DURANGO

Udala  Ayuntamiento

I.1 ERANSKINA
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN DEIALDIAREN BARRUAN ENPLEGUA SUSTATZEKO
TOKI-EKINTZETARAKO KONTRATAZIOA EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKABIDEA
Erakunde eskatzailearen datuak

NAN / IFZ:
Izen soziala:
Egoitza
Udalerria:

Posta Kodea:

Helbidea:
Tel.:

Fax zk.:

Posta elektronikoa:
Jarduera ekonomikoa
Jardueraren deskribapena:
JEZ epigrafeak:
Legezko ordezkaria
Izen-abizenak:
NAN:
Harreman-tel.:

Posta e.:

Hilabetea

TC-2aren arabera plantilla

Kontratua sinatu zeneko hilabetea
Kontratua sinatu aurreko hilabetea
Kontratua sinatu aurreko 2. hilabetea
Kontratua sinatu aurreko 3. hilabetea
Aurreko 3 hilabeteen batezbesteko
plantilla

Durangon, ………n, 20..ko ………ren …(e)(a)n

Legezko ordezkariaren sinadura
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I.2 ERANSKINA
EGINDAKO KONTRATAZIOAREN FITXA
1. KONTRATUA
Kontrataturiko pertsonaren izen-deiturak
NAN
Helbidea
Kontrataturiko pertsonaren titulazioa
Kontrataturiko pertsonak ondoko taldeetako batean dago:

Bai

Ez

- DSBE jasotzen dutenak
- Lehendabiziko enplegua lortu duen 35 urtetik beherako pertsonak
- Kontratazio aurreko 18 hilabetetatik, gutxienez 12 hilabete Lanbiden izena
emandako pertsonak
- Lanik gabeko emakumea
- 55 urtetik gorako pertsona

Kontratu mota:
Kontratuaren iraupena:
Hasiera data:
Amaiera data:
Aplikatutako hitzarmena:
Langileen batezbesteko plantila aurreko hiruhilabetekoa
Langileen batezbesteko plantila kontratazio egunean
Langabezian alta eguna

Diruz lagunduriko lanaldiaren zenbatekoa (*):
Enpresak bere gain hartzen duen Gizarte Segurantzaren kostua, diruz lagunduriko
lanaldiari dagokiona (*):

Diruz lagunduriko lanaldiaren kostua, guztira:

Eskatutako diru-laguntza:

(*) Kontratu aldia 6 hilabete baino gehiago balitz, enpresak bere gain hartuko lituzke, bakarrik, lehendabiziko 6 hilabetetako
lansariak eta Gizarte Seguratzaren kotizazioak.
Oharra: Entitate eskatzaileak diruz laguntzeko kontratu bat baino gehiago aurkeztuko balitu, kontratu bakoitzeko honako fitxa
bat bete beharko luke.
Durangon , 20..ko ………ren …(e)(a)n
Legezko ordezkariaren sinadura
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Erantsi beharreko agiriak



Konpromiso adierazpena indarrean dagoen laneko arautegia, gizarte segurantzaren kotizazio
araubidea edo baliokidea den mutuarena eta laneko arriskuen prebentzioa betetzen dituela
ikusteko (II. Eranskina).
Aitorpen Erantzulea beste erakunde publiko edo pribatuetan xede bera duen beste dirulaguntza edo laguntzarik eskatu edo lortu duen jakiteko (III. Eranskina).



Banketxeko kontuaren fitxa (IV. eranskina).



Erakunde eskatzaileak indarrean dituen estatutuen fotokopia.



Erakunde eskatzailearen IFZaren fotokopia.



Erakunde eskatzailearen erantzulearen NANaren edo agiri baliokidearen fotokopia.



Organoak eta legezko ordezkariak izendatu zireneko erabakia dagokion erregistro ofizialean
inskribatuta (fotokopia).



Banako enpresaria bada, udalerrietako batean bizi dela egiaztatzeko errolda-agiria.



Enpresari indibidualaren Jarduera Ekonomikoen Altaren fotokopia.



Ogasun Sailean eta Gizarte Segurantzan zorrik ez duela egiaztatzen duen agiria.



Lan-kontratuaren kopia enplegu bulegoan erregistroa eman eta gero.



Kontratatutako pertsonaren alta Gizarte Segurantzan onartu izanaren ebazpenaren kopia.



Kontratatutako pertsonaren inskripzio-epeen txostena eta lan egoera Lanbidek luzatuta
eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren afiliatuaren lan-bizitzaren txostena.



Zinpeko aitorpena enpresaburuaren, enpresa-zuzendarien eta sozietateen izaera juridikoa
duten enpresen Administrazio-Kontseiluko kide diren pertsonen ezkontideak edo senideak
ez direla eta haiekin bigarren mailara arteko odolkidetasunezko edo afinitatezko harremana
ez dutela ikusteko (V. Eranskina).



Enpresako langileen batez besteko plantilaren txostena, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorrak emandakoa eta kontratazio egunaren aurreko hiruhibaletekoa.



Altan dauden enpresako langileen batez besteko plantilaren txostena, kontratazio egunekoa
eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak egindakoa.



Kontratatuko pertsonaren NAN fotokopia.



Kontratatua kolektibo berezikoa denean hori egiaztatzen duen dokumentazioa.
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II. ERANSKINA
KONPROMISO ADIERAZPENA INDARREAN DAGOEN LANEKO ARAUTEGIA, GIZARTE
SEGURANTZAREN KOTIZAZIO ARAUBIDEA EDO BALIOKIDEA DEN MUTUARENA ETA
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA BETETZEN DITUELA IKUSTEKO

Nik, ………………………………………………………………………. jauna/andrea, ……………….………NAN zenbakia dudanak
………………………………………ren

izenean

eta

ordezkapenean

ari

naizenak

…………………IFK

zenbakia

duena,

eta

jakinarazpenetarako helbidea ………………………… duenak ………………….. legez, ………………………

AITORTZEN DUT:
Ordezkatzen dudan erakundeak indarrean dagoen laneko arautegia, gizarte segurantzaren kotizazio araubidea edo baliokidea den
mutuarena eta laneko arriskuen prebentzioa betetzen ditudala.
Eta honela jasota gera dadin, eta dagozkion ondorioak sor ditzan sinatzen dut,

Durangon………, 20..ko ………ren …(e)(a)n

Sinatuta
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III. ERANSKINA
AITORPEN ERANTZULEA BESTE ERAKUNDE PUBLIKO EDO PRIBATUETAN XEDE BERA
DUEN BESTE DIRU-LAGUNTZA EDO LAGUNTZARIK ESKATU EDO LORTU DUEN JAKITEKO

Nik, ………………………………………………………………………. jauna/andrea, ……………….………NAN zenbakia dudanak
………………………………………ren izen eta ordezkapenean ari naizenak …………………IFK zenbakia duenak, eta
jakinarazpenetarako helbidea ………………………… duenak ………………….. legez, ……………………

AITORTZEN DUT:

Beste erakunde publiko edo pribatuetatik helburu berarekin eskatutako edo lortutako diru-laguntzak honako hauek
direla:

Entitatea

Saila

Eskatutako
Zenbatekoa

Lortutako
zenbatekoa

Eta honela jasota gera dadin, eta dagozkion ondorioak sor ditzan sinatzen dut,

Durangon…………, 20..ko ………ren …(e)(a)n

Sinatuta
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IV. ERANSKINA
BANKETXEKO KONTUAREN FITXA

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Banketxea:
IFK:
Helbidea:
Udalerria:

Posta Kodea:

Legezko ordezkaria:

………n, 20..ko ………ren …(e)(a)n
(Banketxearen zigilua eta legezko ordezkariaren sinadura)

Banketxearen datuak
(Banketxeak betetzeko)
Erakunde finantzarioaren izena:
Sukurtsalaren helbidea eta udalerria:
Kontu korrontea (IBAN zenbakia):

Egiaztatzen dut zehaztutako kontua banketxekoa dela eta titularra goian zehaztutakoa dela.

………n, 20..ko ………ren …(e)(a)n
(Banketxearen zigilua eta bertako pertsona arduradunaren sinadura)
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V. ERANSKINA

Kontratatutako pertsonaren zinpeko aitorpena, enpresaburuaren, enpresa-zuzendarien edo
enpresaren gainean kontrola dutenen zuzendaritzako karguen edo Administrazio-Kontseiluko
kideen ezkontideak, ondorengoak eta gainerako senideak, baldin eta haiekin bigarren mailara
arteko odolkidetasunezko edo afinitatezko harremana ez duela adierazteko

Nik, ………………………………………………………………………. jauna/andrea, ……………….………NAN zenbakia dudanak eta
jakinarazpenetarako

helbidea

…………………………………………………………………………..........

Dudanak,

………………………………………… enpresak kontratatua, honako hau

AITORTZEN DUT:
Ez

naizela

ezkontidea,

ondorengoa

eta

gainerako

senidea,

baldin

eta

haiekin

bigarren

mailara

arteko

odolkidetasunezko edo afinitatezko harremana dudanik enpresaburuarekin, enpresa-zuzendariarekin edo enpresaren gainean
kontrola dutenen zuzendaritzako karguekin edo Administrazio-Kontseiluko kideekin.

Eta honela jasota gera dadin, eta dagozkion ondorioak sor ditzan sinatzen dut,

Durangon, 20..ko ………ren …(e)(a)n

Sinatuta
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