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GAZTE LANGABEAK EUSKAL
ENPRESETAN
KONTRATATZEKO LAGUNTZAK
Urtea: 2017
LEHEN AUKERA PROGRAMA
II ERANSKINA

ESKATZAILEA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SARRERA-ERREGISTROA

LURRALDE HISTORIKOA
ARABA

01

GIPUZKOA

20

BIZKAIA

48

EXPEDIENTE ZK.:

2 01 7 L AK

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA
Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da eskaerak
aurkezteko epea, eta 2017ko azaroaren 10an amaituko da.
ESKABIDEAK NON AURKEZTU
 LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU ZENTRALA (Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz ) edo
ondorengo leku hauetan:
 ARABAKO LURRALDE BULEGOA  BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA
Antillak pasabidea 14, behea
Ertzilla kalea 4
VITORIA-GASTEIZ
BILBAO


TOKIKO ENPLEGU BULEGOAK

 GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
San Martzial 12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

 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

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraiki, honako
hau jakinarazten dugu: formulario honetan datu pertsonalak eskatzen dira, eta datu horiek Lanbide Euskal Enplegu
Zerbitzuaren "ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK" fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren
xedea da: Lanbideren eskumen diren enpleguko politika aktiboekin eta prestakuntzarekin lotutako diru-laguntzak
kudeatu eta kontrolatzea; beste administrazio eskudun batzuekiko lankidetza eta koordinazioa, Lanbideren
zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak gizarteratu eta laneratzeko; iruzurraren jazarpena, eta estatistikahelburuak. Fitxategia Datu Pertsonalen Euskal Agentzian behar bezala inskribatuta dago eta datuak babesteko
behar diren neurri guztiak ditu.
Administrazio Publikoak alderatu egin ahal izango ditu aurkeztutako datuak, baita egoki iritzitako egiaztapenak
egin ere, laguntzak behar bezala esleitzeko.
Jakizu gainera, zure datuak legez gaitutako kasuetan soilik komunika daitezkeela; eta fitxategi honi dagokionez,
zehazki, SPEEri, foru aldundiei eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari soilik.
Era berean, entitate eskatzaileak, dokumentu hau sinatzean, honako hau bermatzen du: dokumentuko datu
pertsonalen titularra informatuta dagoela Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikuluaren edukiaz, eta
berariazko baimena eman duela datuok (erakunde eskatzailearen titulartasuneko fitxategietan jasotakoak) orain
tratatu ahal izateko.
Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuetara iristeko eskubidea baliatu dezakezu, baita
haiek ezeztatzeko, zuzentzeko eta tratatzearen kontra egiteko ere. DBLOk berariaz onartzen ditu eskubide horiek,
eta horretarako, Lanbide -Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan (José Atxotegi kalea, 1,
01009 Vitoria-Gasteiz).

1.- ENPRESA EDO ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA
Enpresaren izena edo sozietatearen izena:
IFZ/IFK:

EJSN:

Jarduera nagusia:

Sektorea:

Webgunea:
Helbidea:
PK:

Herria:

Langileen legezko ordezkaritza dauka (LLO) (*)

BAI

EZ

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA
Helbidea:
PK:

Herria:

ENPRESAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK
Izena:
NAN/AIZ:

Abizenak:
Kargua:

Telefonoa(k):
Helbide elektronikoa:
ENPRESETAKO HARREMANETARAKO PERTSONA
Izena:

Abizenak:

Kargua:
Telefonoa(k):
Helbide elektronikoa:
KUDEAKETARI LAGUNTZEKO ERAKUNDE KOLABORATZAILEA (*)
Erakunde kolaboratzailearen izena:
Jarduera nagusia:
IFZ/IFK:
Helbidea:
PK:

Herria:

Harremanetarako pertsona:
Telefonoa

Helbide elektronikoa:

(*) Betetzeko enpresa kontratatzaileak kudeaketa Lanbide-Euskak Enplegu Zerbitzuak baimendutako Erakunde
Kolaboratzailearen esku utzi badu

2.- KONTRATAZIO-PLANA: Kontratatu nahi diren lanpostuen zerrenda zehatza
Aurreikusitako lanpostu-kopurua 3 baino handiagoa
bada, egin inprimaki honen kopiak eskatu nahi diren
lanpostuak bete arte..

1 LANPOSTUA

2 LANPOSTUA

3 LANPOSTUA

Lanpostuaren izena (1):
Okupazioaren izena eta kodea (1):
Aztertu tabla de ocupaciones
Titulazioa:

KODEA

KODEA

KODEA

Kontratuaren modalitatea: PRAKTIKAK edo
MUGAGABEA
Lanaldia: OSOA edo PARTZIALA (gutxienezkoa %70)
Kontratuaren iraupena: MUGAGABEA EZ BADA,
ZEHAZTU HILABETE KOPURUA
Sexua (2): EMAKUMEA edo GIZONA
Aztertu tabla de ocupaciones
Gizarte Segurantzako kotizazio-taldea (3):
Lantokiaren helbidea:
Gizarte Segurantzako kotizazio-kontuaren
zenbakia:
Kontratuaren koste: kontratuaren urteko soldata
gordina (pagak barne), G. Sko kostuak kanpoan
gelditzen dira.
Eskatutako
diru-laguntza:
ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA GUZTIRA =
ESKATUTAKO LANPOSTU GUZTIRA =
(1) Adierazi gutxienez 4 digito.
(2) Diruz lagundutako zenbateko guztiak %10 handituko dira emakumeak gutxien ordezkatu dauden arloetan emakumeak kontratatzen badira.
(3) Gizarte Segurantzako kotizazio-taldea bat etorriko da kontratatu nahi den pertsonari eskatutako titulazio-mailarekin..

0,00 €

3.-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, gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko («Lehen Aukera») diru-laguntzen deialdiaren
arabera, eta horretaz
HAU ADIERAZTEN DU:
Lehenengoa:
Enpresa eskatzaileak egoitza soziala edo fiskala EAEn duela edo lantokia EAEn dagoela.
Enpresa eskatzaileak ez duela administrazio publiko baten edo gehiagoren % 50eko edo gehiagoko
partaidetza zuzenik edo zeharkakorik.
Bigarrena:
Enpresa eskatzaileak ez duela hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza edo
laguntzaren baten ondorioz.
Enpresa eskatzailea ez dagoela zigortuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza
publikoak lortzeko aukera galtzearekin, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean
ere,

sexu-diskriminazioaren

ondoriozko

debekuak

barne,

Emakumeen

eta

Gizonen

arteko

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari
jarraiki.
Hirugarrena:
Enpresa

eskatzailean

ez

dela, urtebete lehenagotik, enplegurik

suntsitu deialdi honen xede

diren lanpostuetan, eta gero ere ez ez suntsitzeko konpromisoa bere gain hartzen duela, betiere
diruz lagundutako kontratazioek irauten duten bitartean.
Edonola ere, enpresa eskatzaileak egindako kontratazio horiek enplegu-sorrera garbia ekarri behar dutela
berekin, diruz lagunduko den kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko sei hilabeteetan
enpresak batez beste duen langile kopuruarekiko.
Laugarrena:
Enpresa eskatzailea ez dela jasotzen ari helburu berbererako inolako laguntzarik beste administrazioetatik.
Enpresa

eskatzaileari

........................................

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

euroko

diru-laguntza

eman

diola

Laguntza eskatu diola .........................................................................(a)ri (*), eta ebazpenaren zain dagoela.
(*)Administrazio edo erakunde publikoa zein pribatuaren izena adierazi
Bostgarrena:
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).
Seigarrena:
Enpresa edo erakunde eskatzailearen xedeak eta helburuak, onarpen- edo sarbide-sistema,
funtzionamendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak gizonen eta emakumeen tratu- nahiz
aukera-berdintasunaren printzipioaren araberakoak direla..
Zazpigarrena:
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

(*) E= Eskatutako laguntza

Laguntzaren
helburuaren
deskribapena

Laguntzaren
Data (laguntza eskatu
zenbatekoa (euroak) edo eman zenekoa)

A=Aitortutako laguntza

Zortzigarrena:
Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen
aurretiazko erabaki baten ondoren, ez dagoela berreskuratze-agindu baten zain.

Bederatzigarrena:
Enpresa onuraduna ez dago Diru Laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13an artikuluan
diru-laguntzak eskuratzeari dagokionez aurreikusitako ezein debekutan.
Eskaera honetan eskatutakoa osorik bete beharko da, eta eranskinetan adierazitako dokumentazioarekin batera
aurkeztu. Ohartarazten zaitugu eskaera ezetsi egingo zaizula, baldin eta, dokumentazioa aurkezteko
errekerimendua egin ondoren, ez baduzu hala egiten 10 eguneko epean. Ezespena ebazpen bidez egingo da.

…………………………………………………………………………..……….. Jaunak/Andreak, erakunde eskatzailearen
legezko ordezkari bezala egiaztatzen du egiazkoak direla eskaera honetan adierazitako datuak eta
atxikitutako diren beste dokumentuetan
..........................................(e)n, 2017ko ........................................aren............a

Sinatzen duen pertsonaren izena idatzi. Legezko ordezkariaren izena, sinadura eta enpresaren zigilua
Sinadura ez da egongo eskaneatuta edo kopiatuta

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

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

-Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia

-

Hirugarren Interesatuaren Altari buruzko dokumentua (eredu hori webgune honetan eskura
daiteke: (www.lanbide.euskadi.eus).

-

Enpresa edo erakunde eskatzaileak Langileen Legezko Ordezkaritza (LLO) badu: enpresak
kontratatzeko asmoa duela LLOri komunikatzeko egin duen agiriaren kopia.

-

Bere identitate-datuen egiaztatze elektronikorako baimenik ematen ez den kasuan, legezko
ordezkariaren NAN/AIZren fotokopia.

-

Enpresa eratu dela ziurtatzen duten eskritura eguneratuen kopia edo, hala badagokio,
erakunde eskatzailea eratu dela justifikatzen duen beste edozein dokumentu.

-

Ordezkotasuna egiaztatzen duten notario-ahalordeen fotokopia

