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Legezko ordezkari honek eta enpresa honek 

Izena 
Gizarte Segurantzako 
Zenbakia (Kotizazio 
kontua) 

1 Abizena 
2. Abizena

NAN/AIZ 
(1)

 

Enpresaren izena 

Jarduera ekonomikoa 

Telefonoa E-posta 
IFZ/IFK Helbidea 

P.K Herria Lurralde historikoa 

□ (1)
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua BAIMENTZEN dut nire nortasun datuak elektronikoki egiaztatzeko.    (Baimena eman ezean, NAN/AIZ-aren 

fotokopia aurkeztu beharko da). 

Jakinarazpenetarako harremanetarako pertsona 

Helbidea 

Udalerria P.K. Probintzia 

Telefonoa E-maila Faxa 

Izena 1º abizena 2º abizena 

1. AITORTZEN DU enpresak lan zentroak dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik edo, gutxienez, langileen %85 Euskal
Autonomia Erkidegoan daudela. Eskabide hau aurkeztutako unea, 364/2005 E.D.aren lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen
duen moduaren arabera  kalkulatua eta, honako denboraldi hau .............../ ......../ ........ tik .............../ ......../ ........ (e)ra kontuan 
hartuta,  enpresak honako langile hauek ditu: 

Langile kopurua: 

Desgaitasunen bat duten langile kopurua: 

Denboraldi honetan enpresaren langileen artean desgaitasunen bat duten langileak badaude, hori egiaztatzeko dokumentazioa 
aurkeztu beharko da.   

2. ZERA ADIERAZTEN DIO LANBIDE ─ Euskal Enplegu Zerbitzuari (markatu dagokion laukia)

□ Enpresak INOIZ EZ du ESKATU salbuespen adierazpenik.

□ Enpresak salbuespen adierazpena izan du aldez aurretik,  LANBIDE ─ Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak emana egun

honetan, .............../ ......../ ........, eta  ………………………………..……………….….…….tik …………………………….………..……….……….(e)ra aldirako. 

3. ESKATZEN DU apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuak (05/04/20ko BOE) arautzen duen salbuespen-adierazpena aitortzea,
ondoren aipatzen diren hauetako baldintza batengatik: (Markatu aipatzen diren arrazoiak. Arrazoi horiek  justifikatu egin
behar dira erantsitako  dokumentazioan eta memorian)

□ A) Enpresak ezin izan du bete Lanbide edo Enplegu

Agentziaren aurrean aurkeztutako enplegu-eskaintza 

Eskaintzaren 
zenbakia 

□ B)  Honako arrazoi hauek ematen

dira 
□ Ekoizpen-alorrekoak □ Antolakuntza- alorrekoak □ Teknikoak □ Ekonomikoak

enpresako langileen artean desgaitasunen bat duten langileak sartzeko zailtasun berezia eragiten dutenak eta,  hori egiaztatzeko 
honako hau eransten da: (adieraz ezazu dagokiona)

□ Enplegu eskatzailerik ez dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, ………………………………………………………... Lanbideko Enplegu Bulegoak

igorritakoa ............./ ......../ ........ datarekin, edo ………………..……………… Enplegu-agentziaren txostena, ............./ ......../ ........ datarekin. 

□ Eskaera hau justifikatzen duten arrazoien (ekoizpen alorrekoak, antolakuntzakoak, teknikoak edo ekonomikoak)  azalpen eta

justifikazio-memoria. Horrekin batera aurkeztu behar da argudiatzen diren arrazoiak  bermatzen  eta egiaztatzen dituen  
dokumentazio teknikoa, juridikoa edo ekonomikoa. 

SARRERA ERREGISTROA / REGISTRO ENTRADA 

ESKAERA DESGAITASUNEN BAT DUTEN LANGILEENTZAT ERRESERBA-KUOTA EZ BETETZEAGATIKO 
SALBUESPEN-ADIERAZPENA JASOTZEKO ETA ORDEZKO NEURRIAK HARTZEKO  

(364/2005 E.D., 2005eko apirilaren 20ko BOE)
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4. ESKATZEN DU, halaber, ondoren proposatzen den/diren ordezko neurria/k hartzeko baimena ematea, apirilaren 8ko 
364/2005eko Errege Dekretuaren 2. eta 3. artikuluen  eta lehenengo xedapen gehigarriaren arabera:  

□ A) Kontratu zibila edo merkataritza-kontratua egitea
(1)

.  

A.1 

Honako Enplegu Zentro 
Berezi honekin 

Izena  IFZ /IFK  

Urteko diru-
kopurua 

 

 
Kontratuaren xedea  
 

 
 
 

Honako Enplegu Zentro 
Berezi honekin 

Izena  IFZ / IFK  

Urteko diru-
kopurua 

 

 
Kontratuaren xedea  
 

 
 
 

Honako Enplegu Zentro 
Berezi honekin 

Izena  IFZ IFK  

Urteko diru-
kopurua 

 

 
Kontratuaren xedea  
 

 
 
 

Kontratu honek ordezkatzen du honako desgaitasunen  bat duten langile 
hauek kontratatzea 

 
Denboraldia (urtetan)

 (2)  

A.2 Desgaitasunen bat duen langile autonomo honekin: 

Izena  NAN/AIZ  
Abizena 1  Abizena 2  

 
Urteko diru-
kopurua 

  
Kontratuaren xedea  
 

 
 
 

Kontratu honek ordezkatzen du honako desgaitasunen bat duten langile hauek 
kontratatzea 

 
Denboraldia (urtetan)

 (2)  

  □ B) Diru-dohaintza egitea Fundazioari edo herri onurako elkarteari: 

Izena  

IFZ/ IFK  

Urteko diru-kopurua  
Denboraldia (urtetan)

 (2) 
 

Diru-dohaintza honek ordezkatzen du honako desgaitasunen bat duten 
langile hauek kontratatzea 

 

□ C) Enplegu Zentro Bereziarekin Lan-enklabe bat kontratatzea 

Izena  

IFZ/ IFK  
Urteko diru-kopurua  Denboraldia (urtetan)

 (2)
  

Lan-enklabeak ordezkatzen du honako desgaitasunen bat 
duten  langile hauek kontratatzea  

 Desgaitasunen bat duten langileen kopurua Lan-
enklabean lanpetuak 

 

Erreserba kuotaren betebeharraren urteko diru zenbatekoa ………………………………………. eurokoa da, apirilaren 8ko 364/2005eko 
Errege Dekretuaren 2.2 artikuluaren  eta lehenengo xedapen gehigarriaren arabera. 

(Bete soilik hainbat ordezko neurri aldi berean ezartzea proposatuz gero) 

Proposaturiko ordezko neurrien xedea da, urtean ………………….…..…… euroko diru-kopuruaren truke, ………………… desgaitasunen 
bat duten langileren kontratazioa ordezkatzea.  

 

...........................................................(e)n, .........................(e)ko ...............................................aren ................(e)an 

Legezko ordezkaria 
Izpta.: ___________________________________________________________ 

 
(Idatzi izenpetzailearen izena) 

 

Eskabide honek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zerbitzu Zentraletan, Enpresei Zerbitzuak emateko Sailean (Jose Atxotegi kalea 1, 
01009, Vitoria- Gasteiz) edo Lanbideko Enpleguko Lurralde-Bulegoetan aurkeztu beharko da. Era berean, Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aurreikusitako edozein bitartekoren bidez bidali ahalko da. Formatu 
digitalean eta oso-osorik beteko da, lehenengo eranskinak ezartzen duen dokumentazioa erantsiz eta baita data eta  sinadurak ere jasoz. 
 
Prozedura ebazteko epea bi hilabetekoa da, zenbatzen hasita eskabide hau aurkezten den unetik. Epe horretan ebazten eta jakinarazten ez 
bada, eskaera baietsitzat joko da, legez dagozkien ondorioetarako. Hargatik eragotzi gabe, izapidetzearen epea geldieran uztea Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan aurreikusitako kasuetan.  

                                                      
(1)

Enplegu Zentro Bereziaren izena identifikatu oso-osorik edo ezgaitu bat duen langile autonomoaren identifikazio osoa zehaztu. 
 
(2)

Eskatutako salbuespen-adierazpenak 3 urte balioduneko epea izango du jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera; beti ere ebazpena 
aldekoa baldin bada. 



LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA - SERVICIO VASCO DE EMPLEO  
Servicios a Empresas - Enpresei Zerbitzuak 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera:

Arduraduna:

Helburua:

Legitimazioa:

Lagapenen hartzaileak:

Eskubideak:

Informazio gehigarria:

Lan-kontratazioaren kudeaketa eta lan-merkatuaren prospekzioa.

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Lan-kontratazioari dagozkion komunikazioen erregistroa kudeatzea; erreserba-kuota betetzen dela 
egiaztatzea; Lanbideren eskumenei loturiko lan-merkatuaren jokabidea aztertzea.

Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzea; legezko betebeharra betetzea.

Datuak eman ahal izango zaizkie gai honen gainean eskumenak dituzten administrazio publikoei.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzekoa 
edota aurka egitekoa ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala.

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu gure webguneko datu-
babesari buruzko atalean (http://www.lanbide.euskadi.eus).

Honako araudi hau betetzeko asmoz:
•   Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
•   3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa 
      (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

jruizmen
Rectángulo
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ERANSKINA I 
 

 
SALBUESPEN-ADIERAZPENA ETA NEURRI ALTERNATIBOEN APLIKAZIOA ESKATZEKO PROZEDURAN AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA 
 

GARRANTZITSUA(*) 
Salbuespen-adierazpena ordezko neurriak ezarri baino lehen eskatu behar da.(*) 
Eskabidea igorri behar da sinatuta eta aipatuko den atxikitako dokumentazioarekin batera.  

 

ARRAZOIA KAUSA OBJEKTIBOENGATIK BADA: 
Enpresako langileen artean desgaitasunen bat duten langileak 
sartzeko zailtasun berezia eragiten duten ekoizpen-, 
antolakuntza-, teknika- edo ekonomia-arloko arazoak 
badaude, eta enpresak hala egiaztatzen badu. 
 

 ARRAZOIA BADA DESGAITASUNEN BAT DUTEN ENPLEGU-
ESKATZAILERIK EZ DAGOELAKO.  
Enpresak enplegu-eskaintza bat edo gehiago izapidetu 
badu desgaitasunen bat duten pertsonek betetzeko, eta 
Lanbideko enplegu-bulegoak egiaztatu badu edo 
Enplegatze-agentziak helarazi badu lanpostu 
horietarako desgaitasunen bat duten enplegu-
eskatzailerik (guztiz edo partzialki) ez dagoela.  

1. ESKABIDEA.  1. ESKABIDEA. 

2. ENPRESAREN IFK-AREN KOPIA  2. ENPRESAREN IFK-AREN KOPIA 

3. LEGEZKO ORDEZKARITZAKO NOTARIO-AHALORDEKO KOPIA 
 3. LEGEZKO ORDEZKARITZAKO NOTARIO-AHALORDEKO 

KOPIA 

4. Eskaera hau justifikatzen duten arrazoien (ekoizpen-, 
antolakuntza-, teknika- edo ekonomia-arlokoak)  AZALPEN 
ETA JUSTIFIKAZIO-MEMORIA eta, horrekin batera, 
alegatzen diren arrazoiak  bermatzen  eta egiaztatzen 
dituen  dokumentazio teknikoa, juridikoa edo ekonomikoa. 

 
5. Enpresako langilerian desgaitasunen bat duten langileen 

DESGAITASUN-ZIURTAGIRIA 
 

 4.   Eskatutako profilari egokitzen diren desgaitasunen 
bat duten enplegu-eskatzailerik ez dagoela ziurtatzen 
duen Lanbideren Enplegu Bulegoak emandako 
EGIAZTAGIRIA edo Enplegu-agentziaren TXOSTENA 
enpresak aurkeztutako lan-eskaintza(k) atxikituz. 

 
5. Enpresako langilerian desgaitasunen bat duten 

langileen DESGAITASUN-ZIURTAGIRIA 
 

 

 
BI KASUETAN:  
 

A. Hartu beharreko hautazko neurria bat badator 364/2005 Errege Dekretuaren 2. artikuluko a), b) edo d) idatz-zatietan 
aurreikusitakoarekin (Enplegu-Zentro Berezi batekin edo desgaitasunen bat duen langile autonomo batekin kontratu bat 
egitea edo lan-enklabe bat eratzea), eskabidean Enplegu-Zentro Bereziak edo desgaitasunen bat duen langile 
autonomoa zein diren zehaztuko da, baita urteko zenbatekoa ere. 
Desgaitasunen bat duen langile autonomo batekin kontratu bat eginez gero, erantsiko da egin beharreko 
jakinarazpenetarako bere helbidea, telefonoa eta korreo elektronikoa. 

 

B. Hautazko neurria 364/2005 Errege Dekretuaren 2. artikuluko c) idatz-zatian aurreikusitakoa baldin bada, hau da, 
Dohaintzak eta Babesletza-ekintzak egitea, honako hau aurkeztuko da eskaerari erantsita: 
a. Elkartearen edo fundazioaren estatutuak edo Onura Publikoko Deklarazioa. 
b. Elkartearen edo fundazioaren aurreko 2 urteetako jardueren Memoria. 
c.    Elkartea edo fundazioa ogasunarekin eta gizarte-segurantzarekin egunean dagoela adierazten duten ziurtagiriak. 
d. Diru-dohaintza egin nahi diozun Fundazioaren edo herri onurako Elkartearen inskripzioaren kopia  dagokion 
Fundazio edo Elkarteen erregistroan. 

 
Eta neurriaren urteko zenbatekoa zehaztuko da. 
 

C. Enplegu-Zentro berezia, Elkartea edo Fundazioa EAEn erregistratuta ez badago, erregistratuta dauden autonomia 
erkidegoak eman beharko du eskabideari erantsita bidali beharreko akreditazioa edo inskripzioa. 

 

 
 
(*) Enpresa EAEan baino ez badago, edo  langileen % 85, gutxienez, EAEan egonez gero,  eskabidea aurkeztu beharko da Lanbiden - Euskal 
Enplegu Zerbitzuan, horrelako kasuetan ebazpena egiteko eskumena erakunde honi baitagokio.  

 
Enpresak Autonomia Erkidego bat baino gehiagotan baldin baditu lantokiak baina, lantoki horietako batek ere,  langileen kopurua %85ri 
eusten ez badio,  eskumena Estatuko Enplegu Zerbitzuari egokituko zaio.  
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