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"KANPEZU ENPLEGUAREN ALDE" PROGRAMAREN BAITAN LANGILEAK 
KONTRATATZEAGATIKO PIZGARRIAK JASOTZEKO BALDINTZAK 

ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA1 

 

1. artikulua. Xedea 

Ordenantza honen xedea da Kanpezuko udal mugartean erroldatutako 
langabetuen edo ekintzaile autonomoen gizarteratze, laneratzea eta enplegua 
sustatzea; horretarako, bada, haiek kontratatzen edo haien kontura jarduten 
laguntzeko bideratutako dirulaguntzen ezarpena arautzen da. 

2. artikulua. Hartzaileak 

Kontratazioagatiko pizgarriak jaso ahalko dituzte Kanpezuko udal mugartearen 
barruan kokatutako pertsonek, enpresek edo haien sukurtsalek, bai eta, 
sozietatearen egoitza udal mugartetik kanpo izan arren, noizean behin edo 
tarteka mugarte barruan eginkizun edo lanen bat aurrera eramaten dutenek. 

3. artikulua. Salbuespenak 

1. Ezingo dira laguntza honen onuradunak izan: 

a) Urriaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 13. artikuluak 
ezarritako debekuren bat duten pertsonak edo erakundeak, betiere artikulu 
horrek ezarritakoari jarraikiz. 

b) Administrazio publikoak, sozietate publikoak edo haiei loturik edo haien 
menpe dauden erakundeak. 

2. Laguntza hauetatik kanpo geratzen dira honako kasu hauek: 

a) Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako 
Langileen Estatutuaren Legearen testu bateratuak bere 2.1 artikuluaren a), c), 
d), e), f), g), h) eta i) letretan aipatzen dituen izaera bereziko lan harremanak. 

b) Enpresaburuen ezkontideari, aurrekoei, ondorengoei eta gainerako senideei, 
bigarren ahaidetasun mailakoak barne, eragiten dieten kontratazioak eta 
izatezko bikoteen kasuan baliokideei eragiten dietenak edo, hala badagokio, 
zuzendaritza karguak dituztenei edo enpresetako administrazio organoetako 
kideei eragiten dietenak. 

c) Laguntzaeskatzen duten sozietateetan kontratazioaren aurreko urtean 
partaidetzak izan dituzten pertsonei eragiten dieten kontratazioak. 

                                                 
1 2017ko irailaren 12ko osoko bilkura akordio bidez onartuta 2018/01/5 ALHAO, 2 zk 
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d) Mugaegunik gabeko kontratuarekin enpresa berean kontratazioaren aurreko 
24 hilen barruan zerbitzuak eman dituzten pertsonekin egindako kontratazioak. 

d) Edozein kontratu motarekin enpresa berean kontratazioaren aurreko 3 hilen 
barruan zerbitzuak eman dituzten pertsonekin egindako kontratazioak. 

f) Alta hartu aurretiko azken 3 hilabeteetan edozein lan erlazio mota izan duten 
autonomoak. 

g) Kontratua egin aurretiko sei hilabeteko epean elkarren adostasunez 
mugaegunik gabeko lan erlazioa amaitu duten pertsonak. 

h) Aldi baterako lan enpresek egindako kontratazioak, betiere kontratatutako 
pertsona enpresa erabiltzaileetanzerbitzuak ematen jartzeko. 

i) Oso urratze larriak egiteagatik enplegu programen aplikazioen ondoriozko 
etekinak eskuratzetik baztertuak izan diren enpresak, bat etorriz abuztuaren 
4ko 5/2000 Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako gizarte arloko urratze 
eta zigorrei buruzko testu bateratuak bere 46. artikuluan ezarritakoarekin. 

j) Lan arriskuen prebentzioaren arloan urratze larriak edo oso larriak 
egiteagatiko eskaera aurkeztu aurretiko bi urteetan zigortuak izan diren 
enpresak, bat etorriz abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzazko Errege Dekretuak 
onartutako gizarte arloko urratze eta zigorrei buruzko testu bateratuak bere 46. 
artikuluan ezarritakoarekin. 

k) Diziplina arrazoiengatik edo objektiboengatik lan kontratuen iraungipenak 
egin dituzten enpresak, baldin eta ebazpen judizial irmo bidez bidegabetzat 
hartu badira, edo iraungipenak kaleratze kolektiboaren bidez egin dutenak, 
laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. 

3. Minimi-en laguntzen araubideari lotutako dirulaguntzak dira; erregimen hori 
abenduaren 18ko 1407/2013 Arautegiak ezartzen du, betiere Europar 
Batasunaren Jardunbide Tratatuaren 107 eta 108. artikuluei dagokienez, bertan 
zehaztutako sektoreen araberako bazterketekin. Era berean, krisian dauden 
enpresak ere baztertzen dira. 

4. artikulua. Kontratutako pertsonalaren betekizunak 

Mugaegunik gabe kontratatzen diren pertsonek, indarreko legedian eskatutako 
baldintzak ez ezik, baldintza hauek ere bete beharko dituzte: 

a) Lanik gabe egon behar dute, hau da, ez dira egongo Gizarte Segurantzaren 
erregimen bakar batean inskribaturik kontratatuak izan aurretik. Era berean, 
langabe gisa inskribaturik egon beharko dute Enpleguaren Euskal Zerbitzuan 
(Lanbide) dirulaguntzaren xedea den kontratazioaren aurretik. 
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b) Haien bizilekuari dagokionez, Kanpezun erroldaturik egon beharko dute 
laguntzaren eskaera arrazoitzen duen kontratazioaren aurreko 6 hilabeteetan; 
errolda horri gutxienez urtebete eutsi beharko zaio kontratazio horren ondoren. 

Hala ere, aipatutako aurrerapenarekin erroldaturik egon ez diren pertsonak 
kontratatu ahalko dira, baldin eta azken 10 urteetan erroldatuta egon badira bi 
urteko epe etengabean; halaber, erroldatu beharko dute lan kontratua izenpetu 
ondoren eta gorago aipatutako epean eutsi beharko zaio. 

5. artikulua. Pertsona edo enpresa onuradunen betebeharrak 

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 14. artikuluan 
ezarritakoari kalterik egin gabe, honakoak onuradunen betebeharrak dira: 

a) Lan kontratua idatziz egitea. 

b) Dirulaguntza eman duen organoan egiaztatzealaguntzaren emakida 
oinarritzen duen jarduera aurrera eramaten dela eta emakida horrek dakartzan 
betekizunak eta baldintzakbetetzen direla. 

Epe horretan zehar, kontratatutako pertsonak baja hartu behar badu enpresan, 
beste pertsona batek ordeztu beharko du betekizun eta baldintza berberak 
betez; hori egiteko epea hilabetekoa izango da bajaren datatik zenbatzen 
hasita. Hori guztia kudeaketa zerbitzuari jakinarazi beharko zaio gehienez ere 
15 eguneko epean, kontratu berriaren datatik zenbatuta. 

Baja emakidari buruzko erabakia jakinarazi aurretik gertatuz gero, aurkeztutako 
eskaerarako eskubidea galduko da. 

c) Emandako dirulaguntzarekin zerikusia duten gaietan egiaztapen eta kontrol 
jarduketen pean jartzea, eskatutako informazio guztia aurkeztuz. 

d) Egiaztatzea zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela. 

e) Kanpezuko Udalean zorrik ez izatea. 

f) Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 37. 
artikuluan ezarritako kasuetan jasotako funtsakitzultzea. 

g) Autonomoei dagokienez, gainera, dirulaguntza emango da IFK 
eskatzailearen arabera eta JEZren beharrezko epigrafean alta hartu beharko 
dute eta jarraitutasun erlazio bati eutsi beharko diote, epigrafeak gorabehera, 
gutxienez 12 hilabeteko epean. 

6. artikulua. Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak eta laguntzaren 
zenbatekoa 
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1. Honakoak dirulaguntzaren xedea izango dira, baldin eta enpresaren langile 
zerrenda handitzen bada kontratazio berriaren dataren aurretiko 6 hilabeteetan 
izandako zerrendaren aldean: 

a) Iraupen mugagabeko kontratuak. Ez dira finko ez-jarraituak sartzen: 1.500 
euro. 

b) Langileen Estatutuaren Legearen testu bateratua onartzen duen urriaren 
23ko 2/2015 Legegintzazko Errege Dekretuak bere 15.1. artikuluaren a) eta b) 
idatz zatietan ezarritako kontratuak, gutxienez 12 hilabeteko iraupena dutenak, 
b) idatz zatiko kontratuak izan ezik; sektoreko hitzarmen kolektiboak 
ahalbidetzen ez duenean, gutxieneko iraupena hitzarmen horretan ezarritakoa 
izango da eta, edozein kasutan ere, gutxienekoa 6 hilabetekoa izango da. 

Langile zerrenda osoaren ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko behin-
behineko kontratuarekin lan egiten duten langileak. 

Kontratu horiek gutxienez urtebete iraunez gero, dirulaguntza 750 eurokoa 
izango da. 

Kontratuak gutxienez sei hilabete iraunez gero, dirulaguntza 350 eurokoa 
izango da. 

Zenbateko horiek ehuneko 20 gehituko dira, baldin eta inoiz lanik izan ez duten 
30 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak (12 hilabete inskribatutakoak 
enplegu eskatzaile gisa) edo langabeziatik datozen 55 urtetik gorakoak 
kontratatzen badira. 

Kopuru horiek ez dira metagarriak elkarren artean. 

Aurreko kopuruei ehuneko 20ko kopurua gehitu eta metatuko zaie, baldin eta 
kontratatutako pertsona emakumezkoa bada. 

2. Autonomoei dagokienez, dirulaguntza 1.500 eurokoa izango da eta aurreko 
paragrafoan jasotako kopuruekin gehituko da, baldin eta kolektibo horietariko 
batean sarturik badaude. 

3. Lanaldi partzialeko kontratuez denaz bezainbatean, aurreko pizgarriak 
benetako lanaren denbora tartearen arabera hainbanatuko dira, baldin eta 
gutxienez lanaldi osoko langile baten lanaldiaren ehuneko 50eko iraupena 
badute. 

4. Laguntza hauek gehienez 3 kontrataziora mugatuko dira enpresa eta urte 
bakoitzeko, dedikazioa edozein izanagatik ere. 

Ez da emango dirulaguntza bat baino gehiago pertsona beraren 
kontratazioagatik, nahiz eta eskaera enpresa desberdinek egin. 
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Autonomoei dagokienez, gehienez IFZ bat lagunduko da diruz eskaera 
bakoitzeko. 

5. Arestian aipatutako kontratu moten gaineko izendapenak indarreko lan 
arautegiaren pean geratzen dira, betiere urteko deialdia onartzen den 
momentuan. 

7. artikulua. Eskaeren aurkezpena eta espedientea ebaztea 

a) Aurkezpena: 

Eskaerak udal honen sarrera erregistroan aurkeztu beharko dira, beharrezko 
dokumentazioa erantsiz, jatorrizko agiria emanez edo behar bezala erkatutako 
kopia. Horrela, ordenantza honetan zehaztutako dokumentazioa aurkeztuko da, 
baina hori ez da oztopo izango dokumentazio osagarria eskatzeko, ez eskaera 
egiten denean, ez eskaera edo emandako laguntza ebazten edo justifikatzen 
denean. 

Eskaerak hiru hilabeteko epean ebatziko dira, aurkezten direnetik zenbatzen 
hasita. 

Epe hori igarotzen bada eta ebazpenik beren-beregi eman ez bada, eskaera 
ezetsitzat joko da. 

b) Epea: 

Eskaerak eta erantsi beharreko agiriak aurkeztuko dira 3 hilabete igarotzen 
direnean kontrataziotik edo JEZko altatik, 6 hilabeteko epearen barruan. 

c) Zuzenketa: aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez, akatsak edo 
hutsuneak dituzten eskaerei hamar egun balioduneko epea emango zaie 
jakinarazpenaren biharamunetik zenbatzen hasita, akatsazuzentzeko edo 
manuzko agiriak eransteko. 

Horrela egin ezean, eskaera ezetsiko da eta izapide gehiagorik gabe 
artxibatuko da. 

Eskaerak kontuan hartuko dira urteko aurrekontu eskuragarria agortu arte; une 
horretan jendaurrean azalduko da zirkunstantzia hori, gainerako eskaerak 
ezetsiz, aurrekontu kreditu faltagatik. 

Ekitaldi zehatz batean kreditu faltagatik ezetsiak izandako eskaerek ez dute 
eskubiderik sortuko hurrengoetan. 

d) Tramitazioa: Espedienteak izapidetu eta ebatziko dira eskaeren aurkezpen 
hurrenkerari jarraituz, urte bakoitzeko aurrekontu eskuragarritasunaren 
mugaraino iritsi arte. 
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e) Ebaluazioa: udal idazkaritzak eskaerak eta erantsitako dokumentazioa 
aztertuko ditu, ordenantza honetan ezarritako irizpideen arabera; horretarako, 
beharrezkotzatjotzen den informazio osagarri edo argigarria eskatu ahalko da. 

f) Ebazpena: ebaluazioa amaituta, organo eskudunari ebazpen proposamena 
helaraziko zaio; proposamen horretan azalduko da zein onuradunek betetzen 
dituzten dirulaguntzajasotzeko eskatutako baldintza eta betekizun guztiak. 

Ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, 
eskaeraren aurkezpen datatik zenbatzen hasita. 

Dirulaguntza emateko erabakiak, administrazio bidea amaitzen duenak, 
zehaztuko ditu zenbatekoa, ordaintzeko modua eta jasotzeko, jarraitzeko eta 
justifikatzeko eska daitezkeen gainerako zirkunstantziak. 

8. artikulua. Aurkeztu behar den dokumentazioa 

- Pertsona edo enpresa eskatzailearen identifikazio datuak: izena, NAN edo 
AIZen zenbakia, jaiotze data, kontratatzio data, lanpostua eta kontratutakoaren 
dedikazio denbora. 

- Kontratatutako pertsonaren lan bizitza edo JEZko alta. 

- Egindako kontratuaren kopia edo JEZko epigrafearen alta. 

- Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 13. 
artikuluan onuraduna izateko ezarritako debekurik ez dagoela adierazten duen 
erantzukizunpeko adierazpena. 

- Xede berari begira beste erakunde publikoei edo pribatuei egindako laguntza 
eskaeren zerrenda, betiere eskatutako kopurua, erakundeen izena eta 
emandako zenbatekoa zehaztuz. Gainera, beste erakundeei aurkeztutako 
laguntza eskaerak zehaztuko dira, laguntza hau eskatzeko momentuan 
ebazteko egon arren. 

- Azken hiru ekitaldi fiskaletan edozein proiekturengatik emandako minimi 
laguntzen gaineko erantzukizunpeko adierazpena, betiere kopurua, erakundea, 
emakida data eta babesten den laguntza araubidez zehaztuz, edo, hala 
badagokio, ezer ez dela jaso aitortzen duen erantzukizunpeko adierazpena. 

- Banku helbideratzearen datuen jatorrizko alea, eredu normalizatuari jarraikiz. 

- Enpresaren nortasun juridikoa egiaztatzea. 

- Onuraduna pertsona juridikoa izanez gero, merkataritza erregistroan behar 
bezala inskribatutako eraketaren eskritura aurkeztu beharko da, baldin eta 
betekizun hori eskatzeko modukoa bada aplikagarria den merkataritza arloko 
legeriaren arabera. Ez bada halakorik behar, eraketa edo aldaketa eskritura 
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edo dokumentazioa, estatutuak edo eraketa ekintza, jarduera arautzen duten 
arau guztiekin, dagokion Erregistro ofizialean izena emanda. 

- Onuraduna pertsona fisikoa izanez gero, nortasun agiri nazionala aurkeztu 
beharko du. 

- Enpresaren lan bizitzaren txostena lantoki bakoitzari dagokionez eta kotizazio 
kontuaren zenbakia. 

- Jarduera ekonomikoen zergaren alta Kanpezu udalerrian. 

- Gizarte SegurantzarenDiruzaintzarekin, Arabako Foru Ogasunarekin, 
Kanpezuko Udalarekin eta kasu bakoitzean eskudunak diren gainerako zerga 
administrazioekin dauden zerga betebeharrak egunean daudela egiaztatzen 
duen ziurtagiria. Ziurtagiri horiek laguntza hau eskatzen den datatik hilabeteko 
aurrerapenarekin dataturik egongo dira gutxienez. 

Eskaerak eskatutako beharkizunak betetzen ez baditu edo oinarri hauen 
arabera eskatzeko modukoa den agiriren bat falta bada, agin deia egingo da 10 
eguneko epean hutsune hori betetzeko edo manuzko agiriak aurkeztuko; 
halaber, ohartaraziko da epe hori igaro eta hori egin ez bada eskaera ezetsia 
izan dela ulertuko dela beharrezko ebazpen administratiboaren bidez, betiere 
urriaren 2ko 39/2015 Legeak, Administrazio Prozedura Erkidearenak, bere 21. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 

9. artikulua. Onuradunaren betebeharrak 

1. Dirulaguntzaren enpresa onuraduna behaturik egongo da diruz lagundutako 
lan kontratuen gutxieneko iraupen epea betetzera; kontratazio mugagabearen 
kasuetan bi urtekoa izango da, kontratazio mugagabearen egunetik zenbatzen 
hasita. 

2. Epe horretan zehar, kontratatutako pertsonak baja hartu behar badu 
enpresan, beste pertsona batek ordeztu beharko du betekizun eta baldintza 
berberak betez; hori egiteko epea hilabetekoa izango da bajaren datatik 
zenbatzen hasita. Hori guztia kudeaketa zerbitzuari jakinarazi beharko zaio 
gehienez ere 15 eguneko epean, kontratu berriaren datatik zenbatuta. 

Baja emakidari buruzko erabakia jakinarazi aurretik gertatuz gero, aurkeztutako 
eskaerarako eskubidea galduko da. 

10. artikulua. Ordainketa eta justifikazioa 

Laguntzak ordainduko dira kontratazioa egin dela eta emateko eskatutako 
betekizunak bete direla justifikatu ondoren, betiere baldintzakegiaztatzeko ezar 
daitezkeen kontrolei kalterik egin gabe. 

11. artikulua. Dirulaguntzen kontrola 
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1. Udalak kontrolatuko du dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburua bete 
direla. 

2. Udalak egokitzatjotzen dituen egiaztapenak egin ahalko ditu, dirulaguntzaren 
erakunde onuradunak hartutako konpromisoen egiazkotasuna ziurtatu ahal 
izateko. 

3. Enplegua mantentzeko betekizunak bete ezean, dirulaguntzaren zenbatekoa 
itzuli beharko da gehi sortutako legezko interesak. 

4. Kanpezuko Udalak proiektua justifikatzen duen dokumentazioa eskuratu 
ahalko du horretarako ahaldundutako pertsonal teknikoaren bidez. 

Eskatzailea beharturik egongo da artikulu honetan ezarritakoa 
betetzenlaguntzera eta bideratzera. 

12. artikulua. Dirulaguntzaitzultzea 

Honako kasu hauetan itzuli beharko da jasotako dirulaguntza eta gainera 
berandutze interesak ordaindu beharko dira, hain zuzen ere dirulaguntza 
ordaindu denetik dirua itzuli beharra ezarri arte sortutakoak, Dirulaguntzei 
buruzko Lege Orokorrak bere 36. artikuluan eta hurrengoetan xedatutako 
kasuak azaltzen direnean. 

13. artikulua. Jarduera finantzatzeko publizitate publikoa 

Dirulaguntzaren onuraduna beharturik egongo da Kanpezuko Udalak 
finantzatutako dirulaguntzaren programen, jardueren, inbertsioen edo 
jarduketen publizitate egokia ematera. 

Dirulaguntzaren onuradunak jarri beharreko zabalkunde neurriak diruz 
lagundutako xedeari egokituko zaizkio bai forman bai iraupenean; neurriok 
honakoak izan daitezke: Kanpezuko Udalaren irudi instituzionala txertatzea, 
karteletan finantzazio publikoa izan dela azaltzea, material inprimatuak, 
baliabide elektronikoak edo ikus-entzunezkoak, edo komunikabideetan 
egindako aipamenak. 

14. artikulua. Datu pertsonalen babesa 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalak babestekoak, 
ezarritakoaren arabera, eskatzaileen datuak jaso ahalko dira Kanpezuko 
Udalaren titulartasuneko fitxategi automatizatu batean. 

Halaber, eskatzaileek eskuragarritasun, zuzenketa, ezeztapen eta aurkarapen 
eskubidea gauzatu ahalko dute udalaren erregistro orokorrera joz. 

15. artikulua. Indarrean sartzea 
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Ordenantza hau indarrean sartuko da testua ALHAOn oso-osorik argitaratzen 
denean eta indarrean jarraituko du, harik eta indargabetu edo aldarazi arte. 

 


