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ENPLEGU ERREGULAZIOKO 
ESPEDIENTEAK JAKINARAZTEKO INPRIMAKIA
eta LHAOn argitaratu da
JAKINARAZTEN DU
1.- Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 47. eta 51 artikuluetan (1/1995 Legegintzako Errege Dekretua,  Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena) eta  urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuaren  6. eta 17. artikuluetan (1483/2012 Errege Dekretua,  Kaleratze kolektiborako, lan-kontratua eteteko eta lanaldia murrizteko prozeduren Erregelamendua onartzen duena, BOEko 261. zk argitaratua 2012/10/30ean) xedatutakoarekin bat etorriz
Kontratuak hutsaltzea:
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Trabajo y Seguridad Social
* Deuseztatzeak erasandakoek modalitate horretarako nahitaezko eranskina bete beharko dute.
 
Kontratuak etetea:
Lanaldi-murrizketa:
2.- Enpresako langileen kopurua:
3.- Enpresan eragindako langileen kopurua, guztira:
Gehienez ere zenbat eguneko etena:
Zein lanaldirekiko:
4.- 
Lanbide-sailkapena
Gizonak
Emakumeak
Guztira
Goi-mailako langileak
Teknikariak
Administrariak
Langileak
Mendekoak
Guztizkoak
Lanbide-sailkapena
Gizonak
Emakumeak
Guztira
Goi-mailako langileak
Teknikariak
Administrariak
Langileak
Mendekoak
Guztizkoak
5.- 
Lanbide-sailkapena
Eragiten die
Gizonak
Emakumeak
Ez die eragiten
Gizonak
Emakumeak
Guztira
Gizonak
Emakumeak
Goi-mailako langileak
Teknikariak
Administrariak
Langileak
Mendekoak
Guztizkoak
7.- Lantoki hauei eragiten die:
Langileak honela daude sailkatuta, kopuruaren eta lanbide-sailkapenaren arabera, eta lantokiz banakatuta:
8.- Lantoki hauei ez die eragiten:
9.- Alegatzen dituen arrazoiak, Langileen Estatutuko 47. edo 51. artikuluen arabera, arlo honetakoak dira (ekoizpenekoak, ekonomikoak, teknikoak edo antolakuntzakoak):
10.- Langileen legezko ordezkariak. Taulan identifikatu, eta, jarraian, adierazi ea dagoen ala ez enpresa-batzorderik, langileen ordezkaririk edo batzorderik izendatuta Langileen Estatutuko 41.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki (azken kasu horretan, Batzordea izendatzen duen Batzarraren Aktaren kopia erantsi beharko da):
Eragindakoa (bai ala ez):
Indique si se ve afectado o no
Eskatzailearen sinadura
Horren guztiaren berri EMATEN DUT
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK
A) BETI:
1.- Jakinarazpenaren inprimaki ofiziala.
2.- Jakinarazlearen ahalordearen eta NANaren kopia.
3- Kontsultaldiaren hasierari buruz langileen ordezkariei bidalitako jakinarazpenaren kopia, langileen legezko ordezkaritzak edo Langileen Estatutuko 41.4 artikuluaren arabera izendatutako negoziazio-batzordeak sinatutakoa (azken kasu horretan, batzordea izendatzen duen Batzarraren Aktaren kopia erantsi behar da). 
4.- Azalpen-memoria.
5.- 55 urteko langileak edo zaharragoak, erangindakoak denak, eta Gizarte Segurantzarekin hitzarmen berezi bat finantzatzeko kuotak ordaintzeko konpromisoa.
6.- Behar izanez gero, laguntza-neurri sozialak, Erreglamenduko 8. artikuluan jasotako moduan.
7.- 50 langile baino gehiagori kontratua azkentzeko neurria aurkezten dieten enpresetan, Kanpoan Lanpostuak aurkitzeko Plana, urriaren 29ko 1483/2012  EDren bidez onartutako Erreglamenduko 9 artikuluan xedatutakoaren araberakoa.
8.- Langile-zerrenda (eragindakoena eta neurriak eragiten ez dienena), eredu ofizialaren arabera.
9.- Egutegia jasotzen dituena eragindako langile bakoitzari dagozkion kontratu-etetea izan duten egun jakinak edo lanaldi murrizketan eman dituzten egun jakinak..
10.- Murrizketarik badago,  ordutegi berria zehaztuko da lanaldia murrizten zaien langileentzat.
B) HORREZ GAIN:
I) Arrazoi ekonomikoengatik kontratua amaitzen denean:
1.- Aurreko bi ekitaldi osoetako urteko kontuak aurkeztu beharko dira, honako hauek osatuta: egoeraren balantzea; galeren eta irabazien kontuak; ondare garbian izandako aldaketen egoera; esku-diruen fluxuen egoera; ekitaldiko memoria eta kudeaketa-txostena, edo, behar izanez gero, galeren eta irabazien kontu laburtua eta ondare garbian izandako aldaketen balantze eta egoera laburtuak, behar bezala ikuskatuak ikuskapenak egitera behartuta dauden enpresen kasuan; espediente-eskabidea aurkezten den uneko behin-behineko kontuak, enpresa eskatzailearen administratzaileek edo ordezkariek sinatuak. Izan ere, hori guztia jasotzen du 1483/2012 Errege Dekretuak, urriaren 29koak, kaleratze kolektibo, kontratu-etete eta lanaldi-murrizketetarako prozeduren erregelamendua onartzen duenak. Kontuen ikuskapena egitera behartuta ez dauden enpresen kasuan, enpresaren ordezkaritzaren deklarazioa erantsi beharko da, non ikuskapena egitetik salbuetsita dagoela adierazten den.
2.- Alegatutako egoera ekonomiko txarra galera-aurreikuspen bat denean, enpresariak, aurreko atalean aipatutako agiriak aurkeztu, eta kalkuluak egiteko irizpideen berri eman beharko du. Horrez gain, txosten tekniko bat aurkeztu beharko du galera-aurreikuspenaren iraunkortasun edo aldi batekotasunari eta eboluzioari buruz, honako hauetan oinarrituta: urteko kontuak, enpresaren sektorearen datuak, merkatuaren eboluzioa eta enpresak merkatu horretan duen egoeraren eboluzioa, edo aurreikuspena egiaztatzeko izan litezkeen beste edozein datu.
3.- Diru-sarrerak edo salmentak etengabe jaistearen ondorio denean alegatutako egoera ekonomiko negatiboa, enpresariak honako hauek aurkeztu beharko ditu: 1. atalean aipatutako dokumentazioa;  ohiko diru-sarrera edo salmentak etengabe jaitsi direla egiaztatzen duten zerga- edo kontabilitate-agiriak, kaleratze kolektiboko prozedura hasi aurreko hiru hiruhileko jarraituetakoak, gutxienez; eta justu aurreko urtean izandako ohiko diru-sarrera edo erregistratutako  salmentak egiaztatzen dituen zerga- edo kontu-dokumentazioa.
 
Prozedura hasten duen enpresa enpresa-talde batekoa denean, eta kontu kontsolidatuak aurkeztu behar dituenean, aipatutako agiri ekonomikoez gain, 1. atalean adierazitako epean aurkeztu beharko ditu enpresa-taldeko sozietate negusiko urteko kontu eta  kudeaketa-txosten kontsolidatuak, behar bezala auditatuak  (auditoretzak egin behar dituzten enpresen  kasuan), betiere saldo zordunik edo hartzekodunik badago prozedura hasten duen enpresarekin. Kontu kontsolidaturi aurkeztu beharrik ez dagoenean, aipatutako dokumentu ekonomikoez gain, taldeko beste enpresenak aurkeztu beharko dira,  behar bezala auditatuak (auditoretzak egin behar dituzten enpresak direnean), baldin eta enpresa horien egoitza soziala Espainian badago, eskatzailearen jarduera bera badute edo jarduera-sektore berekoak badira enpresa horiek, eta saldo zordunik edo hartzekodunik badute prozedura hasten duen enpresarekin.
4.- Enpresak alegatutako emaitzak frogatzeko, enpresariak bere ustez komeni diren dokumentu guztiak aurkeztu ahal izango ditu.
II) Kontratua amaitzeko, arrazoi teknikoak, antolamenduzkoak edo produkziokoak daudenean:
1.- Azalpen-memoria eta arrazoi horiek badaudela egiaztatzen duten txosten teknikoak.
III) Arrazoi ekonomikoetan oinarritutako etenaldien eta lanaldi-murrizketen kasuetan:
1.- Azken ekitaldi ekonomiko osoa, eta abian den ekitaldiko behin-behineko kontuak -prozedura hasteko  jakinarazpena aurkezten denekoak-, enpresako administratzaile edo ordezkariak sinatuta.
IV) Kontratua eteteko, arrazoi teknikoak, antolamenduzkoak edo produkziokoak daudenean, enpresarioak azalpen-memoria aurkeztu beharko du, eta, gainera, txosten teknikoak ere aurkeztu beharko ditu, arrazoi horiek izan badirela egiaztatzeko.
DATUAK BABESTEA
Dokumentu hau sinatuta, baimena ematen duzu/e emandako datuak - dokumentu honetan azaltzen direnak- LAN HARREMANAK izeneko fitxategian sartzeko. Fitxategi hori Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikako Saileko Lan Zuzendaritzarena da, eta berorren helburua da enplegu-erregulazio, greba eta abarretako espedienteak kudeatzea eta estatistikak egitea, eta horretarako Datuak babesteko Euskal Bulegoari horren berri ematea; era berean, fitxategi horrek behar beste segurtasun-neurri du, datu guztien segurtasun osoa bermatzeko.
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko arauak betez, zuk aukera izango duzu datuetan sartzeko, datuok zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, DPBLk aitortzen duen bezala. Horretarako, harremanetan jarri zaitezke Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Lan Zuzendaritzarekin (Donostia kalea z/g, 01010, Vitoria-Gasteiz).
DOKUMENTUAK AURKEZTEA: Jakinarazpena eta dokumentazioa aurkezteko, jatorriko dokumentuak eta launa kopia aurkeztu beharko dira eragindako lantokiko lurralde historikoko lurralde-ordezkaritzan. Enpresak lantokiak baditu Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde batean baino gehiagotan, dokumentuok Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Lan Zuzendaritzan aurkeztu beharko dira. Hori guztia azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38. artikuluan idatz-zatian xedatutakoaren kalterik gabe (30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea).
OHARRA: Atalen bateko tokia nahikoa ez bada, handitu egingo da, eta, horretarako, orriak gehituko zaizkio eskabideari.
8.2.1.3144.1.471865.466488
Enplegu erregulazioko espedienteak jakinarazteko inprimakia
2013/03/14
Enplegu erregulazioko espedienteak jakinarazteko inprimakia
	Dokumentua inprimatu: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Domicilio: 
	Telefono1: 
	Cargo: 
	Empresa: 
	Dedicada: 
	Situada: 
	Calle: 
	Telefono2: 
	Fax: 
	Email: 
	Año: 
	SS: 
	CIF: 
	CNAE: 
	Fecha1: 
	Fecha2: 
	Hombres: 
	Mujeres: 
	Periodo: 
	Hombres1: 
	Mujeres1: 
	Hombres2: 
	Mujeres2: 
	Horas: 
	Porcentaje: 
	Hombres3: 
	Mujeres3: 
	Hombres4: 
	Mujeres4: 
	Fecha2_2: 
	Fecha2_1: 
	No: 
	Si: 
	Criterios: 
	Centro1: 
	Total: 
	TotalH: 
	TotalM: 
	Centro2: 
	CentrosPV: 
	CentrosE: 
	NumUltimoAnho: 
	DetallePlantilla: 
	Centro: 
	Localidad: 
	Territorio: 
	Trabajadores: 
	btnAnnadir: 
	Causas: 
	Apellidos: 
	Documentacion: 
	Sinaduraren lekua: 
	Sinaduraren data: 
	Delegacion: 



