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erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak. 

 

 

 

ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO LAGUNTZEN DEIALDIA, LANBIDE-EEZko ZUZENDARI NAGUSIAREN 2017KO 

UZTILAREN 27KO EBAZPENA (2017KO UZTAILAREN 28KO EHAA) – KONTRATAZIOAK EGITEKO LAGUNTZAK. 

 

  
 

 

 

Xedea 

 
Laguntza hauen helburua da laguntza ekonomikoa ematea langabezian edo Lanbiden enplegu-

eskatzaile gisa inskribatuta dauden pertsonak kontratatu ahal izateko (merkatu arruntean eta tokiko 

enpresen bidez). Horretarako, tokiko erakundeek eta horien mendeko erakundeek zenbait jarduketa 

abiarazi eta gauzatu beharko dituzte langabeak kontratatzeko (batez ere Txorierri eskualdean bizi 

direnak). 

 

Erakunde 

onuradunak 

 
Egoitza fiskala, soziala edo lantokia Txorierrin duten enpresa, saltoki eta profesional guztiak, haien forma 
juridikoa zeinahi dela ere, baldin eta Txorierri eskualdea osatzen duten udalerrietako edozeinetako lantoki 
baterako kontratazio berria egin behar badute. 

 

 

 

 

 

Kontratazioaren 

ezaugarriak 

 

 Kontratazioak kontrataturiko pertsona berria lanean hasi baino 3 hilabete lehenago zeuden langileen 

batezbesteko osora iristeko adinako enplegu garbia sortzea ekarri beharko du.  

 Kontratazioak gutxienez 6 hilabetekoak izango dira, eta edozein kontratazio-modalitatekoak izan daitezke 

(prestakuntzarako eta ikasteko kontratuak izan ezik). 

 Kontratuak lanaldi osokoak izango dira (lanaldiaren % 100). 

 Laguntzaren azken zenbatekoak ezin du gainditu pertsona kontratatuen kontratu-amaierako ordainsarien eta 

Gizarte Segurantzaren kostuen % 75. 

 Kontratuak 2017ko uztailaren 28tik 2017ko abenduaren 30era bitartean hasi ahal izango dira (bi egunak 

barne). 

 Kontratazioaren soldata-kostuak (Gizarte Segurantzako gastuak barne) 8.000,00 eurokoak edo gehiagokoak 

izango dira. Hala, jaso beharreko laguntzak (6.000 euro) ez du gaindituko kontratazioaren soldata-kostuen % 

75. 

 

 

Laguntzen 

Zenbatekoa 

 

 Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak 5 laguntza ditu deialdi honetarako. Eskabideak eta egiaztagiriak 

aurkezten dituzten erakundeei emango zaizkie, betiere oinarri hauetan adierazitako baldintzak betetzen 

badituzte. 

 Diru-laguntza bakoitza 6.000,00 eurokoa izango da kontrataturiko pertsona bakoitzeko. 

 Guztira, kontrataturikoen % 40k, gutxienez, emakumezkoak izan beharko dute. 

 Bukaeran, ehuneko hori erdietsiko ez balitz, diru-laguntzaren guztizko zenbatekoa murriztu egingo da, 

emandako zenbatekoa ehuneko hori erdietsi arte egokitzeko 
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Kontratatu 

beharreko 

pertsonen 

betebeharrak 

 

 Langabeak izatea eta Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda 

egotea. 

 Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea; ahal dela, Txorierri eskualdea osatzen duten sei udalerrietako 

batean (Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika eta Zamudio). 

 Langabeak izatea eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean edo Langile Autonomoen Erregimen 

Berezian alta eman gabe egotea kontratazioa hasi baino lehenago. 

 Ez zaie diru-laguntzarik emango enpresariarekin edo sozietate-izaera juridikoa duten enpresetako 

kontrola dutenekin, zuzendaritza-kargua dutenekin edo administrazio-organoetako kideekin odol- edo 

ezkontza-ahaidetasuna (bigarren mailara artekoa) duten ezkontideen, oinordekoen eta gainerako 

senideen kontratazioei. 

 

Eskaeren  

aurkezpena 

 

 

 Epea: Laguntzen eskabideak eta eskatzen diren egiaztagiriak oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

argitaratzen diren egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dira, 2017ko abenduaren 30era bitartean. 

 Lekua eta ordua: Eskabideak eta dagokion dokumentazioa bi modalitateren bidez aurkeztuko dira:  

o Helbide elektronikoaren bidez: egaz@txorierri.eu 

o Behargintza Txorierri SLn (helbidea: Txorierri etorbidea 46, 13 A, Sondika), astelehenetik ostiralera, 

09:00etatik 13:30era. 

Eskabidea ez da behar bezala aurkeztutzat joko, egon daitezkeen hutsuneak zuzendu arte.  

 
 Aurkeztu beharreko agiriak: Erakunde interesdunek oinarri hauetako I. eranskinean jasotako ereduari 

jarraikiz egin behar dute eskaera.  

Horrez gain, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte: 

o Enpresaren IFKren kopia. 

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

o Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen 

agiria. 

o Parte hartzeko eskabidea, beteta (I. Eranskina). 

o Enplegu garbia sortzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua, beteta (II. Eranskina).  

 

Ezleipen 

prozedura 

 

 

 Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak ebatziko ditu eskaerak. 

 Eskaerak lehia askean hautatuko dira. 

 Eskaerei buruzko ebazpenak emateko gehieneko epea 15 egun baliodunekoa izango da, eskabideak 

aurkezten diren egunetik aurrera zenbatzen hasita. Diru-laguntzen eskaerak gaitzetsitzat joko dira epe 

horretarako ebazpenik eman ez bada. Edonola ere, administrazioak eskaerei buruzko berariazko ebazpenak 

eman beharko ditu. 

 Laguntza funtsen banaketaren bidez emango da, justifikazioen erregistroaren hurrenkerari jarraikiz; baldin eta 

deialdi honetan ezarritako eskakizunak betetzen badira, eta aurrekontu-kreditua agortu arte. Kontuan hartuko 

da laguntza horren bidez kontrataturikoen % 40k, gutxienez, emakumeak izan behar dutela. 
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Egiaztagirien 

aurkezpena 

 

 Epea: Kontratazioa hasi zen unetik sei hilabeteko epean benetakoak direla frogatzen duten agiriak 

aurkeztu beharko dira. Egiaztagiriak aurkezteko azken eguna 2018ko uztailaren 31 izango da, betiere 

oinarri hauetan adierazitako baldintza guztiak betetzen badituzte. 

 Lekua eta ordua: Kontratazioen egiaztagiriak bi modalitateren bidez aurkeztuko dira:  

o Helbide elektronikoaren bidez: egaz@txorierri.eu 

o Behargintza Txorierri SLn (helbidea: Txorierri etorbidea 46, 13 A, Sondika), astelehenetik ostiralera, 

09:00etatik 13:30era. 

Egiaztagiriak ez dira behar bezala aurkeztutzat joko egon daitezkeen hutsak zuzendu arte. 

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
 

Erakunde interesdunek oinarri hauetako IV. eranskinean jasotako ereduari jarraikiz justifikatu behar dute 

kontratazioa. Era berean, dokumentazio hau aurkeztu behar dute: 

o Egiaztagiriak aurkezteko eredua (III. eranskina), behar bezala beteta. 

o     Kontrataturiko pertsonaren NANaren kopia. 

o Diru-laguntza jasoko duen kontratuaren kopia. 

o Nominak, kotizazioen likidazio-agiria (garai bateko TC1) eta langileen izen-zerrenda (garai bateko TC2), 

jasotako laguntza justifikatzeko. 

o Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten 

agiriak. 

o Kontratazioaren aurreko 3 hilabeteetan egon den batez besteko plantilla egiaztatzen duen agiria, 

GSDNk emandakoa. 

o Kontratazioaren egunean bertan egon den batez besteko plantilla egiaztatzen duen agiria, GSDNk 

emandakoa. 

o Ahaidetasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua (IV. eranskina), beteta. 

o Diru-laguntzaren helburu den kontrataziorako gehiegizko finantzaketarik ez dagoela adierazten duen 

erantzukizunpeko adierazpenaren eredua (V. eranskina), beteta. 

o Egindako kontratazioaren eta kontratazio-gastuaren erantzukizunpeko adierazpenaren eredua (VI. 

eranskina), beteta.  

o Bankuko kontu-zenbakiaren titulartasuna justifikatzen duen hirugarrenen altaren fitxa (VII. eranskina). 

o Eskatzen zaion beste edozein agiri. 

Gehienez eslei 

daitekeen 

 

Oro har, gehienez ere 12.000,00 euro emango dira oinarri hauetan adierazitako kontratazio-laguntza gisa. 

 
 
Laguntza  
Ordaintzea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oro har, diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da (6.000 euro) eskaera bakoitzeko, honako baldintza 

hauek betetzen direnean: 

 Egiaztagiriak oso-osorik eta behar bezala beteta aurkezten direnean eta eskatu diren gainerako 

dokumentuak aurkezten direnean, oinarri hauetan adierazi diren betebeharrei eta baldintzei jarraituz. 

 Laguntza horien bitartez kontratatzen diren pertsonen % 40 emakumezkoak direla egiaztatzean. 

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak erabaki ahalko du ordainketak atal honetan jasota ez dagoen beste 

modu batean egitea, uste badu, gertatu diren gorabeherak direla eta, sistema berriak laguntza hauen 

kudeaketa errazten duela. 

 


