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I. Eranskina. Parte hartzeko eskabidea 

 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO 

EKINTZETARAKO LAGUNTZEN DEIALDIAN (2017ko UZTAILAREN 28ko EHAA) PARTE HARTZEKO 

ESKABIDEA. TXORIERRI-ERANDIO ESKUALDEKO ENPLEGU PLANA. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… jaunak/andreak 

(NAN zk.: …………………………………………………………………), bere izenean edo 

…………………………………………………………………………….. enpresaren (IFK: 

………………………………………………………………; egoitza soziala: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………; 

PK: …………………………………….; udalerria: ………………….……; telefono-zenbakia: 

……………………………………………………………………………………………………… gisa (adierazi ordezkaritza-

ahalmenak), 

 
HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 
 
I. Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren esparruan kontratatzeko laguntzen 

proiektuak arautzen dituzten oinarri berrietako edukiaren berri izan du. 
 
II. Ordezkatzen duen erakundeak oinarriek eskatutako baldintza eta betebehar guztiak betetzen ditu, 

eta horietan adierazitako betebehar guztiak beren-beregi onartzen ditu. 
 
III. Oinarri horiekin bat egiteko eskaera egiten du, honako ezaugarri hauek dituen kontratazioa diruz 

laguntzeko: 

- Lanpostua (1) : ………………………………………………………………….………. 
 

- Kontratu mota: ………………………………………………………………………………... 
 

- Hasiera-data: …………………………………………………………………….…..………. 
 
    Kontratuaren iraupena:………………………………………………………………………….. 

 
- Jarduera-sektorea: …………………………………………………………………………….. 
 
 
(1) Adierazitako lanpostuak bat etorri behar du lan-kontratuan adierazitako lanpostuarekin. 
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I. eranskinarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu behar da: 
 
 

 Enpresaren IFKren kopia. 

 

 Legezko ordezkariaren NANaren kopia eta, hala badagokio, ahalorde-eskritura. 

 
 Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela 

egiaztatzen duen agiria. 

 

 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzen deialdian 

(2017ko uztailaren 28ko EHAA) aurkezturiko kontratazioek enplegu garbia sortzen dutela 

dioen erantzukizunpeko adierazpena. Txorierri-Erandio eskualdeko enplegu-plana. 

 

 

 

 

 

Lekua, eguna, sinadura eta zigilua 
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II. Eranskina – Enplegu garbia sortzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, ADIERAZTEN DUENA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU 

ZERBITZUAREN ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZEN DEIALDIAN (2017ko UZTAILAREN 

28ko EHAA) AURKEZTURIKO KONTRATAZIOEK ENPLEGU GARBIA SORTZEN DUTELA. 

TXORIERRI-ERANDIO ESKUALDEKO ENPLEGU-PLANA. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… jaunak/andreak 

(NAN zk.: …………………………………………………………………), bere izenean edo 

…………………………………………………………………………….. enpresaren (IFK: 

………………………………………………………………; egoitza soziala: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………; 

PK: …………………………………….; udalerria: ………………….……; telefono-zenbakia: 

…………………………………………………) ……………………………………………… gisa (adierazi ordezkaritza-

ahalmenak), 

 
HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

 

Oinarrietan araututako laguntzak eskatzen dituen kontratazioak enplegu garbia sortuko du 

diruz laguntzen diren kontratuak izango dituzten pertsonak sartu aurreko 3 hilabeteetan 

enpresan egon den batez besteko plantilla osoaren gainean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekua, eguna, sinadura eta zigilu 


