
  

  

 
LANERATZEKO ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZEN ESKAERA  

(Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako 
sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 3. eta 4. artikuluak) 

 

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 

Erakunde eskatzailearen izena: I.F.K:  Gizarte Segurantzako inskripzio zenbakia: 

 Jarduera: 

 

 EJSN: 

 

Helbide soziala: 

Herria:  Posta-kodea:  Lurralde historikoa: 

 Telefonoa: Faxa: Posta elektronikoa: 

 
 

ERAKUNDE ESKATZAILE MOTA (Markatu dagokiona “X” batez) 

 Irabazi-asmorik gabeko erakunde sustatzaile pribatua 

 Tokiko erakundea  

 Tokiko edo eskualdeko garapen-agentzia 

 
 

ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA  

Hasiera batean ……………………………………………………. izendatutako 
laneratzeko enpresa bat sortzeko bideragarritasuna jasotzen duten merkatu-
azterketak egiteko eskatutako laguntzaren zenbatekoa: 

 

 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA (Markatu dagokiona “X” batez) 

Lehena  

a) Ez dut laguntzarik jasotzen xede eta helburu berarekin administrazio publikoen eskutik.  

b) _____________ euroko laguntza eman zait __________________________________________(*)  

c) __________________________________(a)ri (*) eskatu diot laguntza, eta ebazpenaren zain nago. 
 
(*)Laguntza ematen duen entitatea: Udala, Diputazioa, INEM, eta abar…   
 

 

Bigarrena  

Erakunde eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
dirulaguntza edo laguntzaren baten ondorioz. 
 

 

Hirugarrena  
Entitate eskatzaileak ez dauka zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak 
lortzeko aukera galtzea dakarten zigorrik, eta ez dauka horretarako ezgaitzen nauen legezko 
debekurik, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean direla, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta gizonen 
benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera. 
 

 



  

  

 

 

 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

1.‐ Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: 

- Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia.  

- Merkatu-azterlanera jarri nahi den laneratzeko enpresa sortzeko proiektua, aurrekontu ekonomikoarekin 
batera.  

- Azterlanaren erakunde sustatzaileek bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonen gizarteratzean 
duten ibilbidea. 

2.- Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea 

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

  Baimena 
eman ezean 

● Zerga-betebeharrak egunean dituzula egiaztatzen duen ziurtagiria. 
 

● 
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituzula egiaztatzen 
duen ziurtagiria 

 

● 
Enpresaren identifikazio-txartelaren fotokopia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laugarrena  

Erakunde eskatzailea ez dagoela Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. 
artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun 
izateko baldintzei dagokienez. 
 

 

Bostgarrena  

Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.                                                                                                                                     

 
………………………………….................................................................jaunak/andreak, ..........................NAN 
zenbakidunak, .................................................………………………….………… laneratzeko enpresaren ordez, 
 
 
......................................, 20......(e)ko ..........................................aren ......(a) 
 

  

  

  



  

  

 
Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 

 

Tratamendu-
jarduera  Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak. 

Arduraduna  Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua. 

Helburua  Lanbideren eskumen diren enpleguko politika aktiboekin lotutako dirulaguntzak kudeatu eta 
kontrolatzea. Iruzurra jazartzea eta estatistikak. 

Legitimazioa  
Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzea; legezko betebeharra 
betetzea. 

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

Informazio 
gehigarria  

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu gure 
webguneko datu-babesari buruzko atalean: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-
sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml 

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) 

 

 

 

 
INFORMAZIO GEHIGARRIA: 

1.- Datu pertsonalak egiaztatzea.  

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, beharrezko diren egiaztapenak egingo dituela 
eskabide honetan adierazitako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla 
egiaztatzeko. 

2.- Gainera, alta ematea Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. 

 Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako 
Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.  

Pertsona ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak 
aldatu nahi baditu, inprimaki bat bete beharko du, hemen adierazitako ereduari jarraituz: 
http://www.euskadi.eus/altaterceros. 
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