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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GASTEIZKO UDALEKO ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO 

IRAUNKORRAREN SAILA

Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko azaroaren 24an hartutako erabakiaren 
laburpena: horren bidez, Gasteizen lan-kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak emateko udal 
programaren deialdia onesten da, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatze-
ko tokiko ekintzetarako 2017ko ekitaldiko laguntza deialdiaren barruan (2017/SUBAYU/0011 
dosierra)

BDNS (Identifikatzailea): 372905

Diru-laguntzak emateari buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artiku-
luetan aurreikusitakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitara ematen da; horren testu osoa 
Espainiako Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index eta Gasteizko Udalaren web-orrian http://www.vitoria-gasteiz.org kontsulta daitezke.

Lehena. Onuradunak

Diruz lagun daitezkeen jarduerak Gasteizko udalerriko lantoki batean egiten dituzten enpresa 
edo erakundeak, edozein delarik ere beren forma juridikoa, baldin eta langabezian dauden eta 
kontratazioaren aurreko sei hilabeteetan gutxienez Gasteizko udalerrian erroldatuta egon diren 
pertsonei lan-kontratua egiten badiete, eta horrek enpresak zuen batez besteko plantilla osoaren 
gainean enplegu sorkuntza garbia badakar.

Bigarrena. Xedea

Gasteizko udalerrian ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sus-
tatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak emateko baldintzak arautzea —norgehia-
goka baliatuko da laguntzak emateko—.

Diru-laguntza jaso ahalko dute 2017ko uztailaren 28tik 2017ko abenduaren 31ra arte egin-
dako kontratazioek.

Laguntzen kopurua mugatua izango da: bi enpresa bakoitzeko; gizarteratze enpresek hiru 
kontratu ere egin halako dute.

Hirugarrena. Oinarriak

2016ko abenduaren 29an onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko Udalaren di-
ru-laguntzen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak (2017ko urtarrilaren 30eko ALHAO, 
12. zenbakia); 2017ko azaroaren 24an, berriz, “Gasteizen lan-kontratazioa sustatzeko laguntza 
ekonomikoak emateko deialdia, 2017. urtea” izeneko ildoaren berariazko oinarriak onetsi zituen.

Udalaren webgunean (www.vitoria-gasteiz.org) eta herritarrei laguntzeko bulegoetan 
kontsulta daitezke biak.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.vitoria-gasteiz.org


2017ko abenduaren 1a, ostirala  •  138 zk. 

2/2

2017-04336

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Laugarrena. Zenbatekoa

Laguntza deialdi honen zuzkidura milioi bat eta berrogeita hamar mila euro (1.050.000,00 
euro) da, 2017rako onetsitako udal aurrekontuko 0823.2411.480.20 aurrekontu-partidan (“Kon-
trataziorako laguntzak-V. Enplegu Plana”) eskuragarri dagoen saldoaren kontura.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 6.000,00 eurokoa izango da, sei hilabeteko edo hortik 
gorako lanaldi osoko lan-kontratu bakoitzeko, edo lanaldiaren edo lanean egindako denboraren 
araberakoa, lanaldi partzialeko kontratazioak badira. Laguntzaren azken zenbatekoa ezingo da 
izan kontratatutako pertsonen soldata-kostuen eta Gizarte Segurantzakoen ehuneko hirurogeita 
hamabostetik (ehuneko 75) gorakoa, kontratu-amaierako kalte-ordainak barne.

Talde hauetakoren bateko pertsonak kontratatzen badira, laguntza 9.000,00 eurokoa izango 
da, edo lanaldiaren edo lanean egindako denboraren araberakoa: DSBE jasotzen duten per-
tsonak, lehen enplegua lortzen duten 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak, eta 55 
urtetik gorakoak. Laguntzaren zenbatekoa ezingo da izan soldata-kostuen ehuneko ehunetik 
(ehuneko 100) gorakoa.

Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

Deialdia onesteko iragarkia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da 
eskabideak aurkezteko epea, eta 2018ko urtarrilaren 15ean bukatuko.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 24an

Gasteizko Udaleko Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko  
Iraunkorraren Saileko zerbitzu burua
LUCIO CRUCELEGUI  Y JÁUREGUI
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