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ERREF.: LAN-AKTIBAZIORAKO ZUZENDARITZA 
 
DATA: 2014ko abenduaren 5a 

 
GAIA: Akatsak zuzentzeko errekerimendua 

 
 
 

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 23ko EBAZPENAk,  
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekiko lankidetzan enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak 
gauzatzeko laguntzen deialdia argitaratzen duenak, 7.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz, 
aurkeztutako eskabideak aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez daudela erabat beteta, 
edo eskabideari erantsi beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela aurkeztu.       
 
Eskabideak egoki izapidetzeko, erakunde horiek akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko 
dokumentazioa erantsi beharko dute.  
 
Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak 
zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  
 
Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, 
eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatu zenak, 71.1 artikuluan ezarritakoari 
jarraituz.    
 
 

ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 PEÑASCAL FUNDAZIOA 
1. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluetan 
aurreikusitako balioespenerako.                                                                           

 
ZUBIKO TREBAKUNTZA ETA LAN SUSTAPENA 
ELKARTEA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.  

 
DURANGOKO 'ZABALTZEN' GIZARTERATZE-
ELKARTEA 

1. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluetan 
aurreikusitako balioespenerako.  
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 GASTEIZKO UDALA 

1. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluetan 
aurreikusitako balioespenerako.                                                                                                      
                                                                                                                     
2. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.  

 GOIHERRIKO HERRIEN EKINTZA 

1. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluetan 
aurreikusitako balioespenerako.       
 
2. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
aurkeztutako kokalekuan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.  

 
GIZARTETIK BAZTERTUEI LAGUNTZEKO 'GOIZTIRI' 
ELKARTEA  

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
aurkeztutako kokalekuetako “instalazioen planoak eta 
irisgarritasun-arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere 
aurkeztu beharko da”.                                                                                                 
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.     

 TOLOSALDEA GARATZEN SA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
Villabonako kokalekuko “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.          
                                                                                                                                                                                    
2.  Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
Tolosako kokalekuko “instalazioen planoak” ere aurkeztu 
beharko dira.                                                                                                  
 
3. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez. 
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 BERGARAKO UDALA 

 1. Ez du erantsi ibilbidea egiaztatzen duen txostena: Lan eta 
Gizarte Segurantza Ministerioaren 1994ko martxoaren 9ko 
Agindua (adierazitako 4 urteak aipatzen ditu), Lan eta Gizarte 
Segurantza Ministerioaren 1998ko urtarrilaren 20ko Agindua 
(adierazitako 4 urteak aipatzen ditu) eta Lan eta Gizarte Gaietako 
Ministerioaren irailaren 18ko TAS/2643/2003 Agindua 
(adierazitako 4 urteak aipatzen ditu).        

 
SIDERURGIA INTEGRALEKO LANGILEEN 
FUNDAZIOA 

1. Esplizituki mugatu behar dira Portugaleteko eta Irungo 
lantokietan  erabiliko liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d 
artikuluei dagokienez. 

 FONDO FORMACIÓN FUNDAZIOA 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
Gasteizen, Azpeitian, Beasainen eta Donostian “irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria”.                                                                                           

 GEHILAN 2000 SL 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
Portugaleteko lantokian (Araba kalea, 6) “irisgarritasun-arauak 
betetzen direla egiaztatzen duen agiria”. 

 GABINETE DE RECOLOCACION INDUSTRIAL SL 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
“irisgarritasun-arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria”.                                                                                                                     

 UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA SA 
Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
“irisgarritasun-arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria”.                                                                                           

 FORLAN 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.                                                                                          
 
 2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez. 
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.                                                                                           
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.                                     
 
3. Ez du erantsi Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren irailaren 
18ko TAS/2643/2003 Aginduari dagokion ibilbidearen 
egiaztagiririk.                                                                               

 BIKUME SL 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
“irisgarritasun-arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria”.                                                                                           

 ALDALAN SL 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.                                                                                               
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.                                                     
 
3. Ez du erantsi beste programa batzuetan egindako ibilbidea 
egiaztatzen duen txostena, 5.3.b artikuluari dagokionez.     
 
4. Ez du erantsi orientazio-ekintzak egiteko proposatutako 
langileen curriculum vitaea, 7.2.e artikuluari dagokienez. 

 GESTION 10 GESTION _ FORMACION, SL 

1. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.           
 
2. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.  
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 EUSKADIKO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.                
                                                                                          
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.           
. 

 INTEGRANDO FUNDAZIOA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
Portugaleteko, Santurtziko eta Basauriko kokalekuetako 
“instalazioen planoak eta irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu beharko da”.  
 
 2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.           
. 

 
GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA 
NABIGAZIOKO GANBERA OFIZIALA 

3. Ez du erantsi 327/2003 Dekretuko I. kapituluan adierazitako 
ibilbidea egiaztatzen duen txostena. 

 ADECCO FUNDAZIOA 

1. I.  eranskina –erakundearen ibilbidearen deskribapena– 
betetzea falta da (5.3 artikulua).                                                                                        
 
2. Ez du erantsi 9.1.2.a artikuluan aipatutako ibilbide frogagarria 
egiaztatzen duen agiria, 7.2.h artikuluan xedatutakoari jarraituz.                                                                                                                                           
 
3. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
aurkeztutako kokalekuetako “instalazioen planoak eta 
irisgarritasun-arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere 
aurkeztu beharko da”.                                                                                                        
 
4. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.                                                                                       

 TEKFOR TALDEA SL 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.           
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 DAITEKE CAREERS & JOBS SL 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.       
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.     

 
ASOC ERK DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
PROMOCION DE COLECT 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.                  
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.     

 ERAGINTZA FUNDAZIOA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”. 

 ERMUKO UDALA 

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietako “instalazioen planoak eta irisgarritasun-
arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu 
beharko da”.        
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.     

 UAGA - ARABAKO NEKAZARIEN ELKARTEA 

 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.     
 
2. Esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  erabiliko 
liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei dagokienez.     
 

 
INGURALDE - BARAKALDOKO GARAPENERAKO 
UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA 

 
1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”.              
                                                                                

 INSTITUTO EUROPA, SL 
 
1.  Planoan esplizituki mugatu behar dira lantoki bakoitzean  
erabiliko liratekeen eremuak, 5.4.a, 9.2.c eta 9.2.d artikuluei 
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ESPEDIENTE-ZK. ERAKUNDEA ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

dagokienez.     
 

 
AJEBASK ARABA - ARABAKO ENPRESARI GAZTEEN 
ELKARTEA  

1. Ez du erantsi 7.2.e artikuluan adierazitako dokumentazioa: 
kokaleku guztietan “irisgarritasun-arauak betetzen direla 
egiaztatzen duen agiria”. 

 
    
 
 
 
 
 

 
Jesús María Ordoñez Orzaiz 

Kide anitzeko organoko idazkaria 
Laneratzeko arloaren arduraduna 

 


