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ERREF.: LAN-AKTIBAZIORAKO ZUZENDARITZA 
 
DATA: 2016ko  otsailaren 4a 

 
GAIA:  Eskaerak  zuzentzeko errekerimendua 

 
Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2015ko urriaren 22ko EBAZPENAk,  Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuarekiko lankidetzan Enplegu-zentroko 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 dokumentazioakatsak 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. 
 

Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

 2015/ORI14/000001 TEKFOR 1.- KOKAPENA: Portal de Lasarte z/g - 01007. VITORIA-GASTEIZ 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
2.- KOKAPENA: Pajares  34.- 48980. SANTUIRTZI. 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

 
3.- KOKAPENA: Agirre Lehendakari, 97. -48970 BASAURI. 
7.2.e. art. Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

  

2015/ORI14/000002 AJEBASK-ÁLAVA, ASOC. DE 
JÓVENES EMPRESARIOS/AS 

1.- KOKAPENA: Avda. de los Huetos, 79 Bajo.- 01010.  VITORIA - GASTEIZ. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 

2015/ORI14/000005 AYUNTAMIENTO DE 
GALDAKAO 

7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 
dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez eta 
talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

2015/ORI14/000006 ASOCIACIÓN PARA 
REINSERCIÓN SOCIAL ERROAK 

1.-KOKAPENA: Paseo Bizkaia , 15. Bajo. - 20010. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN  
7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000007 GAZTAROA SARTU KOOP.ELK 1.- KOKAPENA: Zubieta Etorbidea, nº 16. - 48410 OROZKO 
2.- KOKAPENA: Urgoiti Oasalekua, nº 57.- 48480 ARRIGORRIAGA 
3.- KOKAPENA: Udiarraga Kalea, 39. – 48490 UGAO-MIRABALLES 
7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta.(Gainerako aretoetatik 
banatutako bulego bat, gainerako aretoetatik banatutako gela bat , taldekako arreta 
emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko modikoa eta Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez: 5.4.a 
art. eta 9.2.c art.)  

 

2015/ORI14/000009 FUNDACIÓN INTEGRANDO  1.- KOKAPENA: Gabriel  Aresti z/g - 48920 PORTUGALETE. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
2.- KOKAPENA: Pedro Icaza  nº 9 Bajo. -48980 SANTURTZI. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 

2015/ORI14/000010 DAITEKE – CAREERS Y JOBS, 
S.L.  

1.- KOKAPENA: Etxebarri Auzoa, Z/G -20550 ARAETXABALETA. 
7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Talde-arretarako beste gela 
bat edukitzea:  9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000011 ASOCIACIÓN PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL ZABALTZEN 

1.- KOKAPENA:  Ixerango 16, - 48340. AMOREBIETA – ETXANO 
7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako bulego bat, arreta pertsonalizatua emateko. Entitateak baino ezin izango 
du erabili bulego hori eta ezin izando da bertan bestelako jarduerarik egin. Bulegoak 
gutxienez 6 metro kuadrako azalera izan behar du: 5.4. a art.)  

 
2.- KOKAPENA: Konbenio 12, Bajo. - 48340. AMOREBIETA –ETXNO 
7.2.e art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko 
modukoa. Gela hori ezinda partekatu orientazioko gainerako entitateekin, eta 
lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak 
gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du: 5.4.a art.)  

 

2014/ORI14/000012 FUNDACIÓN ADECCO 1.- KOKAPENA: Bergara 23, 1º Centro Dcha.- 20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 
dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako bulego bat, arreta pertsonalizatua emateko. Entitateak baino ezin izango 
du erabili bulego hori eta ezin izando da bertan bestelako jarduerarik egin. Bulegoak 
gutxienez 6 metro kuadrako azalera izan behar du. Gainerako aretoetatik 
banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko 
modukoa. Gela hori ezinda partekatu orientazioko gainerako entitateekin, eta 
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak 
gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du: 5.4.a art.)  

 
2.- KOKAPENA: C/ Berástegi 5, 2º Izda.- 48001. BILBAO 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko 
modukoa. Gela hori ezinda partekatu orientazioko gainerako entitateekin, eta 
lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak 
gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du: 5.4.a art.) 

 

2015/ORI14/000013 URIBE KOSTAKO 
BEHARGINTZA 
 

 7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 
dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko 
modukoa. Gela hori ezinda partekatu orientazioko gainerako entitateekin, eta 
lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak 
gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du: 5.4.a art. / Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.) 

 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Lanaren amaiera)  

 

2015/ ORI14/000014 INGURALDE  1.- KOKAPENA: Dolores Ibarruri S/N. - 48901. BARAKALDO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez: 9.2.c art. eta 9.2.d)   

 
2.- KOKAPENA: Aldapa 3 A. - 48901. BARAKALDO 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Talde-arretarako beste gela 
bat edukitzea: 9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000017 CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ÁLAVA 

7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Lanaren amaiera)  

 

2015/ORI14/000019 FEKOOR 1.- KOKAPENA: Indalecio Prieto 16, Bajo.-  48004. BILBAO.Art.7.2.e. Txosten bat, 
entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen dituena, instalazioen 
planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen 
espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 
9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000020 DURANGALDEKO 
BEHARGINTZA 

5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Gainerako aretoetatik 
banatutako gela bat: 5.4.a art.) 
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

2015/ORI14/000025 PEÑASCAL GIZARTE 
EKIMENEKO KOOP. ELKARTEA. 

1.- KOKAPENA: Nafarroako Etorbidea 1.-  20200. BEASAIN.. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta.  

2015/ORI14/000029 HEGALA NORTE   7 artikulua.- Eskabideak eta dokumentazioa.  
Deialdi honetako diru-laguntzak lortzeko eskabideak eredu ofizialaren bidez aurkeztu 

baharko dira 
Orientazio-zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen entitate bakoitzak eskabidean 

adierazi baharko ditu lurrakdeko jardun-eremu edo –eremuak, eta zenbat 750 
orduko bloke egingo dituen eremu edo azpieremu bakoitzean (hemendik aurrera 
“ordu-blokeak”), kontuan izanik ezen, gutzienez, ermuko 750 orduko bloke bat 
adierazi behar dela; gehienez, berriz I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-
kopurua. 

 

2015/ORI14/000040 UROLA GARAIKO 
GARAPENERAKO AGENTZIA  -
UGASSA- 
 
 

7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 
dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000041 IRAURGI LANTZEN, S.A. 1.- KOKAPENA: Bixenta Mogel, 6 Bajo. -20720 AZKOITIA  
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000043 ASOCIACIÓN CEAR EUSKADI 1.- KOKAPENA: Aldabe, 7 -01012 VITORIA- GASTEIZ. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta.  

7.2.e. art.:  Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

  

2015/ORI14/000045 ASOCIACION CLARETIANA 
PARA EL DESARROLLO 
HUMANO SORTARAZI 

1. KOKAPENA: Elizondo, 1 -48991 GETXO. 
7.2.d. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak.  

2015/ORI14/000046 GEHILAN 2000,S.L. 1.- KOKAPENA:  Euskadi Enparantza, 9 48860 ZALLA 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. 

7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Ziurtagiria 
sinadurarik gabe dago.) 

Jarduera garatzeko gunea zein solairutan dagoen ez dator bat: hirugarren solairua da 
Udalaren arabera, solairuartea sinatu gabeko irisgarritasun ziurtagiriaren arabera eta 
bigarren solairua aurkeztutako planoaren arabera.  

 
2.- KOKAPENA: Camino Arbolantza, 57-48004 BILBAO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta.  
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

3.- KOKAPENA: Pérez Galdós, 22 bajo -48010 BILBAO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta.  

  
4.- KOKAPENA: Mazustegi, 9 – 48006 BILBAO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez eta 
talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 
5.- KOKAPENA: Islas Canarias, 21-4º – 48015 BILBAO.  
7.2.d. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Ziurtagiria 
sinadurarik gabe dago.)  

 
6.- KOKAPENA: Paseo Landabarri, 3 -5ª planta - 48940 LEIOA.  
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
7.- KOKAPENA:  Jenaro Oraa, 3 – Bajo  - 48980 SANTURTZI.  
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. 

 
8.- KOKAPENA: Barrio de San Juan, 14 -48550 MUZKIZ. 
7.2.e. art.:Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez eta 
talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 
9.- KOKAPENA: Benazio Etxebarria, 18 -48930 GETXO. 
Art.7.2.e. Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.) 

 7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 

  
10.- KOKAPENA: Bizkerre, z/g -48991 GETXO 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Ziurtagiria 
sinadurarik gabe dago.) 

 
11.- KOKAPENA: Errekatxu, 13 -48902 BARAKALDO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. ((Itxaroteko esparru 
osagarri bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera 
ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, 
gutxienez eta talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d.) 

7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Ziurtagiria 
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sinadurarik gabe dago.) 
 
12.- KOKAPENA: La Paz, 16 Bajo 1º y 3ºD -48903 BARAKALDO. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. (Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez eta 
talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.)  

 

2015/ORI14/000050 FONDO FORMACIÓN EUSKADI, 
S.L.L. 

1.- KOKAPENA:  Lube, 3 bajo Lutxana -48903 BARAKALDO 
 Art. 7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla 

eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Lanaren amaiera)  

 

2015/ORI14/000051 FUNDACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA INTEGRAL 

1.- KOKAPENA: Economía, 36 -48902 BARAKALDO. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
2.- KOKAPENA: Txabarri, 4-6 -48920 SESTAO. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
3.- KOKAPENA: Sabino Arana, 10 -48980 SANTURTZI. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
4.- KOKAPENA: Músico Ledesma, 4 -6º despacho 3 -48001 BILBAO. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
5.- KOKAPENA: Pol. Ind. DEA edif. Cerámica, planta 2 -01400 LLODIO. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
6.- KOKAPENA: Pza. Iribar, 2 -2º of. 5 -20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
7.- KOKAPENA: Hendaya, 7 -20302 iIRUN. 
5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
 

2015/ORI14/000053 FUNDACIÓN CLARET SOZIAL 
FONDOA 

7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak.  

2015/ORI14/000054 BERGARAKO UDALA 5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
7.2.e. art.:Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta. 

2015/ORI14/000055 EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL 1.- KOKAPENA: Auzolan kalea, 44 -20303 IRUN 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Lanaren amaiera)  

5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
 
2.- KOKAPENA: Bidekurtzeta, 2 -20500 ARRASATE-MONDRAGON 
7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 

irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. (Lanaren amaiera)  

5.4. art. azken atala: Ez du justifikatzen egokitutako komunik izatea. 
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2015/ORI14/000056 TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. 1.- KOKAPENA: Gaztelekua, - 20015 BILLABONA. 
7.2.e. art.: Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen 

dituena, instalazioen planoekin batera, entitateak deialdi honetako jarduera egiteko 
haietan dituen espazioak eta horien neurriak zahaztuta (Itxaroteko esparru osagarri 
bat egotea, enpelgua bilatzeko tresna eta materialetara iristeko aukera ematen 
duena; horien artean, Interneterako sarbidea duen ordenagailu bat, gutxienez eta 
talde-arretarako beste gela bat edukitzea: 9.2.c art. eta 9.2.d art.) 

7.2.e. art.: Ziurtagiri bat, teknikari eskudunak emana, local horiek egokiak direla eta 
irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla 
adierazten duena. 20/1997 legea eta garapen-arau teknikoak. 
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