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 BIZKAIA 48  
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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da eskaerak aurkezteko 
epea, eta 2019ko urriaren 15ean amaituko da. 

ESKABIDEAK NON AURKEZTU 

 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

(Cristo  kalea 1 4.-5. aldi baterako)
BILBO

 GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
San Martzial 12
DONOSTIA

 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. 

DATUEN BABESA 

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 

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))
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DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKI-EKINTZETARAKO 

 PROIEKTU ESTRATEGIKOAK (2019-2020) 
 

 
 
 

 1. ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Izena edo sozietatearen izena: 

IFZ/IFK EJSN: 

Jarduera nagusia: Sektorea: 

Webgunea: 

Helbidea 

P.K.: Herria: 

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA 

Helbidea 

P.K.: Herria: 
 

Herria: 

ENPRESAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Izena: Abizenak: 

NAN/AIZ Kargua: 

Telefonoa/k: Helbide elektronikoa :  

2.-UDAL SUSTATZAILAREN IDENTIFIKAZIOA  

Izena edo sozietateren izena:  
(EAEko mankomunitateak, kuadrillak, udalerri taldeak edo udalerriak) 

 

Udalerria                                                                               Udalerri taldea                                                           

IFZ/IFK Lurralde Historikoa:  

Helbidea:  

P.K.: Herria:  

Telefonoa/k: Helbide elektronikoa :  

 



 

 

 

 

 

3.-  PROIEKTUAN TOKIKO ERAKUNDE BULTZATZAILEAREN PARTAIDETZAREN DESKRIBAPEN LABURRA 

 

4.- PROIEKTUAREN NATURA ESTRATEGIKOAREN INFORMATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Eusko Jaurlaritzaren Saila (edo 
edo horren mendeko erakundea): 
dependiente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-PROIEKTUAREN IZENA ETA DESKRIBAPEN LABURRA 

 



 

 

 
 
 
 

KONTRATAZIO-PLANA: Kontratatu nahi diren lanpostuen zerrenda zehatza 

 KONTRATUAK 
LANALDI 

OSOA 

LANALDI 
PARTZIALA 
(ADIERAZI 

EHUNEKOA) 

KONTRATUAREN 
IRAUPEN 

ZENBATETSIA 

GUZTIRAKO 
KOSTU 

ZENBATETSIA 

LANBIDERI 
ESKATUTAKO DIRU-

LAGUNTZA (eurotan) 

LANGABEAK 
 ORO HAR 

      

      

      

      

KOLEKTIBO 
BEHARTSUEN 
LANGABEAK 

      

      

      

      

GUZTIRA       



 

 

ENPRESAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

Jaunak/andreak.: ……………………………………………......................................................................................................... , 

….……………………………..……………………………………………………………….  enpresaren edo erakundearen izenean, goian 

aipatutako diru-laguntza ESKATZEN DU, eta espresuki onartzen ditu diru-laguntza hori jasotzeko bete beharreko 

baldintzak, lana enplegua sustatzeko toki-ekintzetareko diru-laguntzen (proiektu estrategikoak) deialdiaren arabera, eta 

horretaz   

HAU ADIERAZTEN DU: 

Lehena: 

 Enpresa eskatzaileak ez duela administrazio publiko baten edo gehiagoren % 50eko edo gehiagoko partaidetza 

zuzenik edo zeharkakorik.. 

Bigarrena: 

Erakunde onuradun eskatzailea ez dago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13 

artikuluan aurrez ikusitako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

Erakunde onuradun eskatzaileak ez du jaso diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzeko 

zehapen administratibo edo penalik, ezta haiek eskuratzeko legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako 

martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean izanik 

Erakunde onuradun eskatzailea ez dago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13 

artikuluan aurrez ikusitako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez 

 Erakunde onuradun eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza edo laguntzaren 

baten ondorioz..  

Erakunde onuradun eskatzaileak  ………………………………………………………………………………………………………………… itzulketa 

edo zehapen prozedura hasita du …………………………………………………………………………………………………………………………. (e)k 

emanda  

Hirugarrena: 

Erakunde onuradun eskatzaileak bermatzen du tratu- eta aukera-berdintasunaren eta emakumeen eta gizonen 

arteko diskriminazio ezaren printzipioak aplikatzen direla deialdia egiteko prozesuan, hautagaien aukeraketan, 

probetan edo elkarrizketetan eta lanpostuen aukeraketan. 

Laugarrena: 

 Erakunde onuradun eskatzaileak ez du jasotzen xede eta helburu bereko laguntzarik administrazio publikoen eskutik. 

 Erakunde onuradun eskatzaileari ........................................ euroko diru-laguntza eman diola 

.......................................................................................................(a)k. (*).. 

 Laguntza eskatu diola ...........................................................................................(a)ri (*), eta ebazpenaren zain dagoela  

(*)Administrazio edo erakunde publikoa zein pribatuaren izena adierazi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bostgarrena: 

“Minimis” arauak betetzen direla egiaztatze aldera, eta aipatutako erregelamenduko 2.2. artikuluan aurreikusitako 

“enpresa bakarra” definizioa espezifikoki kontuan hartuta: 

 Azken hiru urteotan, ez du jaso “minimis” araubidearen mende dagoen inolako laguntza motarik. 

“Minimis” araubidearen mendeko diru-laguntza hauek eskatu eta/edo jaso ditu (dagokion zerga-ekitaldian eta 

aurreko bi zerga-ekitaldietan), 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren arabera 

(zeina Itunaren 107. eta 108. artikuluak “minimis” laguntzei aplikatzeari buruzkoa baita). 

Zenbat diru-laguntzak  eskatu diren: 

Laguntzaren egoera    
(*) 

Laguntza ematen duen 
erakundea 

Laguntzaren 
helburuaren 

deskribapena 

Laguntzaren 
zenbatekoa (euroak) 

Data (laguntza eskatu 
edo eman zenekoa) 

     

     

     

(*)E= Eskatutako laguntza      A=Aitortutako laguntza 

Seigarrena: 

Baimena ematen diola Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuari datuak elektronikoki egiaztatzeko, enpresaren legezko 

ordezkari gisa. 

 
BAI EZ 

(Ez bada baimenik ematen, legezko ordezkariaren NAN/AIZaren kopia aurkeztu beharko da). 

 Markatu gurutze batez dagokiona 

Osorik bete beharko da eskabide honetan eskatutakoa, eta eranskinetan adierazitako dokumentazioarekin batera 

aurkeztu. Ohartarazten dizugu eskaera ezetsi egingo zaizula, baldin eta, dokumentazioa aurkezteko errekerimendua egin 

ondoren, ez baduzu hala egiten hamar eguneko epean. Ebazpen bidez ezetsiko da. 

.............................................................., 2019ko ...............................aren ......a. 

…………………………………………………………………………..……….. Jaunak/Andreak, erakunde eskatzailearen legezko ordezkari 
bezala egiaztatzen du egiazkoak direla eskaera honetan adierazitako datuak eta atxikitutako diren beste 
dokumentuetan. 

 
 
 
 
 
 

Sinatuta:    

 (Sinatzen duen pertsonaren izena idatzi. Legezko ordezkariaren izena, sinadura eta enpresaren zigilua) 
Sinadura ez  da egongo eskaneatuta edo kopiatuta  
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ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 

Eskaera atal guztiak behar bezala beteta aurkeztu behar da, honako dokumentazioarekin batera: 

 Eusko Jaurlaritzan dagokion sailaren aldeko nahitaezko txostena, eta horren mendeko erakunderen 

batena, proiektuaren interes estrategikoa bermatu behar baitu txosten horrek. 

 Udal sustatzailearen ziurtagiria edo dokumentua, proiektuetako partaidetza egiaztatzeko edo 

adierazteko.  

 Hirugarren Interesatuaren Altari buruzko dokumentua (eredu hori webgune honetan eskura daiteke: 

http://www.lanbide.euskadi.eus  

 Bere identitate-datuen egiaztatze elektronikorako baimenik ematen ez den kasuan, legezko 

ordezkariaren NAN/AIZren fotokopia. 

 -Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia. 

 Enpresa eratu dela ziurtatzen duten eskritura eguneratuen kopia edo, hala badagokio, erakunde 

eskatzailea eratu dela justifikatzen duen beste edozein dokumentu 
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