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8. orrialdea 10etik 

 

 

ENPRESAK EDO ENTITATEAK LAGUNTZA ESKATZEAN AURKEZTU 
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.  

 

1. I., II. eta III. eranskinak beteta: 

 

 I eranskina- Eskaera-eredua eta erantzukizunpeko adierazpena 

 II. eranskina - Ordainketa eskaera 

 III. Eranskina - Kontratazioaren datuak:  

 
 

2. Enpresari edo entitateari dagokion dokumentazioa: 

 Eskatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia 

aurkeztu beharko du. 

 Pertsona juridikoen eta entitateen kasuan: Identifikazio fiskaleko 

txartelaren kopia, eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalarekin eta 

ordezkapen-botereekin batera. 

 Pertsona juridikoen eta entitateen kasuan, enpresa edo entitatearen 

eratzeko eskrituren fotokopia, gerora egindako aldaketekin eta 

dagozkion erregistroetako inskripzioekin. 

 Berezko izaera juridikorik ez duten sozietate zibilen kasuan, Foru 

Ogasunak sinatutako kontratu pribatua ere aurkeztuko da. 

 Foru Ogasunak eginiko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren alta- 

eta baja-ziurtagiriak. 

 

3. Kontratazioari buruzko dokumentazioa: 

 Diruz lagundu beharreko lan-kontratuaren kopia, honako hauek 

jasotzen dituena: lanpostua, iraupen mugagabea, lanaldia eta lantokia. 

 Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean kontratatutako 

pertsonaren altaren kopia. 

 Kontratatutako pertsonaren NAN/AIZren kopia. 

 "Inskripzio-aldien txostena" dokumentua, Lanbidek jaulkitakoa diruz 

lagundutako kontratazioa hasi ondorengo datan. 

 Gizarte Segurantzak jaulkitako langilearen lan-bizitza osoa, 

dirulaguntzaren xede den kontratua hasi ondoren emandakoa. 

https://www.fomentosansebastian.eus/images/desarrollo_profesional/ayudas_economicas/ayudas_contratacion/Anexo_solicitud_de_pago.pdf
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 Alta-egoeran dauden langileen batez besteko plantillaren txostena, 

Gizarte Segurantzak emandakoa eta kontratazio-egunaren aurreko sei 

hilabetetakoa. 

 Alta-egoeran dauden langileen batez besteko plantillaren txostena, 

Gizarte Segurantzak emandakoa, kontratazioaren egunari dagokiona. 

 Kontratazioa Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrei edo 

onuradunei egiten bazaie, egoera hori egiaztatzen duen Lanbidek 

emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute. 

DOKUMENTAZIO EGIAZTAGARRIA: 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 28.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, interesdunek 

eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein 

administraziok egindako dokumentuak ez aurkezteko. 

Gainera administrazio jarduleak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu 

ahal izango ditu, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu (aurka 

eginez gero, “Eranskina_Datuak kontsultatzeko oposizioa” bete); kasu 

horretan, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. Getxoko Udalak zuzenean 

kontsultatuko die administrazio publiko eskudunei honako informazio hau: 

 Getxoko Udalarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak 

 Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.  

 Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen 

ziurtagiriak. 

 


