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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AÑANAKO KUADRILLA

Kontratazioari laguntzeko eskaeren prozedura arautzen duten oinarriak, Lanbide - Euskal Enple-
gu Zerbitzuak finantzatua, proiektu berezietarako laguntza deialdiaren barruan

Añanako Kuadrillako lehendakaritzak, 2019ko martxoaren 11ko Ebazpenez, onetsi zituen kon-
tratazioari laguntzeko eskaeren prozedura arautzen duten oinarriak, Lanbide - Euskal Enplegu 
Zerbitzuak finantzatua, proiektu berezietarako laguntza deialdiaren barruan -EHAAn argitaratuta 
2017ko abenduaren 29ko 247. zenbakian, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari na-
gusiaren 2017ko abenduaren 28ko Ebazpenez-, zeinaren bidez argitara ematen baita lana duten 
langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako 
proiektu berezien garapenerako dirulaguntzen deialdia. Hura betetzeko, oinarriak argitaratzen 
dira, denek ezagut ditzaten.

Ribabellosa, 2019ko martxoaren 29a

Lehendakaria
EDUARDO FERNÁNDEZ DE PINEDO GONZÁLEZ

KONTRATAZIOARI LAGUNTZEKO ESKAEREN PROZEDURA 
ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK

1. ARAUTEGIA.

— 2017ko abenduaren 28ko Ebazpena, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari 
nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari 
eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako proiektu berezien garapenerako 
dirulaguntzen deialdia (2017ko abenduaren 29ko EHAA).

— 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzena (2003ko azaroaren 18ko BOE).

— 887/2006 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Dirulaguntzen Lege Orokorraren Araudia 
onesten duena (2006ko uztailaren 25eko BOE).

2. XEDEA.

Laguntzen xedea da langabetuak kontratatzea, hau da, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuan 
lan eskatzaile gisa inskribatuta daudenak, eta Micaela Portilla Eskola proiektuaren partaide 
direnak, proiektu berezien programaren babesean.

Publizitate, lehia eta objektibotasun printzipioak betetzeko, gardentasun parametroen 
arabera, oinarri arautzaile hauek egiten dira, ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezaten 
enpresa edo erakundeen, eta aipatutako langabetuen artean.

3. AURREKONTU BALIABIDEAK.

Deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak Añanako Kuadrillaren 2019rako aurre-
kontuko 241.422.001 eta 241.471.001 aurrekontu aplikazioen kontura ordainduko dira, 25.200 
euroko zenbatekoaz.
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4. PERTSONA ONURADUNAK.

Betekizunak:

— Lanbiden langabe gisa inskribatuta egotea, egoera horri eutsiz kontratazioa egiten den 
momentuan. Lanbidek ziurtatuko du langabezia egoerak.

— Lanbidek onartutako proiektu berezien programaren barruan, Micaela Portilla Eskola 
proiektuaren partaide izatea.

— Ez izatea ahaidetasun harremanik ezkontide, ondorengo ahaide eta gainerako ahaideekin, 
baldin eta enpresariarekin edo enpresa kontrola dutenekin, zuzendaritza karguak dituztenekin 
edo administrazio kontseiluko kideekin odol edo ezkontza ahaidetasun harremana badute bi-
garren mailara arte, hura barne. Adierazpen arduratsu baten bidez ziurtatuko du hura enpresak 
edo erakundeak (I. eranskina).

— Lan harremana eduki ez ezina enpresa edo erakunde kontratatzailearekin kontratua egin 
aurreko 6 hilabeteetan.

5. ENPRESA EDO ERAKUNDE ONURADUNAK.

1. Dirulaguntzaren onuradun izango da dirulaguntzak oinarri duen jarduera egingo duen 
edo ematea legitimatzen duen egoeran dagoen pertsona juridikoa.

2. Betekizunak:

2.1. Pertsona onuradun edo entitate laguntzaile izan ahalko dira dirulaguntza emateko oi-
narri den egoeran dauden pertsonak edo entitateak, edo oinarri arautzaileetan eta deialdian 
ezarritako inguruabarrak biltzen dituztenak.

2.2. Honako egoera hauetatik edozeinetan dauden pertsona edo entitateak ezin dira izan 
urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauan (Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena) araututako 
dirulaguntzen pertsona onuradun edo entitate laguntzaile, dirulaguntzaren izaera dela eta 
dirulaguntzaren araudiak salbuespena ezarri ezik:

a) Epai irmoan ezarritako kondena baten ondorioz, dirulaguntza edo bestelako laguntza 
publikoak jasotzeko aukera galdu izana.

b) Konkurtsoaren adierazpena eskatu izana, edozein prozeduratan kaudimengabeziaren 
deklarazioa jaso izana, konkurtsoaren deklarazioa jaso izana, esku hartze judizialaren menpean 
egotea edo desgaituta egotea Konkurtso Legearen arabera, eta konkurtsoa kalifikatzeko epaian 
ezarritako desgaikuntza aldia amaitu gabe egotea.

c) Administrazioarekin egindako edozein kontraturen suntsiarazpen irmoa eragin izana, 
horren kausaren errudun deklaratuak izan badira.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juri-
diko batzuen legezko ordezkaritza dutenak bateraezintasun kasuren batean egotea, gai horiei 
buruzko arauetan ezarritakoaren arabera.

e) Indarreko xedapenek ezarritako zerga betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean ez edukitzea.

f) Zerga egoitza arau bidez zerga paradisutzat jotzen den herrialde edo lurralde batean 
dutenak.

g) Dirulaguntzen itzulketa dela eta egin beharreko ordainketak egunean ez edukitzea, araudiz 
ezartzen den eran.

h) Genero edo sexu orientazioarengatiko bereizkeria egiteagatik zehapen administratiboa 
edo zigorra jaso izana (kasuan kasuko zehapenean ezarritako epea amaitu arte).

i) Ebazpen irmoz ezarritako zehapen gisa, dirulaguntzak lortzeko aukera galdu izana, kasuan 
kasuko araudiari jarraituz.
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j) Dirulaguntzak jasotzeko debekuek beste enpresa hauei ere eragingo diete: euren zuzen-
dariak edo bestelako inguruabarrak ikusirik, debekua duten beste enpresa batzuen eraldaketa, 
bat egite edo oinordetzaren ondorioz haietatik eratorritzat jo daitezkeen enpresei.

Aipatutako foru arauaren 10. artikuluko 3. idatz zatiko bigarren lerroaldean aurreikusitako 
elkarteak ezingo dira onuradun izan, baldin eta haien kideren batek goian azaltzen diren debe-
kuetariko edozein badauka.

3. Ezingo dira inolaz ere aipatutako 11/2016 Foru Arauan araututako dirulaguntzen pertsona 
onuradun izan, ezta entitate laguntzaile ere, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 
22ko 1/2002 Lege Organikoak 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan ezarritako debeku egoeretan 
dauden elkarteak.

Eta 1/2002 Lege Organikoak 30.4 artikuluan xedatzen duenaren arabera, legez kontra ari di-
ren susmoa izan eta izena emateko hasitako prozedura administratiboa etenda duten elkarteak 
ere ezingo dira onuradun izan, ezta erakunde laguntzaile ere, dagokien erregistroan inskribatzea 
posiblea dela dioen ebazpen judizial irmoa eman arte.

6. KONTRATAZIO MOTA.

Ezaugarri hauek eduki beharko dituzte kontratazioek:

a) Programa horretan sartu ahalko dira 2019ko irailaren 30a baino lehenago egindako kon-
tratazioak.

b) Kontratuek, gutxienez, 6 hilabete iraungo dute eta lanaldia ehuneko 100 izango da. Gehie-
nez, 4.200,00 euroko laguntza emango zaio lanaldi osoko lan kontratu bakoitzari, sei hilabete 
edo gehiagokoak.

c) Kontratuen aldi lagungarria egongo da deialdiaren esparruaren barruan 2020ko 
martxoaren 30era arte.

Lan kontratua eskatzen den gutxieneko edo lagundutako epealdia baino lehenago amaitzen 
bada, emandako dirulaguntza itzuli beharko da, salbu eta amaitzea erakunde kontratatzailea-
renak ez diren arrazoiengatik izan bada; kasu horretan, dirulaguntzaren zenbatekoa lan kontra-
tuaren benetako iraupenaren araberakoa izango da, proportzioan.

Lagundu beharreko kontratu moten banaketa IV. eranskinean jasotzen da.

7. LAGUNTZA EKONOMIKOAK ENPLEGURAKO.

IV. eranskinaren arabera, laguntza hauek finkatzen dira funts galdurako:

Kontratuek, gutxienez, 6 hilabete iraungo dute eta lanaldia ehuneko 100 izango da.

Enpresak jaso beharreko laguntzaren azken zenbatekoa ez da soldaten, kontratatuen kon-
tratu amaierako kalte-ordainak barne, eta Gizarte Segurantzako kostuaren ehuneko 100 baino 
gehiago izango.

Laguntzak kreditu erabilgarria agortu arte emango dira, Añanako Kuadrillaren 2019rako 
aurrekontuaren arabera, Añanako Kuadrillan behar bezala beteta sartu diren eskaeren egunak 
eta orduak finkatutako lehentasun ordenari jarraituta, betiere oinarri hauetan eskakizun diren 
betekizunak betez gero. Emakidaren baldintza ere badira gero justifikazioak aurkeztu beharra 
eta aurrekontu mugak.

8. ESKAERAK ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO LEKUA.

Eskaerak eta aginduzko dokumentazioa Añanako Kuadrillako erregistroan (Foru plaza, 11. 
01213 Ribabellosa) aurkeztu behar dira. 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak onartutako edozein 
bidetan ezarritakoa izango da aplikagarri.

Oinarriak Añanako Kuadrillaren web orrian eta bulegoetan egongo dira eskuragarri.
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AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

Interesa dutenek eskaera aurkezteak berekin dakar oinarri hauen edukia onartzen dutela. 
Laguntza horiek jaso nahi dituzten enpresek edo erakundeek hauexek aurkeztu beharko dituzte:

Hasierako eskaera egiten den unean:

• Eskabidea (osorik beteta) eta 5. apartatuan eskatutakoaren zinpeko aitorpena, oinarrien 
I. eranskineko ereduaren arabera.

• Enpresa eta erakunde onuradunaren IFKren jatorrizko agiria eta kopia bat.

• Enpresa eta erakunde onuradunaren JEZen altaren jatorrizko agiria eta kopia bat, edo 
Ogasunak horri buruz egindako ziurtagiria.

• Nortasun juridiko propioaren eta nortasun juridiko propiorik gabeko sozietate zibilen ka-
suan, enpresaren eratzearen erregistro datuen eta eratze eskrituren edo Foru Ogasunak zigila-
tutako kontratu pribatuaren jatorrizko agiria eta kopia.

• Hirugarren interesatuaren banku datuen altaren fitxa, II. eranskineko kasuan kasuko 
banketxeak zigilatuta.

• Egin den edo egingo den kontratazioaren datuak: III. eranskina.

Eskabidea aurkeztean kontratazioa eginda badago, hauek ere aurkeztu beharko dira:

• Lan kontratuaren jatorrizko agiria eta kopia, non jasoko diren iraupena eta lanaldia.

• Kontratatutako pertsonaren Gizarte Segurantzako erregimen orokorreko altaren jatorrizko 
agiria.

• Kontratatutako pertsonaren NAN/AIZen kopia.

• Kontratatutako pertsonaren lan bizitzaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzak egina.

• Kontratatutako pertsonaren inskripzio ziurtagiria eta alta aldien txostena, Lanbidek egina. 
Agiri horrek jaso behar du zein zen langilearen egoera kontratatu zen egunaren bezperan.

Eskabidea aurkeztean kontratazioa ez badago eginda, aurreko 2. puntuan azaldutako agiriak 
eta behin betiko III. eranskina eskabidea aurkeztu eta hilabete igaro aurretik aurkeztu beharko dira.

9. AURKEZTEKO EPEA ETA EBAZPENA EMATEKO EPEA.

Eskaerak aurkezteko epea iragarkia ALHAOn argitaratu ondorengo egunean hasi eta 2019ko 
irailaren 25ean amaituko da.

Lehendakaritzaren ebazpenez ebatziko dira behar bezala beteta eta aginduzko dokumenta-
zioarekin batera aurkeztu diren laguntza eskaerak.

Aipatutako epeak igarotzen badira, berariazko ebazpenik eman gabe, ulertuko da eskaera 
ezetsi dela administrazio isiltasunagatik.

Laguntzak emateko ebazpenak berariaz finkatuko du haien zenbatekoa eta, hala behar izanez 
gero, onuradunek bete beharreko baldintzak, betekizunak eta gainerako zehaztapenak jasoko 
ditu. Halaber, interesdunei jakinaraziko zaie, 39/2015 Legearen 40. artikuluan jasotakoaren 
arabera.

Ebazpena enpresari edo erakundeari jakinaraziko zaio eta ALHAOn argitaratu, dirulaguntzak 
banan-banan hartuta 4.200 eurokoak izango baitira kontratuetarako, Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Halaber, Añanako Kuadrillak finkatzen dituen beste bide batzuetan ere argitaratuko du eman-
dako eta ukatutako laguntzen zerrenda, non jasoko den berariaz laguntza zergatik ukatzen edo 
ematen ez den. Argitaratzeko orduan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorrak 18. artikuluan eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen erregelamendua 
onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak 30. artikuluan xedatutakoa beteko da.
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Dirulaguntzen Erregelamenduaren 63.3 artikulua ere beteko da, hain zuzen, esaten duenean 
deialdian onuradun izateko finkatutako baldintzak bete arren deialdian jarritako kredituaren 
gehieneko zenbatekoa gainditu delako onetsi ez diren eskaera guztien zerrenda ordenatu bat 
sartu behar dela ebazpenean.

Ondorio horietarako, berariazko ukotzat joko da ez betetzea oinarri hauetan finkatutako 
edozein betekizun.

10. EBAZTEKO PROZEDURA.

Eskaerak behar bezala beteta sartu diren ordena kronologikoan ebatziko dira.

11. PROZEDURA BIDERATZEKO ETA EBAZTEKO ORGANO ESKUDUNA.

Añanako Kuadrillari dagokio dirulaguntza hauek emateko prozedura bideratzea; izan ere, 
txostenak egingo ditu, aldian-aldian osatutako espedienteak aztertu ondoren eta Añanako 
Kuadrillaren 2019rako aurrekontuaren arabera dagoen kreditu erabilgarria agortu arte. Txos-
ten horietan egindako ebaluazioaren emaitza ipiniko da.” Txosten horietan jarriko dira diruz 
lagunduko diren erakundeak edo enpresak eta bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa.

Añanako Kuadrillak edozein momentutan eskatu ahalko du beharrezko jotzen duen jatorri-
zko dokumentazioa edo dokumentazio osagarria, hobeto ziurtatzeko deialdian eskatzen diren 
baldintzak guztiz bete direla.

Lehendakaritzak laguntzen emate edo ukatze ebazpena emango du, beren zenbatekoa go-
rabehera, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 25. artikuluan jasotakoa betez zerbitzu teknikoek 
txostena egin eta gero.

12. DIRULAGUNTZA JUSTIFIKATZEA ETA ORDAINTZEA.

Egindako kontratazioaren azken ziurtagiriak kontratazioa edo gehieneko epealdi lagungarria 
bukatzen denetik hilabete eta erdi igaro baino lehen aurkeztu beharko dira, eta horretarako 
hauexek aurkeztu beharko dira:

a) Laguntza eskatu deneko epean enpresan lanean jarraitzen duela egiaztatzen duen 
pertsonaren lan bizitzaren ziurtagiria.

b) Ordaindutako nominen eta langileen nomina zerrendaren kopia.

c) Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiri egune-
ratua.

d) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, non egiaztatuko den 
harekiko betebeharrak egunean dituela.

e) Laguntza gai den aldian zehar lagundutako kontratuaren soldaten banku ordainagiria.

f) Egindako kontratazioaren benetako kostua jasotzen duen zinpeko aitorpena.

g) Añanako Kuadrillak egoki deritzon dokumentazio oro, kontratua amaitutakoan eta hura 
6 hilabetekoa baino luzeagoa bada, aldi hura igarotakoan.

Kontratuak egitean eman den dirulaguntza osorik ordainduko da dena batera.

13. BESTE LAGUNTZA BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA.

Oinarri hauetan arautzen diren laguntzak bateraezinak izango dira kontzeptu eta xede bera-
gatik emandako beste edozein dirulaguntza edo laguntza mota lortzearekin, Gizarte Segurantzak 
emandako hobariekin izan ezik.

14. EZ BETETZEA.

1. Erakundeak betetzen ez baditu laguntza jasotzeko finkatu diren betekizunak, laguntzak 
itzuli beharko ditu.
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2. Kontratazioaren baldintzak betetzen ez badira (bakarrik kontratuak laburtzen badira), 
laguntzak proportzioan murriztuko dira.

Laguntzak jakinarazpenean jartzen duen banketxean itzuliko dira, gehienez ere bi hilabeteko 
epearen barruan jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

15. ERREKURTSOAK.

Emate ebazpenak administrazio bidea agortzen du eta haren aurka berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango zaio hura eman zuen organoari hilabeteko epean ebazpenaren jakinara-
zpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
jarri ahal izango da Arabako administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hilabeteko epean.

16. DATU PERTSONALEN BABESA.

Laguntza eskaera aurkeztearekin, erakunde eskatzaileak onartzen eta adierazten du bete 
egiten dituela deialdian finkatutako betekizun guztiak eta oso-osorik onartzen duela bertan 
jasotako guztia.

Halaber, adierazten du eskabidean jasotako datu pertsonalak bere baimenarekin hartu di-
rela eta onartzen duela datuok tratamendu automatizatuan sartzea eta erakunde honek behar 
bezala baimendutako fitxategietan sartzea, eta baimena ematen duela datu horiek erabiltzeko 
bakar-bakarrik erakundearen kudeaketan; hortaz, beste administrazio publiko batzuei eta haiei 
atxikitako erakundeei laga edo jakinarazi ahal dizkie datuok, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan jasotako kasuetan.

I., II., III. eta IV. eranskinak: Laguntza eskaera eta zinpeko aitorpena; hirugarren interesduna-
ren banku datuen alta; egin den edo egin behar den kontratazioa; egin beharreko kontratazioen 
laburpen koadroa.

http://www.cuadrilladeanana.es/es/servicios.php?id_tipo_categoria=2
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