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EGOITZA ELEKTRONIKOKO KOMUNIKAZIOAK 

ERAKUNDEENTZAKO INFORMAZIO-OHARRA, ERAKUNDEEI ETA LANGILE-
KUDEATZAILEARI ALTA EMATEKO ESKABIDEEI ETA DATUAK BABESTEKO 
KONPROMISOARI BURUZKOA, LANBIDEKO ZUZENDARI NAGUSIAREN 2018KO 
ABENDUAREN 31KO EBAZPENAREN ARABERA ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU 
ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN (IV. KAPITULUA) 

Artículo 18.4.– Diruz lagun daitekeen enplegu-zentroen jarduera emateko epea bi urtekoa izango da, jar-
duerari ekiten zaion momentutik kontatzen hasita. Edozein kasutan, onartutako kokapen guztietan hasi 
beharko da jarduera hori diru-laguntzaren ebazpena 25.3.4 artikuluan jasotako baldintzetan jakinarazi eta 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean. 

 
Artículo 20.3.c). – Era berean, honako azpiegitura hau ere eduki beharko da:  
 

– Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, eta WIFI sarbidea Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.  

 

Artículo 20.3.b) – Diruz lagun daitekeen jarduerari ekiterakoan edukitzea giza baliabideen azpiegitura 
nahikoa Enplegu-Zentroa zabalik dagoen guztietan orientatzaileak eskuragarri egongo direla bermatzeko. 
Jardunaldi osoan lan egin beharko dute, eta horrez gain, honako baldintza hauek ere bete beharko dituzte: 
unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute 
eta orientazio-profesionaleko curriculum egiaztatua eduki beharko dute; horrez gain, ofimatikari, Interneti 
eta lan-merkatuari buruzko ezagutzak ere izan beharko dituzte, eta, hala balegokio, administrazio-
laguntzaileak ere eduki beharko dira lokalean. Orientatzaile zein administrazioko langileek erabiltzaileak 
EAEko bi hizkuntza ofizialetan artatzeko gaitasuna izan beharko dute. 
 
Txertatze-soziolaboralerako zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta ematen espezializatutako 
erakundeek, berriz, orientazio-materialak ezintasun-mota guztietara egokitzen adituak diren giza baliabideak 
izan beharko dituzte, eta, hala badagokio, zeinu-mintzaira dakiten orientazioko profesionalak izango dituzte. 

 

 
 

Artículo 26.1.- Esleitutako diru-laguntzak hiru epetan ordainduko dira: 
  
– Esleitutako guztikoaren % 25eko aurreordainketa bat, 2019ko ordainketa-kreditutik ordainduko dena, 
laguntza mota bakoitzari dagokion behin betiko ebazpena argitaratu eta gero. Hori bai, erakundeek aurkeztu 
beharko dute jarduera ekitearen inguruko erantzukizunpeko adierazpena 4.3, 11.3 eta 18.4 artikuluetan 
aurreikusitako baldintzetan, eta Lanbidek kontratatutako pertsonen Gizarte Segurantzako Erregimen 
Orokorrean alta ematearen inguruko baldintzak identifikatu eta egiaztatu beharko dituzte. 
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EGOITZA ELEKTRONIKOAREN BITARTEZ AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

 
Dokumentazioa modu TELEMATIKOAN aurkeztuko da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitartez: 
https://www.euskadi.eus   >>>> Nire karpeta >>> espedientea>>> JARDUERARI EKITEKO ESKABIDEA botoia. 

 

DOKUMENTUEN EKARPENA 

 

JARDUERARI EKITEKO ESKABIDEA 
 

 
Honako hau da 1, 2 eta 3 puntuetarako prozesu bakar batean aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
 

1. Konpromisoa datuak babesteko arloan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren tratamendu-eragile 

gisa, elektronikoki sinatua edo eskuz sinatua eta eskaneatua.  

2. Erakundeari alta emateko eskabidea beteta eta elektronikoki sinatua edo eskuz sinatua eta 

eskaneatua.  

3. Langile-kudeatzaileari alta emateko eskabidea beteta eta elektronikoki sinatua edo eskuz sinatua 

eta eskaneatua.  

 

* Erakundean langile-kudeatzaileari baino ez zaio sarbidea emango Lanbideren orientazio-

aplikaziora, baina bakarrik deialdian zehar orientatzaileen/koordinatzaileen alta/baja informatikoak 

eskatzeko, “ALTEN KUDEATZAILEAREN ESKULIBURUA kontuan hartuta. 

 

Hiru dokumentu horiek atxiki eta gero, izapidea amaituko da botoi honi sakatuta:   

 

SINATU ETA BIDALI 

 

Erakundeak bigarren kudeatzaile bati eman behar badio alta, bigarren eskabide hori 

DOKUMENTUAK ERANTSI botoi orokorretik egin beharko da.   

DOKUMENTUAK ERANTSI 

 
Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 9an 

Sin .: Jesús María Ordóñez Orzaiz  
Laneratzeko Zerbitzuko arduraduna 
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