II. ERANSKINA
GAZTE LANGABEAK EUSKAL ENPRESETAN KONTRATATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA.
LEHEN AUKERA PROGRAMA
Administrazioak betetzeko
Prozeduraren kodea

1. ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

JARDUERA EKONOMIKOA/K
EJSN
EJZ

BA AL DU LANGILEEN LEGEZKO ORDEZKARITZARIK (LLO)
Ez

Bai

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

Inskribatuta al dago EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan?
Ez

Bai

(kasu honetan, ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu behar dira)

3. HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

TELEFONOA

NAN/AIZ

POSTA ELEKTRONIKOA

4. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK EGITEKO BIDEA

Telefono mugikorra

Posta elektronikoa
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5. KUDEAKETAN LAGUNTZEKO ERAKUNDE KOLABORATZAILEAREN DATUAK (Enpresa kontratatzaileak kudeaketaprozesua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako erakunde kolaboratzaile baten esku utzi badu bete behar da).

POSTA-KODEA

IZENA EDO SOZIETATE-IZENA

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

LURRALDE HISTORIKOA

JARDUERA NAGUSIA

6. ERAKUNDE KUDEATZAILEKO HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

TELEFONOA

NAN/AIZ

POSTA ELEKTRONIKOA

7. INBERTSIOARI BURUZKO DATUAK
1. MODALITATEA: ENPRESAK ZUZENEAN HAUTATZEA (7.1.a)
artikulua)

KONTRATATUAK PRESTAKUNTZA-ALDI HAUETAKO
BAT AMAITU DU
KONTRATUA

BEKA
ESKAINTZA-ZENBAKIA

2. MODALITATEA: ESKAINTZA BIDEZ HAUTATZEA (7.1.b)

8. KONTRATATUTAKO PERTSONAREN DATUAK
IZENA

NAN/AIZ

LEHEN ABIZENA

JAIOTEGUNA

BIGARREN ABIZENA

ADINA

SEXUA
Gizona

Emakumea

9. LANPOSTUAREN DATUAK
Lanpostuaren izena:
Langintzaren izena eta kodea (adierazi 4 digitu gutxienez):
http://www.lanbide.euskadil.eus
Titulazioa:

Kodea

Kontratu-mota: PRAKTIKALDIA EDO MUGAGABEA
Jardunaldia: OSOA EDO PARTZIALA (gutxienez % 70)
KONTRATUAREN IRAUPENA: HILABETEETAN, MUGAGABEAK izan ezik
Gizarte Segurantzako kotizazio-taldea (kontratatutako pertsonari eskatutako titulaziomailarekin eta langintzarekin bat).
Lan egingo duen lantokiaren helbidea:
Gizarte Segurantzako kotizazio-kontuaren zenbakia:
Kontratuaren kostuak: Urteko soldata gordina, pagak barne, Gizarte Segurantzaren
kostuak kanpo.
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10.

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
 Markatu x batekin dagokiona
Lehena:
Enpresa eskatzaileak ez du administrazio publiko baten edo gehiagoren % 50eko edo gehiagoko partaidetza zuzenik edo
zeharkakorik.
Bigarrena:
Pertsona eskatzaileak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik,
eta ez dauka horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik, 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 barne.
Hirugarrena:
Erakunde eskatzaileak ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Laugarrena:
Eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako
egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
Bosgarrena:
Eskatzaileak ez du itzulketa- edo zehapen-prozedurarik abian, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren
erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo laguntza baten ondorioz.
Eskatzailea ……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo
prozeduran
edo
zehapen-prozeduran
sartuta
dago
(dirulaguntzaedo
………………………………………………………………………..……………….)

laguntza itzultzeko
laguntza-emailea:

Seigarrena:
Erakunde eskatzailea ez da helburu berbererako inolako laguntzarik jasotzen ari beste administrazio publiko batzuetatik.
(emailea:
Erakunde
eskatzaileak
........................................
euroko
laguntza
jaso
du
...................................................................................................................) (*).
Laguntza eskatu dio ...........................................(a)ri (*), eta ebazpenaren zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Zazpigarrena:
Minimis araua betetzen dela egiaztatzeko (Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar
Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa):
Enpresa eskatzaileak ez du inolako minimis araubideko laguntzarik jaso indarreko ekitaldian, ez eta aurreko bi ekitaldietan ere.
Enpresa eskatzaileak minimis araubideko dirulaguntza hauek eskatu eta/edo jaso ditu (indarreko ekitaldi fiskalean eta aurreko
bietan).
Laguntzaren
egoera

(*)

Erakunde
Laguntza-emailea

Laguntzaren helburuaren deskribapena

Zenbatekoa
(euroak)

Data
(esk./emat.)

(*) 1= Eskatutako laguntza 2= Emandako laguntza
Zortzigarrena:
Egiazkoak dira eskabide honetan adierazitako datuak.
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11.

DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta prestakuntzarekin
lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arloan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezerezteko eskubidea duzu, bai eta
datuen tratamendua mugatzeko edo haien aurka egiteko ere, informazio
gehigarrian azaltzen diren baldintzetan.

Informazio gehigarria

Gure webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio
gehigarri
eta
zehatz
guztia:
(https://www.euskadi.eus/informazioklausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml)

Xedapen hauek betetzeko:
 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
 Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

12.

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:


Eskabidearen sinatzaileak pertsona juridiko eskatzailearen izenean duen legezko ordezkaritza egiaztatzeko
dokumentua, baldin eta inskribatuta ez badago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren
ordezkarien erregistro elektronikoan.



Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.



Enpresa eratu dela ziurtatzen duten eskritura eguneratuen fotokopia edo, hala badagokio, erakundea eratu
dela justifikatzen duen bestelako dokumentu oro.



Enpresa edo erakunde kontratatzaileak Langileen Legezko Ordezkaritza (LLO) izanez gero: kontratatzeko
asmoa L LOri adierazteko jakinarazpenaren kopia.



Sinatutako kontratuaren kopia osoa (urteko soldata gordina, eurotan adierazita, ez hitzarmenaren arabera).



Kontratatutako pertsonarekin senidetasunik ez izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, deialdiaren
3.4.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.



Alta-egoeran dauden langileen batez besteko plantillaren bi txosten, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiak eginak (RED sistemaren bidez eskuratuak), enpresak EAEn dituen lan-zentroei buruz. Txosten
horietako bat kontratatutako pertsonari enpresan alta eman aurreko sei hilabeteei buruzkoa da, eta, bestea,
kontratazioaren alta egunekoa.
Adibidea: 2021eko otsailaren 2an egindako kontratu batean, aurreko 6 hilabeteko aldia 2020ko abuztuaren
2tik 2021eko otsailaren 1era arte izango da, eta kontratazioaren eguna 2021eko otsailaren 2tik 2021eko
otsailaren 2ra.



Kontratazioaren datan plantilla handitzen ez bada, “baja-aitortzari buruzko ebazpena” agiria; hain zuzen ere,
kontratazioaren aurreko 6 hilabeteetan enpresan deialdiaren 3.3 artikuluko bigarren paragrafoan jasotako
arrazoiengatik baja eman duten langileena. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak eman behar du
dokumentu hori.
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Eskatzailea pertsona fisikoa bada, organo eskudunaren ziurtagiria, ekonomia-jardueren gaineko zergaren
epigrafea adierazten duena.

13. INFORMAZIO GEHIGARRIA
1.– Dokumenturik ez aurkezteko eskubidea.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, eta zu berariaz aurka agertzen ez bazara, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, honako dokumentu hauek eskatuko dituela bitarteko elektronikoz.
Berariaz adierazten baduzu ez duzula nahi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak dokumentu horietakoren bat
eskuratzerik, ondoren adierazitako laukitxoan adierazi beharko duzu, eta, beraz, eskabide honekin batera aurkeztu
beharko dituzu dokumentuak:
Baimena
eman ezean
●

Zerga-betebeharrak
ziurtagiria.

●

Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak
egiaztatzen duen ziurtagiria

●

Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

●

Eskatzailea pertsona fisikoa bada, organo eskudunaren ziurtagiria,
ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea adierazten
duena.

egunean

dituzula

egiaztatzen
egunean

duen
dituzula

2.– Datu pertsonalak egiaztatzea.
Bat etorriz Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, beharrezko diren egiaztapenak egingo dituela eskabide honetan
adierazitako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla egiaztatzeko.

3.– Alta emanda egotea Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren
Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du pertsona edo erakunde onuradunak.
Erregistratuta ez badago, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi
baditu, inprimaki bat bete beharko du, hemen adierazitako ereduari jarraituz: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak.

Eskabidearen sinadura elektronikoa:
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