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LAGUNTZEN XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 

Deialdi honetan zehaztutako eta 2017/10/21 eta 2018/10/19 bitartean hasitako txanda-kontratuak, EAEko lantokietan 
zerbitzuak ematekoak. 

 
ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Bi hileko epea izango da txanda-kontratua hasten den egunetik aurrera, edo, lehenago formalizatutako kontratuetarako, 
deialdi hau argitaratzen den egunetik aurrera. Edozein kasutan ere, eskabideak aurkezteko azken eguna 2018ko urriaren 
19a 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 

 BILBAO 

 GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA 
 San Martzial 12 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 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. 

 
JARRAIBIDEAK 

 Errakuntzarik ez egiteko, eta zure onerako, mesedez, eskatzen dizugu txanda-kontraturako laguntzak arautzen dituen 
deialdia arretaz irakurtzeko. 

 Osorik bete behar da eskabide honetan eskatutakoa, data eta eskatzailearen sinadura barnean, eta aurkeztu behar 
da koaderno honetan zerrendatutako dokumentazioarekin batera. Ohartarazten dugu eskaera ezetsi egingo dela, 
baldin eta, dokumentazioa aurkezteko errekerimendua egin ondoren, eskatzaileak ez badu hala egiten hamar 
eguneko epean. Ebazpen bidez ezetsiko da. 
 

 
DATUEN BABESA 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoa betetzeko, jakinarazten dizugu 
formulario honetan ematen dituzun datu pertsonalak erregistratuta geratuko direla Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu erakunde 
autonomoaren "ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK" izeneko fitxategian. Fitxategi horren helburuak hauek 
dira: Lanbideren eskumenekoak diren enplegu- eta prestakuntza-politika aktiboekin lotutako diru-laguntzak kudeatzea eta kontrolatzea; 
beste administrazio eskudun batzuekin lankidetzan eta koordinatuta jardutea Lanbideren zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak 
gizarteratzeko eta laneratzeko eta iruzurraren aurka egiteko, eta estatistikak egitea. Fitxategi hori behar bezala inskribatuta dago 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Erregistroan, eta datuak babesteko behar diren segurtasun-neurriak ditu. 

Aurkeztutako datuak aztertu ahal izango ditu Administrazio Publikoak, baita egoki iritzitako egiaztapenak egin ere, laguntzak behar 
bezala esleitzeko. 

Halaber, jakinarazten dizugu datuok legezko kasuetan bakarrik jakinaraziko direla, eta, fitxategi honi dagokionez, Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoari, foru-aldundiei eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari jakinaraziko zaizkiola. 

Erakunde eskatzaileak honako hau bermatzen du dokumentu hau sinatutakoan: dokumentuko datu pertsonalen titularrak baduela 
Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikuluaren edukiaren berri, eta berariazko baimena eman duela datuok –erakunde 
eskatzailearen titulartasuneko fitxategietan jasotakoak– orain tratatu ahal izateko. 

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuetara iristeko eskubidea balia dezakete interesdunek, baita haiek 
ezeztatzeko, zuzentzeko eta tratatzearen kontra egiteko ere. DBLOk berariaz onartzen ditu eskubide horiek, eta, horretarako, Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzu erakunde autonomoarekin jarri behar duzu harremanetan (Zerbitzu zentralak: Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-
Gasteiz (Araba). 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a16
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1.-ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 
 

ENPRESAREN DATUAK 

Enpresaren izena edo sozietatearen izena:  

IFZ/IFK:  EJSN:  

Jarduera nagusia:  

EAEko helbidea:  

PK:  Herria:  

 

HARREMANETARAKO PERTSONA 

Izena:  Abizenak:   

Kargua   

Telefonoa(k):  
 

Helbide elektronikoa:  

 

FORMA JURIDIKOA JARDUERA-SEKTOREA 

Sozietate anonimoa  Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza  

Kooperatiba-sozietatea  Erauzketa-industriak  

Lan-sozietate anonimoa  Manufaktura-industria  

Ondasun-erkidegoa  Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza  

Sozietate mugatua  Ur-hornikuntza, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa  

Enpresaburu banakoa  Eraikuntza  

Sozietate zibila  Txikizkako eta handizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa  

Eraldaketarako nekazaritza-sozietatea  Garraioa eta biltegiratzea  

Irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuak  Ostalaritza  

Lan-sozietate mugatua  Informazioa eta komunikazioak  

Ugazaba- edo sindikatu-erakundea  Finantza- eta aseguru-jarduerak  

Irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak  Higiezin-jarduerak  

Bestelakoak  Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak  

Markatu dagokiona (X) jarrita   Administrazio-jarduerak eta zerbitzu osagarriak  

   Hezkuntza  

   Osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako jarduerak  

   Arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak  

   Bestelako zerbitzuak  

   
Etxeko jarduerak, etxeko langileen enplegu-emaile gisa; etxeko jarduerak, norberak erabiltzeko 
ondasunen eta zerbitzuen ekoizlea 

 

   Lurraldetik kanpoko erakundeen eta organismoen jarduerak  

 
 
 
 
 

Markatu dagokiona (X) jarrita 
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BAI       EZ 

□       □ 

Nortasun-datuak egiaztatzeko baimena, eskatzailea pertsona fisikoa baldin bada (jarri X bat dagokion tokian): 

 

Baimena ematen diot Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari nire nortasun-datuak elektronikoki egiaztatzeko* 

*Ez bada baimenik ematen, NAN / AIZaren kopia aurkeztu beharko da. 
 

 

2. EAE-KO ENPRESA-EGITURA  
 

EAEko lantokien kopuru osoa 
 

 

 
EAEko langile finkoen kopuru osoa txanda-kontratuaren 

hasieran 
 

 
 
EAE-KO LANGILE FINKOEN ZERRENDA KOTIZAZIO-KONTUEN KODEEN ARABERA 
 
 

EAEko kotizazio-kontuen kodea 
EAEko langile finkoen kopuru osoa txanda-kontratuaren hasieran, kotizazio-kontuen kodeen 

arabera 

  

  

  

  

  

  

 
3. ERRETIRO PARTZIALA HARTZEN DUEN LANGILEAREN DATUAK (TXANDA-EMAILEARENAK) 
 

NAN Izena 1. abizena 2. abizena 

            

Jaioteguna Adina Sexua 

______/ _____/_____  Emakumezkoa  Gizonezkoa  

Lanaldi-murrizketaren ehunekoa Erretiro osorako aurreikusitako data 

 % ______/ _____/_____ 

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 
 
 

4. TXANDA-KONTRATUA 
 
TXANDA-HARTZAILEAREN DATUAK 

 

NAN Izena 1. abizena 2. abizena 

            

Jaioteguna Adina Sexua 

______/ _____/_____  Emakumezkoa  Gizonezkoa  
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TXANDA-HARTZAILEAREN KODEA: 

1 
< 30 urtekoa; Lanbiden langabetu gisa inskribatuta dago kontratua hasten den egunean, eta lan-eskariaren 
administrazio-egoeraren altak gutxienez 180 egun iraun du, kontratua hasi aurretiko 9 hiletan (4.1.b.1 
art.). 

 

2 

< 30 urtekoa; enpresa berean praktika-kontratu bat edo prestakuntza- eta ikastun-kontratu bat itunduta izatea, 
edo 1543/2011 Errege Dekretuan araututa dauden eta lanekoak ez diren praktiken aldia egitea, baldin eta 
txanda-hartzailea izango bada kontratu horren edo lanekoak ez diren praktiken indarraldian edo horiek amaitu 
eta hurrengo egunean (4.1.b.3 art.). 

 

3 < 30 urtekoa; enpresarekin itundutako kontratu mugatua du (4.1.b.2 art.) *.  

4 
Enpresako langilea; enpresan bertan aldez aurretiko akordiorik badago erretiro partzialak ordezkatzeko 
bertan jardunean aritzen diren pertsonen txanda-kontratuen bidez (4.2 art.) *. 

 

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 

 
(*) Kontratazio gehigarria egin beharko diote, aldi baterako kontratu hori amaitzeko falta den denborarako, 30 urtetik beherako pertsonaren bati eta pertsona horrek 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta egon behar du kontratua hasten den egunean eta lan-eskari horren administrazio-egoeraren altak gutxienez 180 egun iraun 
behar izan du kontratua hasi aurretiko 9 hiletan; edo praktikaldiko edo prestakuntzarako eta ikastunaren kontraturen bat edo lanez kanpoko praktikaldiren bat amaitu behar 
izan du.  
 
 
 

Titulazio-maila 

Alfabetatu gabe  Lehen ikasketak amaitu gabe  OHO, titulurik 
gabe 

 OHO, DBH, IEE 1  LH 1  

BBB, UBI, IEE 2, Batxilergoa  LH 2, Industri Maisutza  Unibertsitateko diplomatura  

Unibertsitateko lizentzia  Graduko ikasketak  Unibertsitateko doktoregoa  

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 
 

TXANDA-KONTRATUAREN DATUAK 
 
 

Kontratu-mota Kontratuaren hasiera-data: 

Mugagabea   
_______/ ______/______ 

   Mugatua  

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 
 
 
 

Urteko ordainsari gordina Kontratuan enpresako hitzarmenen edo akordioren batera joz gero*. 

 
                                                       €
   
  
 

Enpresako hitzarmenaren edo akordioaren izendapena 
Aldizkari ofizialeko argitaratze-

data 

  

 

   * Aldizkari ofizialean argitaratu ezean, haren kopia aurkeztu behar da. 

 

 

BETE BEHARREKOA BALDIN ETA TXANDA-HARTZAILEAK AURRETIK ENPRESAREKIKO KONTRATURIK BAZUEN EDO LANEZ 
KANPOKO PRAKTIKALDIA EGITEN BAZUEN (TXANDA-KONTRATUA deritzon 4. zenbakiko 2., 3. eta 4. kodeak) 

 

 

Aurreko kontratuaren / praktikaldiaren hasiera-data Aurreko kontratuaren / praktikaldiaren amaiera-data 

______/ _____/_____ ______/ _____/_____ 
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5. KONTRATAZIO GEHIGARRIA (BETE BEHARREKOA AGINDUZKOA BADA: TXANDA-KONTRATUA deritzon 4. 
zenbakiko 3. eta 4. kodeak)  
 
KONTRATATUTAKO PERTSONAREN DATUAK 
 

NAN Izena 1. abizena 2. abizena 

            

Jaioteguna Adina Sexua 

  /  /    Emakumezkoa  Gizonezkoa  

 KONTRATAZIO GEHIGARRIKO PERTSONA 

< 30 urtekoa; Lanbiden langabetu gisa inskribatuta dago kontratua hasten den egunean, eta lan-eskariaren 
administrazio-egoeraren altak gutxienez 180 egun iraun du, kontratua hasi aurretiko 9 hiletan (4.1.b.1 art.). 

 

< 30 urtekoa; enpresa berean praktika-kontratu bat edo prestakuntza- eta ikastun-kontratu bat itunduta izatea, edo 
1543/2011 Errege Dekretuan araututa dauden eta lanekoak ez diren praktiken aldia egitea, baldin eta txanda-hartzailea 
izango bada kontratu horren edo lanekoak ez diren praktiken indarraldian edo horiek amaitu eta hurrengo egunean (4.1.b.3 
art.). 

 

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 
 
 

Titulazio-maila 

Alfabetatu gabe  Lehen ikasketak amaitu gabe  OHO, titulurik 
gabe  OHO, DBH, IEE 1  LH 1  

BBB, UBI, IEE 2, Batxilergoa  LH 2, Industri Maisutza  Unibertsitateko diplomatura  

Unibertsitateko lizentzia  Graduko ikasketak  Unibertsitateko doktoregoa  

 
        Markatu dagokiona (X) jarrita 

 
 
 
  
KONTRATU GEHIGARRIAREN DATUAK 
 
 

Kontratu gehigarriaren hasiera-data Kontratu gehigarriaren amaiera-data 

______/ _____/_____ ______/ _____/_____ 
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ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 
 

Jaun/andre honek, …………………………………………………………………………………...……, enpresa eskatzailearen 

izenean eta hura ordezkatuz, hau ADIERAZTEN DU: 

 

Lehena 

Enpresa eskatzailea ez dago deialdiaren 3.1 artikuluak kanpoan uzten dituenen artean (administrazio publikoak eta sektore 
publikoaren parte diren beste edozein erakunde edo entitate) 
 
Bigarrena 

□ 

Ez dago deialdiaren 5. artikuluan adierazitako eragozpen-egoerarik (ahaidetasuna eta bazkidetza). 
 □ 

Hirugarrena  

a) Enpresa eskatzaileak ez du jasotzen kontratazio bererako inolako laguntzarik erakunde publikoen aldetik (Gizarte 
Segurantzako kotizazioei loturikoak kanpoan utzi dira). □ 

b) ................... euroko laguntza eman dio ..............................................................(a)k (*) □ 

c) ...........................................(a)ri (*) eskatu dio laguntza, eta ebazpenaren zain dago. 
 □ 

(*) Laguntza ematen duen erakundea: udala, aldundia, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, etab. 

Laugarrena 

 

Enpresa 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. □ 

 

Bosgarrena 

 

Enpresa 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. 

□ 

 

Seigarrena 

 

a) Enpresa eskatzaileak enpresako langileen legezko ordezkaritzari (LLO) eman dio deialdi honen babespeko txanda-
kontratuaren bidez kontratatzeko asmoaren berri, bete beharreko lanpostua zein den eta lan-harremana nolakoa 
izango den adierazita (hasieratik mugagabea izango den, edo mugatua, bera amaitutakoan edo lehenago mugagabe 
bihurtzeko konpromisoarekin batera). 
 

□ 

b) Enpresa eskatzaileak ez du enpresako langileen legezko ordezkaritzarik; beraz,  langileei eman die deialdi honen 
babespeko txanda-kontratuaren bidez kontratatzeko asmoaren berri, bete beharreko lanpostua zein den eta lan-
harremana nolakoa izango den adierazita (hasieratik mugagabea izango den, edo mugatua, bera amaitutakoan edo 
lehenago mugagabe bihurtzeko konpromisoarekin batera). 

 
Zazpigarrena 

□ 

Enpresa eskatzailea ez dago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako 
egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. □ 

 

Zortzigarrena 

Minimis araua betetzen den egiaztatzeko, deialdiaren 12. artikuluan xedatutakoa betetzeko xedez: 

 

a) Enpresa eskatzaileak ez du jaso, azken hiru urteotan, minimis araubideko laguntzarik. 
 □ 

b) Enpresa eskatzaileak eskatu edo jaso ditu (kasuko ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan), minimis araubideko laguntza 
hauek (Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamenduaren arabera, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko erregelamendua izanik). 

□ 
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Eskatutako diru-laguntzen kopurua: 

Laguntzaren 
egoera (*) 

Erakundea 
Laguntza-emailea  

Laguntzaren helburuaren deskribapena 
Zenbatekoa 
(eurotan) 

Data 
(eskatu / eman) 

     

     

     

(*) 1 = eskatutako laguntza   2 = emandako laguntza 

 

Bederatzigarrena 

Enpresa eskatzaileak ez du berreskuratzeko agindu bete gaberik, Europako Batzordeak aurretiaz hartutako erabaki baten 
bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren ondoriozkorik. □ 

 

Hamargarrena  

Enpresak konpromisoa hartzen du diruz lagundutako kontratazioak hasten diren unean Euskal Autonomia Erkidegoko 
lantokietan dagoen langileria finkoaren enplegu-mailari eusteko, txanda-kontratua egin osteko 20 hiletan. Enpresak bere 
langileria finkoaren lanpostuen % 65i eutsi beharko dio edozein kasutan ere. 

□ 

  
Hamaikagarrena 

Enpresak konpromisoa hartzen du jakinarazteko noiz deklaratzen zaizkion judizialki bidegabetzat edo baliogabetzat lan-
kontratuen amaierak. 

 

□ 

Hamabigarrena 

Eskabide honetan adierazitako datu guztiak egiazkoak dira. 

 
□ 

 

 

  

Irakurri egin dut, eta onartu egiten dut Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu erakunde autonomoak datu pertsonalak jaso eta tratatzeko 

segurtasun-politika, eskabide honen bigarren orrian zehaztuta. 

 

 

………………………..(e)n, .............................(e)ko .....................(a)ren .............. (e)(a)n 

                                                                                                   

                                                                                                                              

 

                                                                                                  Izpta.:  ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                (Sinatzailearen izena ere idatzi)                                                          
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ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

 Eskatzailea pertsona fisiko bat bada, nortasun-agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasun-agiri baliokidearen kopia, edo 
atzerritarren identifikazio-zenbakia, edo laguntzaren organo kudeatzaileak nortasun-datuak egiaztatu ahal izateko berariazko 
baimena. 

 Eskatzailea pertsona juridiko bat bada, enpresaren identifikazio fiskalaren txartelaren kopia. 

 Kontratatutako pertsonen nortasun-agiri nazionalen edo atzerritarren identifikazio-zenbakien kopia.  

 Txanda-kontratuaren kopia eta erretiro partziala hartzen duen pertsonaren lanaldi partzialeko kontratuaren kopia. Txanda-
kontratuari iraupen mugatua ematen bazaio, mugagabe bihurtzeko konpromiso sinatua, enpresak eta langileak edo langileak 
sinatua. 

 Enpresako langileria finkoaren egiaztagiria, txanda-kontratua hasten den unekoa. Horretarako, Gizarte Segurantzaren 
dokumentu hau aurkeztu behar da: altako langileen txostena (RED sistemaren bidezkoa), enpresak EAEn dituen lantokietako 
kotizazio-kontuen kode guztietarako. 

 Txanda-kontratua praktikaldiko edo prestakuntzarako eta ikastunaren kontratua amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, 
kontratu horren kopia. 

 Txanda-kontratua lanez kanpoko praktikaldia amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, praktikaldiko pertsonaren eta 
enpresaren arteko akordio sinatuaren kopia. 

 Txanda-kontratua enpresako langileren bati eginez gero, horren aurretik zuen kontratu mugatuaren kopia, 4. artikuluan 
aipatutako kontratu gehigarriaren kopiarekin batera. 
Kontratu gehigarria praktikaldiko edo prestakuntzarako eta ikastunaren kontratua amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, 
kontratu horren kopia. Kontratu gehigarria lanez kanpoko praktikaldia amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, praktika 
horiek egiteko akordioaren kopia. 

 Txanda-hartzailea kontratatzeko, enpresa-akordiorik hartu bada oinarritzat, suertatzen diren erretiro partzialen ondoriozko 
txanda-kontratuak enpresako jarduneko langileek estaltzeko prozedura bati loturik, akordio horren kopia. 

 Lan-kontratuan txanda-hartzailearen urteko ordainsari gordina adierazita egon ezean, eta argitaratu gabeko enpresa-akordiorik 
badago, akordio horren kopia aurkeztu behar da. 

 

 

LAGUNTZA EMANDAKOAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 Enpresako langileria finkoaren egiaztagiriak, laguntza eman eta urtebetera egindakoa eta hasierako kontrataziotik hogei hilera 
egindakoa. Horretarako, Gizarte Segurantzaren dokumentu hau aurkeztu behar da: altako langileen txostena (RED sistemaren 
bidezkoa), enpresak EAEn dituen lantokietako kotizazio-kontuen kode guztietarako. 

 Halakorik eginez gero, txanda-kontratua mugagabe bihurtu izanaren kopia. 

 Aurkeztutako eskabidetik aldatzen den edozeren egiaztagiria (txanda-hartzailerik, izendapenik, egoitzarik... aldatuz gero). 

 

 

Eskabide hau ebazteko eta jakinarazteko, gehienez sei hileko epea izango da, erregistro-sarreraren datatik aurrera; epe hori 
amaitutakoan, diru-laguntzaren eskabidea onartutzat hartuko da baldin eta esanbidezko ebazpena ematen ez bada. 

INFORMAZIOA 

945 160 601 

945 181 300 

www.lanbide.euskadi.eus 
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