio berriak ardoetan 2 50 2,08 64  

INA INAH02 Bio produktuen elaborazioa edarien 
industrian 3 60 2,08 67  

INA INAH03 Aparteko kalitatea duten 
produktuak 3 70 1,64 64  

INA INAH07 Kalitateko ardoen dastatzaile 
adituentzako prestakuntza 3 70 2,08 61  

INA INAH08 Ardo zurien zentzumenezko 
analisia 2 60 2,08 64  

INA INAI01
Txerri-haragiaren industrian 
zatikatzeko, paketatzeko eta 
ontziratzeko eragiketak

1 228 3,39 71  

INA INAI03
Harategiko eta urdaitegiko 
produktuak saltzeko prestatzeko 
oinarrizko eragiketak

1 310 3,06 68  

INA INAI04 Haragi-produktuak jasotzea, 
biltegiratzea eta egokitzea 2 140 3,06 60  
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INA INAI05 Haragi-produktuen salmenta eta 
manipulazioa 2 210 3,06 64  

INA INAJ01 Arrandegiko produktuen salmenta 
eta manipulazioa 2 190 3,06 60  

INA INAJ02 Arrainak eta itsaskiak hartzea eta 
prozesatzea 2 100 3,06 60  

MAM MAMD08 Oinarrizko arreta arotzeria-
zerbitzuetan 1 125 2,96 66  

QUI QUIA20

Instalazio erradiaktiboen 
operadorea. Erradiografia 
industrialaren eta prozesuen 
kontrolaren espezialitatea

2 80 2,51 42 BAI

QUI QUIE03 Etengabe hobetzeko LEAN sistema 
industria kimikoan 3 40 1,64 55  

QUI QUIT02
Industria-elementuak material 
konposatuekin fabrikatzeko 
oinarrizko eragiketak

1 460 2,51 45  

QUI QUIT03 Plastikoaren industrian kalitatea 
kontrolatzeko tresnak 3 100 2,51 47  

SAN SANT13 Laguntzaile klinikoaren 
administrazio-kudeaketa 3 285 1,64 63  

SEA SEAG01 Produktuaren karbono-aztarna eta 
antolaketa 3 100 2,3 51  

SEA SEAG04
Hondakinen aprobetxamendua eta 
ekodiseinua ekonomia zirkularreko 
ereduak garatzeko

2 110 1,64 60  

SEA SEAG05
Udal-hondakinak eta hondakin 
industrialak jaso eta tratatzeko 
oinarrizko eragiketak

1 160 1,86 69  

SSC SSCB01 Kultur proiektuen diseinua eta 
kudeaketa 3 200 1,64 49  

SSC SSCB02
Adineko pertsonentzako baliabide 
eta zerbitzuen zuzendaritza 
koordinatzea eta laguntzea

4 150 1,64 42  

SSC SSCB03 Aisialdiko eta denbora libreko 
jarduerak 1 125 1,64 51  

SSC SSCE0065V Prestakuntza tekniko eta 
pedagogikoa online tutoreentzat 3 100 1,42 83  

SSC SSCE29 Ikasgela birtualerako metodologiak 2 50 1,64 79  

SSC SSCE30 Toki- eta landa-garapeneko 
proiektuen kudeaketa 4 165 1,64 78  

SSC SSCG01

Alzheimerra edo beste gaixotasun 
batzuk dituzten mendeko 
pertsonentzako arreta 
soziosanitarioa erakunde 
sozialetan

2 100 1,64 67  

SSC SSCG03
Gaixotasun kronikoa duen 
pertsonari zainketa profesionaletan 
arreta integratua ematea

2 90 1,64 51  

SSC SSCG05EXP

Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 
aplikatzea etxez etxeko laguntza 
zerbitzuan

2 120 1,42 62  

SSC SSCG06EXP
Gizarte-bazterketako egoeran 
dauden adingabeekin eta familiekin 
esku-hartzea

3 280 1,42 70  

SSC SSCG07EXP
Tratu txarrak pairatzen dituzten eta 
gizartetik baztertuta dauden 
emakumeekin esku hartzea

3 280 1,42 66  

SSC SSCG08 Eraldaketa digitalaren bidez 
gizarte-ekintza hobetzea 4 220 1,64 51  
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SSC SSCG09 Etxeko eta zentroetako arreta 
terapeutiko okupazionala 4 280 2,08 51  

SSC SSCG10 Etxez etxeko arreta-zerbitzuak 
koordinatzea eta kudeatzea 4 280 1,64 51  

SSC SSCG11

Autismoaren espektroaren 
nahasmendua duten mendeko 
pertsonentzako arreta 
espezializatua

2 250 1,64 62  

SSC SSCG12 Arreta soziosanitarioko oinarrizko 
prozedurak 1 125 1,64 62  

SSC SSCG15
Etxeko eta erakundeetako 
bizitzaren amaierako etapa 
zaintzeko arreta eta laguntza 

2 90 1,64 51  

SSC SSCG20
Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 
zainketa profesionaletan aplikatzea 

2 95 1,64 51  

SSC SSCG21 Zaintzaile profesionalarentzako 
autozaintza-estrategiak 2 89 1,64 51  

TCP TCPF24 Ehungintzako produktu 
jasangarrien diseinua eta garapena 2 150 2,73 57  

TCP TCPF25
Ehungintzako produktuak 
diseinatzeko eta garatzeko tresna 
digitalak

2 360 2,96 57  

TCP TCPN01 Ehungintzako estanpaziorako 
diseinu- eta garapen-tresnak 2 200 2,73 50  

TCP TCPP01 3Dko prototipoak diseinatzea eta 
inprimatzea 2 90 2,3 51  

TMV TMVC0001OV «E» gidabaimena lortzea 2 340 4,16 75 BAI

TMV TMVC0002OV «D» eta «CAP» gidabaimenak 
lortzea 2 385 4,16 79 BAI

TMV TMVC0003OV «C1-C», «CAP» eta «ADR» 
gidabaimenak lortzea 2 425 3,94 85 BAI

TMV TMVG01

Pertsonen erosotasun termikorako 
ibilgailuetan instalatutako fluordun 
hoztaileak erabiltzen dituzten hotz-
sistemak manipulatzeari buruzko 
ikastaroa

2 44 2,96 57 BAI

TMV TMVG07 Ibilgailu hibridoen eta elektrikoen 
elektrifikazioa 2 300 2,96 70  

TMV TMVG08 Gidatzen laguntzeko sistema 
aurreratuak (GLSA) 2 70 2,96 70  

TMV TMVG09 Ibilgailu elektrikoak 4 200 3,39 60  

TMV TMVG10 Konektatutako ibilgailuaren 
teknologiak 4 240 3,39 60  

TMV TMVG11 Ibilgailuentzako GLSA sistemak 5 175 3,39 60  

TMV TMVG12
Bizikletak eta hiri-mugikortasuneko 
edo mugikortasun pertsonaleko 
ibilgailuak mantentzea

1 200 2,73 72  

TMV TMVG13 Motor-multzoko matxurak 
diagnostikatzea 2 60 2,73 70  

TMV TMVI02
Gidari profesionalentzako 
prestakuntza espezifikoa: zamak 
mugitzea eta hizkuntzak jakitea

1 150 2,08 67 BAI

TMV TMVL01 Karbono-altzairuarentzako TIG 
soldadura 2 60 2,73 80  

TMV TMVL02 Altzairu herdoilgaitzarentzako TIG 
soldadura 2 60 2,73 80  

TMV TMVL03 Aluminiorako TIG soldadura 2 50 2,73 80  
TMV TMVL04 Automobilgintzarako TIG soldadura 2 180 2,73 80  
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Arloa Kodea Izena Maila Orduak B modulua Balorazioa Betekizun 
gehigarriak

TMV TMVL05

Plastikozko eta txapazko piezak 
CatiaV5-ekin diseinatzeko 
metodologia automobilgintzaren 
sektorerako

3 80 1,64 67  

TMV TMVL08
Ibilgailuen karrozeria konpontzeko 
eta pintatzeko oinarrizko 
prozedurak

1 125 2,73 80  

TMV TMVL09 Bizikleta-koadroak apaindu eta 
pertsonalizatzea 2 150 2,73 64  

TMV TMVO02 Data training - abiazio-sektorea 3 60 1,42 64  

TMV TMVO10 Aireontzien mantentze astuneko 
eragiketa osagarriak 2 500 3,39 74  

TMV TMVU01 Ontzitegiko eragiketa osagarriak 2 135 3,5 78  

c) C modulua: Zeharkako kostuak.

Modulu hau A eta B moduluen kostuen % 10 da, eta, besteak beste, kontzeptu hauek biltzen ditu: 
zuzendariaren pertsonal-gastuak, administrazio-langileen pertsonal-gastuak, berokuntza, argiztapena, 
garbitzea, instalazioen asegurua, itzalgailuak, alarmak, kanpoarekiko komunikazioak, batzarrak, 
hitzaldiak, ikastaroak eta bestelakoak, lokomozioa eta enpresekiko kudeaketa, fotokopiak 
(administrazio-arloa), bulegoko materiala eta informatikoa, ura, farmazia-produktuak, aholkularitzak eta 
gestoriak, telefonoa eta Internet, administrazio-sailerako softwarea, langileentzako mutuak, kalitate-
sistemak, igogailuak konpontzea.

Modulu honen zenbatekoak ezin du inola ere gainditu dirulaguntzaren guztizko zenbatekoaren % 
10.

2.– Prestakuntza-ekintza presentzial bakoitzeko guztirako dirulaguntzaren kalkulua.

Prestakuntza-ekintza bakoitzerako onartutako guztirako dirulaguntza honela kalkulatuko da:

Prestakuntza-ekintza bakoitzeko dirulaguntza, GUZTIRA = A + B + (A+B)ren % 10

Non:

A = A modulua x ordu-kopurua x 15 ikasle

B = B modulua x ordu-kopurua x parte hartzen duten ikasleen kopurua

B) GEHIENEKO MODULU EKONOMIKOAK.

Azkenean aplikatu beharreko modulu ekonomikoek ezin izango dituzte inola ere gainditu 
martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduan aurreikusitako gehienekoak (uztailaren 3ko 694/2017 Errege 
Dekretua garatzen du agindu horrek), eta, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta dauden 
prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa da 
(horren bidez garatzen da 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak 
arautzen dituena).  Ondorioz, aplikatu beharreko amaierako modulua osatzen duten hiru moduluen 
batura aipatu diren araudietan aurreikusitakoa baino handiagoa bada, azken horiek aplikatuko dira, hau 
da, 8 euro profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntzarako, eta 13 euro profesionaltasun-
ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dagoen prestakuntzarako.
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III. ERANSKINA

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

A Prestakuntza-ekintza prestakuntza-beharretara egokitzea 21 puntu.

A.1 Lanbide-arloen pisua ekintza egiaztagarrietan 7 puntu.

FME - Fabrikazio mekanikoa 7

SSC - Gizarte- eta kultura-zerbitzuak eta komunitate-zerbitzuak 
ADG - Administrazioa eta kudeaketa,   HOT - Ostalaritza eta turismoa 6

COM - Merkataritza eta marketina. IFC - Informatika eta komunikazioak,
ELE - Elektrizitatea eta elektronika, TMV - Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak

5

IMA - Instalatze- eta mantentze-lanak, IMP - Irudi pertsonala 4

AFD - Jarduera fisikoak eta kirolak, SEA - Segurtasuna eta ingurumena 3

ARG - Arte grafikoak, IMS - Irudia eta soinua, EOC - Eraikuntza eta obra zibila,
INA - Elikagaien industria,   MAM - Zura, altzariak eta kortxoa 2

AGA - Nekazaritza, ENA - Energia eta ura, IEX - Erauzte-industriak, QUI - Kimika, 
SAN - Osasungintza, TCP - Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza 1

A.2 Ekintza egiaztagarrietako kualifikazio-maila 3 puntu.

1. maila 1

2. maila 3

3. maila 2

A.3 Prestakuntza-espezialitatearen lehentasuna 2022ko diagnostikoaren 
balorazioaren arabera 10 puntu.

≥ 100 10

≥90 <100 9

≥80 <90 8

≥70 <80 7

≥60 <70 6

≥50 <60 5

≥40 <50 4

≥35 <40 3

≥30 <35 2

≥25 <30 1

A.4 Moduluka bereizita emango diren profesionaltasun-ziurtagiri osoak Puntu bat.

Profesionaltasun-ziurtagiri osoa moduluka bereizita emateko eskaera 1

B Langabeentzako prestakuntzaren kalitate-adierazleak 47 puntu

B.1
Sintesi-adierazlea lanbide-arlo bakoitzeko: 2017ko eta 2018-2020ko 
langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietako batezbesteko 
haztatua. Oinarria 10.

15 puntu.

0 - 0,99 0

1 - 1,99 1
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2 - 2,99 2

3 - 3,99 3

4 - 4,99 4

5 - 5,99 6

6 - 6,99 8

7 - 7,99 10

8 - 8,99 12

9 - 9,99 14

10 15

B.2 Enplegagarritasun-indizea: 2017ko eta 2018-2020ko langabeentzako 
prestakuntza-eskaintzaren deialdietako batezbesteko haztatua. 25 puntu.

<40 puntu 0

40<45 4

45<50 7

50<55 9

55<60 11

60<65 13

65<70 15

70<75 17

75<80 19

80<85 21

85<90 23

≥90 25

B.3 Kalitatearekiko konpromisoa 5 puntu.

EFQM +500 eta goragokoa, eta Urrezko A, indarrean 4

EFQM +400 eta Zilarrezko A, indarrean 3

EFQM +300, Brontzezko A eta ISO 9001, indarrean, eta Urrezko Q 2

Kudeaketa Aurreratuaren Diploma, indarrean, eta Zilarrezko Q 1

Gainera, ISO 14001 indarrean, ISO 45001 edo OHSAS 18001 indarrean 1

B.4 Euskararekiko konpromisoa 2 puntu.

BIKAIN 2

Bai Euskarari 1

C Prestakuntza-jarduketen ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak 33 puntu.

C.1
2018-20ko deialdiko langabeentzako prestakuntza-ekintzen burutzapen-
maila: amaitutako eta likidatutako ekintzen ehunekoa onartutako guztien 
aldean

-10 puntu.

Prestakuntza-ekintzen % 100 0

Prestakuntza-ekintzen ≥ % 95 eta < % 100 -2 

Prestakuntza-ekintzen ≥ % 90 eta < % 95 -4 

Prestakuntza-ekintzen ≥ % 85 eta < % 90 -6 

Prestakuntza-ekintzen ≥ % 80 eta < % 85 -8 

Prestakuntza-ekintzen < % 80 -10
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C.2
2018-20ko langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdian emandako 
profesionaltasun-ziurtagiri osoen lantokiko prestakuntza praktikoaren 
modulua bete ez den gradua.

-10 puntu.

Denak bete dira 0

> % 0 eta < % 5 bete ez -2 

≥ % 5 eta < % 10 bete ez -4 

≥ % 10 eta < % 15 bete ez -6 

≥ % 15 eta < % 20 bete ez -8 

≥ % 20 bete ez -10 

C.3 Emateko kaudimen egiaztatua 15 puntu.

C.3.1
2016ko, 2017ko eta 2018ko langabeentzako prestakuntza-
eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen batezbesteko 
haztatua

10 puntu.

300 parte-hartzaile baino gehiago 10

201-300 parte-hartzaile 8

101-200 parte-hartzaile 6

50-100 parte-hartzaile 4

15-49 parte-hartzaile 2

C.3.2
2016ko, 2017ko eta 2018ko landunentzako prestakuntza-
eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen batezbesteko 
haztatua

5 puntu.

1.000 parte-hartzaile baino gehiago 5 

751-1.000 parte-hartzaile 4 

501-750 parte-hartzaile 3 

251-500 parte-hartzaile 2

15-250 parte-hartzaile 1 

C.4

Lanbideren Hezibi 2015-2020 deialdietan, 2017, 2018 eta 2019ko proiektu 
berezien deialdietan, eta kualifikazio baxuko gazteentzako 2018 eta 2019ko 
deialdietan parte hartu duten pertsonen kopurua. 2018ko eta 2019ko 
kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzen bitartez kontratatu diren 
pertsonen kopurua. 2021-2022 ikasturtean, Hezkuntza Sailarekin, Oinarrizko 
Lanbide Heziketa egiten duten ikasleak. 

15 puntu.

C.4.1 2019an eta 2020an profesionaltasun-ziurtagiriak aldatu ondoren 
HEZIBI proiektuan parte hartu duten pertsonen kopurua 3 puntu.

1-3 pertsona 1 

4-6 pertsona 2 

7 pertsona edo gehiago 3 

C.4.2 2018 eta 2019ko proiektu berezien deialdietan parte hartu duten 
pertsonen batezbesteko haztatua 3 puntu.

1 - 50 pertsona 1 

51 - 150 pertsona 2 

151 pertsona eta gehiago 3 

C.4.3
2018ko eta 2019ko kualifikazio baxuko gazte langabeak 
gizarteratzeko eta laneratzeko deialdian parte hartu duten pertsonen 
batezbesteko haztatua

3 puntu.

1 - 30 pertsona 1 

31 - 60 pertsona 2 

61 pertsona eta gehiago 3 
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C.4.4 2018ko eta 2019ko kontratazio-konpromisodun prestakuntza-
ekintzen bitartez kontratatu diren pertsonen kopurua 3 puntu.

1 - 5 pertsona 1 

6 - 10 pertsona 2 

11 - 15 pertsona 3 

C.4.5 2021-2022 ikasturtean, Hezkuntza Sailarekin, Oinarrizko Lanbide 
Heziketa egiten duten ikasleak 3 puntu.

1 - 100 ikasle 1 

101 - 300 ikasle 2 
301 ikasle eta gehiago 3 

C.5 2021ean gizarteratzeko eta laneratzeko emandako dirulaguntzak. 3 puntu.

D Emakumeak eta desgaitasuna duten pertsonentzako eskabideak. 10 puntu.

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 2018ko deialdian parte hartu 
duten emakumeak, emakume gutxi dauden lanbide-arlo batzuetan 6 puntu.

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV:
Emakume parte-hartzaileak > % 35 ≤ % 40

1

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV:
Emakume parte-hartzaileak > % 40 ≤ % 45

2

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV: 
Emakume parte-hartzaileak > % 45 ≤ % 50

3

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV: 
Emakume parte-hartzaileak > % 50 ≤ % 55

4

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV: 
Emakume parte-hartzaileak > % 55 ≤ % 60

5

D.1

AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, 
SEA, TMV: 
Emakume parte-hartzaileak > % 60

6

D.2 Desgaitasunen bat duten pertsonentzat soilik diren prestakuntza-ekintzak 4 puntu.

E Beste enplegu-politika aktibo batzuekiko osagarriak. 18 puntu.

E.1 Enpleguaren sustapenarekin 9 puntu.

E.1.1
Prestakuntza-entitateek kudeatu eta hartu dituzten pertsonen 
kopurua, zeinen kontratua Lehen Aukera programaren 2015-2019 
aldiko deialdietan diruz lagundu baita

3 puntu.

< 40 pertsona 1 

40 < 80 pertsona 2 

80 pertsona edo gehiago 3 

E.1.2 Prestakuntza-entitateek sustatutako laneratze-enpresetan 2021eko 
abenduan laneratze-prozesuan dauden pertsonen kopurua 3 puntu.

< 40 pertsona 1 

40 < 80 pertsona 2 

80 pertsona edo gehiago 3 

E.1.3
Prestakuntza-entitateek sustatutako enplegu-zentro berezietan 
2021eko abenduan kontratatuta dauden pertsona desgaituen 
kopurua

3 puntu.

< 100 pertsona 1 

100 < 400 pertsona 2 

400 pertsona edo gehiago 3 
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E.2 Laneratzearekin 9 puntu.

E.2.1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio 
profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak egiteko 2021-2023 aldiko 
laguntzen deialdian onuradunak izan diren prestakuntza-entitateak 
(deialdia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari 
nagusiaren 2021eko maiatzaren 26ko ebazpen baten bidez 
argitaratu zen)

3 puntu.

E.2.2

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-
zentroen jarduera egiteko 2021-2022 aldiko laguntzen deialdian 
onuradunak izan diren prestakuntza-entitateak (deialdia Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren 2021eko 
ekainaren 16ko ebazpen baten bidez argitaratu zen)

3 puntu.

E.2.3 2021eko abenduaren 31n kolokazio-agentzia gisa baimendutako 
zentroa eduki duten entitateak 3 puntu.
Entitateak 2021eko abenduaren 31n kolokazio-agentzia gisa 
baimendutako zentroa eduki du 1 

Prestakuntza-entitateak 2021eko abenduaren 31n kolokazio-agentzia 
gisa baimendutako zentroa eduki du EAEn, eta Lanbideren entitate 
laguntzailea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 
nagusiaren 2015eko urtarrilaren 23ko ebazpen baten bidez (ebazpen 
horretan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren entitate kolaboratzailea 
izateko prozedura ezartzen da, lan-eskaintzak erregistratu eta 
kudeatzeko arloan bitartekaritza-zerbitzua emateko).

3
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IV. ERANSKINA

9. ARTIKULUAREN C.3.1 ETA D.1 APARTATUETAKO BALORAZIO-IRIZPIDEAK

LANGABEENTZAKO DEIALDIETAN PRESTATU DIREN PERTSONEN KOPURUA

ZIURTAGIRIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK 
ONARTUTAKO LANGABEENTZAKO 2022-2024KO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 9. ARTIKULUAREN C.3.1 ETA D.1 APARTATUETAN EZARTZEN DIREN 
BALORATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKOA. DEIALDI HORI EAE-N ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA 
ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN EGIN DA.  

Administrazioa: ..........................................................................................................................(Adierazi 
zein den administrazio eskuduna enplegurako lanbide-heziketaren arloan, ziurtagiri honi dagozkion deialdiak kudeatu dituena)

……………………………………………………………. jaunak/andreak, goian aipatutako administrazio 
publikoaren …………………………………………… den aldetik, aipatutako deialdiaren 9.C.3.1 eta D.1 
apartatuetan ezartzen diren balorazio-irizpideei dagokionez, honako hau

ZIURTATZEN DU:

……………………………………………………………………………………………..…….. 
prestakuntza-entitateak (IFZ: ………………………………) prestakuntza eman du batez ere pertsona 
langabeentzat den prestakuntza-eskaintza finantzatzeko administrazio publiko honek 2016ko, 2017ko 
eta 2018ko ekitaldietan emandako laguntzen deialdien babesean. Deialdi horiek 
……………………………………………………..................n (aldizkari ofizialaren erreferentzia) argitaratu 
ziren. Jarraian deialdi bakoitzean entitatean prestatutako pertsonen kopurua zehaztuko da (ikastaroan 
parte hartu dutenak), deialdiaren 9.C.3.1 eta D.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz:

Deialdiaren urtea Prestakuntza jaso duen pertsonen kopurua
2016ko langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdia

2017ko langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdia

Prestakuntza jaso duen pertsonen kopurua

Deialdiaren urtea Lanbide-arloaren 
kodea Emakumeak

Gizonak/Beste 
genero-nort. 

batzuk

Guztira

2018ko langabeentzako prestakuntza-
eskaintzaren deialdia

Eta horrela jasota gera dadin eta behar diren ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen eta zigilatzen dut 
..............................(e)n, 2022ko ............................aren ......(e)(a)n.

……………………………………………………………………………. andrea/jauna

BALIOZKOTZEKO ERREFERENTZIA:

Izen-deiturak: ...................................................................................

Kargua: ……………………………………………………………………………….……………

Harremanetarako telefonoa: .................................................

Helbide elektronikoa: …………………………………………………………………………………………….
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V. ERANSKINA

BALORAZIO-IRIZPIDEA (9.C.3.2 ART.)

LANDUNENTZAKO DEIALDIETAN PRESTATU DIREN PERTSONEN KOPURUA

ZIURTAGIRIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK 
ONARTUTAKO LANGABEENTZAKO 2022-2024KO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 9. ARTIKULUAREN C.3.2 APARTATUAN EZARTZEN DEN 
BALORATZEKO IRIZPIDEARI BURUZKOA. DEIALDI HORI EAE-N ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA 
ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN EGIN DA.

Administrazioa: ……………………………………………………………………………………………………….

(Adierazi zein den administrazio eskuduna enplegurako lanbide-heziketaren arloan, ziurtagiri honi dagozkion deialdiak 
kudeatu dituena)

……………………………………………………………. jaunak/andreak, goian aipatutako administrazio 
publikoaren …………………………………………… den aldetik, eta aipatutako deialdiaren 9.C.3.2 artikuluan 
ezartzen den balorazio-irizpideari dagokionez, honako hau

ZIURTATZEN DU:

……………………………………………………………………………………………..…….. prestakuntza-
entitateak (IFZ: ………………………………) prestakuntza eman du batez ere pertsona landunentzat den 
prestakuntza-eskaintza finantzatzeko administrazio publiko honek 2016ko, 2017ko eta 2018ko ekitaldietan 
emandako laguntzen deialdien babesean. Deialdi horiek 
……………………………………………………..................n (aldizkari ofizialaren erreferentzia) argitaratu ziren. 
Jarraian deialdi bakoitzean entitatean prestatutako pertsonen kopurua zehaztuko da (ikastaroan parte hartu 
dutenak), deialdiaren 9.C.3.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz:

Deialdiaren urtea Prestakuntza jaso duen pertsonen kopurua

Eta horrela jasota gera dadin eta behar diren ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen eta zigilatzen dut 
..............................(e)n, 2022ko ............................aren ......(e)(a)n.

……………………………………………………………………………. andrea/jauna

BALIOZKOTZEKO ERREFERENTZIA:

Izen-deiturak: ...................................................................................

Kargua: ………………………………………………………………………….…………………

Harremanetarako telefonoa: .………………………………………………………………………………

Helbide elektronikoa: …………………………………………………………………………………………….
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VI. ERANSKINA

BALORAZIO-IRIZPIDEA (9.C.5 ART.)

GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO DIRULAGUNTZAK

ZIURTAGIRIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK 
ONARTUTAKO LANGABEENTZAKO 2022-2024KO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 9. ARTIKULUAREN C.5 APARTATUAN EZARTZEN DEN BALORATZEKO 
IRIZPIDEARI BURUZKOA. DEIALDI HORI EAE-N ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA ARAUTZEN DUEN 
MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN EGIN DA. 

Administrazioa: ………………………………………………………………………………………………………

(dirulaguntza eman duen administrazioa)

……………………………………………………………. jaunak/andreak, goian aipatutako administrazio 
publikoaren …………………………………………… den aldetik, eta aipatutako deialdiaren 9.C.5 artikuluan 
ezartzen den balorazio-irizpideari dagokionez, honako hau

ZIURTATZEN DU:

……………………………………………….. prestakuntza-entitateak (IFK: ………………………………) 
2021ekoekitaldian gizarteratzeko eta laneratzeko honako dirulaguntza hauek jaso ditu: (zehaztu dirulaguntza 
emateko agindua, ebazpena edo hitzarmena, eta beraren data)

1.- ……………………………………………………………………………………………………………………

2.- ……………………………………………………………………………………………………..…………….

3.- ……………………………………………………………………………………………………………………

Eta horrela jasota gera dadin eta behar diren ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen eta zigilatzen dut 
..............................(e)n, 2022ko ............................aren ......(e)(a)n.

……………………………………………………………………………. andrea/jauna

BALIOZKOTZEKO ERREFERENTZIA:

Izen-abizenak: ………………………………………………………………………………..........................

Kargua: ……………………………………………………………………………….…………..…................

Harremanetarako telefonoa: ……………………………………………………………………………….....

Helbide elektronikoa: …………………………………………………………………………………………..
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VII. ERANSKINA

BALORAZIO-IRIZPIDEA (9.E.1.2 ART.)

LANERATZE-ENPRESETAN LANERATZE-PROZESUAN EGON DIREN PERTSONEN 
KOPURUA

ZIURTAGIRIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK 
ONARTUTAKO LANGABEENTZAKO 2022-2024KO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 9. ARTIKULUAREN E.1.2 APARTATUAN EZARTZEN DEN 
BALORATZEKO IRIZPIDEARI BURUZKOA. DEIALDI HORI EAE-N ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA 
ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN EGIN DA. 

Administrazioa: ……………………………………………………………………………………….......……………

(dirulaguntza eman duen administrazioa)

……………………………………………………………. jaunak/andreak, goian aipatutako administrazio 
publikoaren …………………………………………… den aldetik, eta aipatutako deialdiaren 9.E.1.2 artikuluan 
ezartzen den balorazio-irizpideari dagokionez, honako hau

ZIURTATZEN DU:

………………………………………………... prestakuntza-entitateak (IFK: ………………………………) 
laneratze-enpresak sustatzen ditu, eta enpresa horietan 2021eko abenduan ………. pertsona ari ziren laneratze-
prozesuan.

Eta horrela jasota gera dadin eta behar diren ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen eta zigilatzen dut 
..............................(e)n, 2022ko ............................aren ......(e)(a)n.

……………………………………………………………………………. andrea/jauna

BALIOZKOTZEKO ERREFERENTZIA:

Izen-abizenak: ………………………………………………………………………………..............................

Kargua: ………………………………………………………………………………………………...................

Harremanetarako telefonoa: ………………………………………………………………………………..........

Helbide elektronikoa: ……………………………………………………………………………………………...
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VIII. ERANSKINA

BALORAZIO-IRIZPIDEA (9.E.1.3 ART.)

ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAN KONTRATATUTAKO PERTSONA DESGAITUEN KOPURUA

ZIURTAGIRIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK 
ONARTUTAKO LANGABEENTZAKO 2022-2024KO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 9. ARTIKULUAREN E.1.3 APARTATUAN EZARTZEN DEN 
BALORATZEKO IRIZPIDEARI BURUZKOA. DEIALDI HORI EAE-N ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA 
ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN EGIN DA. 

Administrazioa: …………………………………………………………………………………………………………

(dirulaguntza eman duen administrazioa)

……………………………………………………………. jaunak/andreak, goian aipatutako administrazio 
publikoaren …………………………………………… den aldetik, eta aipatutako deialdiaren 9.E.1.3 artikuluan 
ezartzen den balorazio-irizpideari dagokionez, honako hau

ZIURTATZEN DU:

………………………………………………... prestakuntza-entitateak (IFK: ………………………………) 
enplegu-zentro bereziak sustatzen ditu, eta enpresa horietan 2021eko abenduan ………. pertsona desgaitu 
zeuden kontratatuta.

Eta horrela jasota gera dadin eta behar diren ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen eta zigilatzen dut 
..............................(e)n, 2022ko ............................aren ......(e)(a)n.

……………………………………………………………………………. ANDREA/JAUNA

BALIOZKOTZEKO ERREFERENTZIA:

Izen-abizenak: …………………………………………………………………………………...........….……

Kargua: …………………………………………………………………………………………………………..

Harremanetarako telefonoa: ……………………………………………………………………………..……

Helbide elektronikoa: ………………………………………………………………………………..…………
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