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

SARRERA-ERREGISTROA
LURRALDE HISTORIKOA 

ARABA 01 

GIPUZKOA 20 

BIZKAIA 48 

ESPEDIENTE ZK. 

ESKABIDEA 

9
LAGUNTZA BEREZIAK 2001EKO MARTXOAREN 
8KO 76/2000 ETA 2001EKO UZTAILAREN 31KO 

25/2001 ENPLEGU-ERREGULAZIOKO 
ESPEDIENTEEN ERAGINPEAN DAUDEN 

LANGABEENTZA 
Urtea: 2019

SINTEL 
otsailaren 26ko 196/2010 Errege Dekretua, abenduaren 16ko 

1783/2011 Errege Dekretuaren bidez aldatua) 
(2012ko apirilaren 18ko Agindua, Enplegu eta Gizarte Gaietako 

sailburuarena)
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LUGAR DE PRESENTACIÓN 

•LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU ZENTRALA (Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz ) edo ondorengo leku
hauetan:

•ARABAKO LURRALDE BULEGOA
Antillak pasabidea 14, behea

VITORIA-GASTEIZ

•BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA
Ertzilla kalea 4
BILBAO

•GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
San Martzial 12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

 •TOKIKO ENPLEGU BULEGOAK  •ZUZENEAN - HERRITARRENTZAKO ZERBITZU BULEGOAK

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

 DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-
jarduera Diru-laguntzak,enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako.

Arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Helburua
Diru-laguntzak kudeatzea eta kontrolatzea; hain zuzen ere, Lanbidek eskumena 
duen enplegu-politika aktiboetakoak eta formakuntzakoak.

Legitimazioa
Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzea; legezko 
betebeharra betetzea

Lagapenen 
hartzaileak

Datuak eman ahal izango zaizkie gai honen gainean eskumenak dituzten 
administrazio publikoei

Eskubideak
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen 
tratamendua mugatzekoa edota aurka egitekoa ere, informazio gehigarrian azaltzen
den bezala
den bezala

Informazio 
gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu gure 
webguneko datu-babesari buruzko atalean (http://www.lanbide.euskadi.eus)

Honako araudi hau betetzeko asmoz:

 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001- 00088.pdf)

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari
buruzkoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

http://www.lanbide.euskadi.eus/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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DIRU-LAGUNTZAREN ESKABIDEA 

  DIRU-LAGUNTZA BEREZIA  KOPURU OSAGARRIA, GIZARTE SEGURANTZAREKIKO 
HITZARMEN BEREZIA

BERREKITEA ALTA 

BERREKITEA 

ESKATZAILEAREN DATUAK 

Abizenak: Jaiotze-data: 

Izena: NAN/AIZ: 

ORDEZKARIAREN DATUAK 

Abizenak: 

Izena: NAN/AIZ: 

JAKINARAZPENAK BIDALTZEKO HELBIDEA 

Helbidea: Posta-kodea: 

Udalerria: Lurralde 
historikoa: 

Tel.mug.: e-mail: e-mail: 

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIEN ZERRENDA 

● Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren ziurtagiria, ordaindutakoaren araberako langabezia-saria aitortzeari eta sari hori
amaitzegatiko iraungitzeari buruzkoa. Sari hori jasotzeko eskubiderik izan ezean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 
ziurtagiria, hala dela egiaztatzen duena. 

● Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin sinatutako hitzarmen bereziaren kopia, hala badagokio.

Honako kasu honetan soilik: lanean hasteagatik diru-laguntza eten eta gero, diru-laguntza berriz jasotzen hastea eskatu 
duten pertsonak: 
● Kaleratze-gutuna, edo kaleratzea langileari egotzi ezin zaiola egiaztatzen duen agiria.

Norberaren konturako lanpostua utzi badu: 
● Gizarte Segurantzaren norberaren konturako erregimenean hartutako baja.

● Jarduera Ekonomikoen Zergan hartutako baja, lanpostua uztea eskatzaileari egozteko modukoa ez dela jasotzen duena.

 Ez dut jasotzen helburu berbererako inolako laguntzarik beste administrazio publikoetatik. 

 Ez nago itzultzeko edo zehatzeko inongo prozeduraren eraginpean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 
edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzaren baten ondorioz. 

 Ez  zait  ezarri  diru-laguntza  edo  laguntza  publikoak  lortzeko  aukera  galtzea  dakarren  zigor-arloko  edo administrazio-
arloko zigorrik, eta ez nago hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean. 

 Ez nago administrazio-edo zigor-arloan zehatuta sexua dela-eta diskriminatzeagatik, eta ez nago zehatuta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraiki euskal administrazio publikoen laguntza eta diru-laguntzen 
deialdietan parte hartzeko debekuarekin. 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  (markatu “X” batez) 
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 Eskabide honetan emandako datuak benetakoak dira. 
 

 Prest  nago  nire  lan-gaitasunerako  eta  gizarte-  eta  lanbide-arloko  baldintzetarako  egokia  den  lan-eskaintzak onartzeko, 
bai eta laneratzea erraztera bideratutako jardueretan parte hartzeko ere 

 

 

 
Bai 

 



 
Ez 

 


Baimena ematen diot Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari elektronikoki egiazta ditzan nire 
identitate- datuak eta zerga-betebeharrak (Oharra: horretarako baimenik ematen ez bada, 
hauxe aurkeztu beharko da: NAN/AIZ dokumentuaren kopia eta Foru Ogasunarekin dituen 
betebeharrak bete izana frogatzen dituzten ziurtagiriak). 

 

Bai 
 



 

Ez 
 



Baimena ematen diot Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari laguntza bereziak jasotzeko 
eskubidearen aitorpena, jarraipena eta kontrola egiteko informazioa kontsultatzeko eta/edo Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eskatzeko (diru-laguntza bereziak aurreikusita daude 
abenduaren 16ko 1783/2011 Errege Dekretuaren bidez aldatutako otsailaren 26ko 196/2010 Errege 
Dekretuan). Oharra: horretarako baimenik ematen ez bada, lan-bizitzaren ziurtagiri eguneratua 
aurkeztu beharko da. 

 

Era berean, eskatzaileak konpromisoa hartzen du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazteko edozein eskaera, emakida 
edo bateragarriak ez diren diru-laguntzen, sarien edo pentsioen ordainketa, bai eta norberaren zein besteren kontura 
hasitako edozein lan, baldin eta aitorpen honen ondoren eta diru-laguntza hau jaso bitartean gertatzen bada. 

 
 
 

Aurretik esandako guztiagatik, diru-laguntza ematea ESKATZEN DUT dagokidan gehienezko zenbatekoan. 
 

 

Vitoria-Gasteiz,………………..ko……………aren…………….(e)an. 

(Eskatzailearen/ordezkariaren sinadura) 
 

 

 

 

Sin.:………………………………………… 
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