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A. DEIALDIA 2018-19 
2. Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz egiteko diru laguntzak 

 Eskaera epea: Epe barruan 
 Azken eguna: 2019-04-16 
 Euskara 

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu 
Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz bideratzeko diru laguntzak 
 
Laguntzen zenbatekoa 
72.000,00 € 
 
Hartzaileak 
Lantokiko Prestakuntza modulua euskaraz egiteko aukera eskaintzen duten enpresak. 
 
Baldintzak 
Diru laguntza hauen xedea da enpresa eskatzaileek egin ditzaketen gastu jakin batzuk 
konpentsatzea, euskaraz eskaini ahal izateko: 
a) Lantokiko Prestakuntza modulua, 156/2003 Dekretuak, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloen 
baitan Lantokiko Prestakuntza Modulua egiteko modua arautzen duenak, xedatutakoaren 
araberakoa. 
b) Modalitate dualean enpresan egindako prestakuntza aldia, 83/2015 Dekretuak, Ikas-ekinezko 
erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak, 
xedatutakoaren araberakoa. 
 
Aurkeztu behar diren agiriak 

 1. Kasu bakoitzean, Lantokiko Prestakuntzaren ordu kopurua kuantifikatu eta egiaztatu 
ahal izateko dokumentuak. 1.  (Derrigorrezkoa) Eskaera orria 

 2. (Derrigorrezkoa) Entitate eskatzaileak onuradun izateko ezintasun egoerarik ez duela 
adierazten duen aitorpena. 

 3. (Derrigorrezkoa) Nortasunaren egiaztagiria: nortasun agiria, dagokion erregistroan 
inskribatutako eraketa eskriturak 

 4. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren kopia. 

 5. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen 
duen agiria, diru etxe batek emana. 

 6. (Derrigorrezkoa) Eskaerak jasotzen dituen ikasle bakoitzerako, 156/2003 Dekretuak edo 
83/2015 Dekretuak arautzen duten markoaren barruan dagoela egiaztatzen duten 
dokumentuak. (Hitzarmena edo  Kontratu enpresa-lantokia). Ikusi 4. Dokumentazio atala. 

 7. (Derrigorrezkoa) Kasu bakoitzean, Lantokiko Prestakuntzaren edo Duala ordu kopurua 
kuantifikatu eta egiaztatu ahal izateko dokumentuak.(LP-Duala praktika edo ikasle onarpen 
fitxa). Ikusi 4. Dokumentazioa, atala. 

 8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. 

 9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen 

agiria. 

http://www.jakinbai.eus/
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DMSEskaerakWEB/api/v1/descargarDocumento/eu?ejercicio=2018&dpto=6&proced=EULANB01&dtip=1002
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DMSEskaerakWEB/api/v1/descargarDocumento/eu?ejercicio=2018&dpto=6&proced=EULANB01&dtip=1003
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DMSEskaerakWEB/api/v1/descargarDocumento/eu?ejercicio=2018&dpto=6&proced=EULANB01&dtip=1003
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Eskaerak aurkezteko epea  2019ko apirila 16 arte 

Epe barruan, ez badago Hitzarmenik edo ikaslerik izendatuta, behin behineko 
agiriak igoko dira. Ikusi 1. eta 2. ERANSKINA. Gero, ikastetxetik agiri ofizialak 
bidaltzen dituztenean, dokumentazioa 3.atalean azaltzen den bezala egoitza 
elektronikora igo. 
 

Enpresa egonaldirako euskaraz dakiten ikasleak eskatu.  
 

Eskaerak aurkezteko lekua 
Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoa (https://www.gfaegoitza.eus) 
Ikus: 2015eko azaroaren 30eko 7/2015 Foru Dekretua, Diputatu Nagusiaren Alorreko diru laguntzei buruzko 
espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena 

 
Ebazpen Epea 
6 hilabete 
 
Administrazio-isiltasunaren efektuak 
Eskaera ezetsitzat joko da. 
 
Araudi aplikagarria 
Diputatuen Kontseiluaren Erabakia, 2019ko otsailaren 26ko bileran, diru laguntza hauen oinarri 
arautzaileak eta 2019ko deialdia onartzekoa: Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak 
kudeatzen dituen programen kontura euskararen erabilera sozialaren esparruan 
 
7.    Diru laguntzen zenbatekoa. 
Onartutako eskaera bakoitzean, hiru zati izango ditu diru laguntzak:  
a) 600 euroko zenbateko finko bat, eskaerak jasotzen dituen ikasle guztien kostu edo gastu 
orokorrak estaltzeko.  
b) Ikasle bakoitzaren prestakuntza ordu bakoitzeko 0,50 euroko zenbatekoa, gehienez ere 400 
orduko mugaz.  
c) Materiala euskaraz izatearen kostua eta berariazko beste kostua osorik, betiere 1.500 euroko 
mugaz.  
Ematen diren diru laguntzen kopuruaren gehienezko muga izango da 3.000 euro, erakunde 
eskatzaile bakoitzarekiko. Diru laguntza hauetarako xedatutako kopuruak ez badu, hautatutako 
eskaera guztiak multzoan hartuta, aipatutako zenbateko horietara iristeko biderik uzten, diru 
laguntza bakoitza proportzioan murriztuko da. 
 
8.    Diru laguntza ordaintzea. Praktikak bukatu ondoren.  
Emandako diru laguntza zati bakarrean ordainduko da, urtearen barruan, enpresa eskatzaileak 
behar den justifikazioa aurkeztu ondoren. Justifikazioa aurkezteko epea urriaren 15ean amaituko 
da.  

1. (Derrigorrezkoa) Justifikazioa aurkezteko eredua 
2. (Derrigorrezkoa) Instruktorearen ordu kopuruen aitorpena (LP edo Dualeko orduak euskaraz egin direla) 
3. (Aukerazkoa) A. Lantokiko Prestakuntza moduluaren instruktoreari lotutako kostuen edo gastuen egiaztagiriak 
4. (Aukerazkoa) B. Lantokiko Prestakuntza modulurako dokumentu materialak euskaraz egiteko kostuak 
5. (Aukerazkoa) C. Lantokiko Prestakuntza moduluaren berariazko beste gastuak edo kostuak 

http://www.jakinbai.eus/
https://www.gfaegoitza.eus/
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/12/04/c1509941.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/12/04/c1509941.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/01/c1800557.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/01/c1800557.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/01/c1800557.pdf
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DMSEskaerakWEB/api/v1/descargarDocumento/eu?ejercicio=2018&dpto=6&proced=EULANB04&dtip=4002
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DMSEskaerakWEB/api/v1/descargarDocumento/eu?ejercicio=2018&dpto=6&proced=EULANB04&dtip=4006
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B. ESKAERA EGITEKO PROZEDURA 
 

Eskaera egiten hasi aurretik behar diren dokumentu guztiak beteta,  digitalizatuta eta 
gordeta ordenagailuan.  

Hasierako jarraibideak:  klikatu ikurra agertzen den tokian. 
Hemen klik eginda egoitza elektronikora, zuzenean,  joango da: 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/hasiera 
 

 B. 1. Laguntzak, bekak eta diru laguntzak 

 
 

 B.2. Euskara 

 

http://www.jakinbai.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/hasiera
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 B. 3.  Lantokietan prestakuntza aldiak 
euskaraz egiteko diru laguntzak 

 
 
 

Aurkezteko epea: 
 Hasi: 2019ko martxoaren 25ean, eta 

Bukatu: 2019ko apirilaren 16an 
 
 

http://www.jakinbai.eus/
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 B.4. Dokumentazioa 
ereduak  

 B. 5. Eskaera egiteko 
prozedura 

  

 Ereduak jeitsi   Eskaera hauek egiteko nahitaezkoa 
da sarrera elektronikorako aukera 
bat izatea 

  
 Ereduak bete eta gorde 

ordenagailuan 
 Ez baduzu sarrera elektronikorik 

eskatu egin behar da GFAn. 
Informazioa hemen klik eginda 

http://www.jakinbai.eus/
http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/!ut/p/b1/hdLZjqM6FAXQb8kHRExJgEczJZghjjHjCwrFEOZUBgh8fVNXddWtLnWV_WRpbx1r6VARFa5ZWhC3PL9jqICKuvNQFudH2Xfn5uMd7WLGZlUgMYAWMJRpXSVQdnWJ5rmPQrgE6H8cQP_VZ5Tt0sdb4Jw8Dpr0Z_-bwHfzCf-l_yXww_99Kvp-BPtD4MB8Br4z-OkX9qFvMwpSEct9Xso
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 1. Nork egiten du eskaera? 
 

 
 

 

Bete hutsuneak 
datuekin eta jarraitu 

zirriborroarekin 

Hasieran, eskera, 

zirriborroa izango da, 
Gipuzkoako Foru Aldundira 

bidali bitartean. 

Bete hutsuneak 
datuekin eta jarraitu 

zirriborroarekin 

http://www.jakinbai.eus/
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 Proiektuaren deskribapenean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klikatu bai,  
bestela zerga eta Gizarte segurantzako 

dokumentuak eskatu beharko dira  

Zer egin behar den jarri: 
- Harreran eta Instruktorearekin euskaraz aritu 

- Harrerako dokumentazioa euskaratu 

- Lan eremuko dokumentazioa eta ingurua euskaratzea 

- Euskarazko Ikastaroak instruktore edo tutorearentzako 

- … Oharra: 
- Eskaera egiteko epe barruan ez 

badaude prest  LP-Duala egiteko 
hitzarmenik edo praktika fitxarik, 
adierazi  dokumentu  ofizialak 
jasotzerakoan igoko direla 
plataformara. 

http://www.jakinbai.eus/
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 2 Eskaera osatzeko dokumentazioa 
 

 
 

 
 

 

1. Aukeratu 2. Fitxategia igo 

Izan prest, dokumentuak 
karpeta batean eta agiriak 

erantsi banan-banan 

http://www.jakinbai.eus/
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 3 Aztertzea eta Aldundira bidaltzea 

 
 

Berdez ez bada agertzen dokumenturen bat falta delako da. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Erantsi ditugun dokumentuak ez badira definitiboak, lortzen direnean 
kontsulta/aldaketa atalaren bitartez igo.

Klikatu hemen, zirriborroa 
Foru Aldundira bidaltzeko  

Berdez agertu behar da 
Derrigorrezko agiriak, bestela 
agiriren bat igotzea falta da 

Berdez agertu behar daira 
derrigorrezko agiriak, bestela 
agiriren bat igotzea falta da 

Eskaera ondo burutu da  

Inprimitu  
eskaera ondo burutu denaren agiria 

 

http://www.jakinbai.eus/
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3. DOKUMENTU BERRIAK  IGOTZEKO 
 

 
 

 
 

Eskaeran sartu  

http://www.jakinbai.eus/
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Aldaketa bat eskatu 
eta segi pausoak 

Dokumentuak prest izan karpeta 
batean, 2.1.3 Beste agiri batzuk 

atalean erantsi banan-banan eta 
argibideak eman 

http://www.jakinbai.eus/
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4. DOKUMENTAZIOA: EREDUAK 
 Eskaera orria 
Internetetik eredua jaitsi, bete eta artxiboa egoitza elektronikora igo 

  

Dokumentua deskargatzeko  
egin klik hemen 

Oinarria 

600€ 

Nahi dena 

sartu ahal da. 

 

Guztira:  

ikasle 

kopuruaren 

arabera 

izango da.  

Ikasle bakoitzak 

egingo duen ordu 

kopurua  X 0,50 

euro.  Guztien 

batura jarri.  
 

http://www.jakinbai.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub
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  Erantzukizunpeko aitorpena 
Internetetik eredua jaitsi, bete eta artxiboa egoitza elektronikora igo 

 

 

Dokumentua deskargatzeko  
egin klik hemen 

 45, zk., 2019-02-26 

 2019 

http://www.jakinbai.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub
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 6. (Derrigorrezkoa) Eskaerak jasotzen dituen ikasle bakoitzerako, 
156/2003 Dekretuak edo 83/2015 Dekretuak arautzen duten 
markoaren barruan dagoela egiaztatzen duten dokumentuak. 
(Hitzarmena ikastetxe-lantokia / kontratua ) 

 

Dokumentu hauek Ikastetxetik bidaltzen dituzte 
 

 LP kasuan: LP Hitzarmena 

 

 

 Dualeko kasuan: 

- Kontratu kasuan: Kontratua 

- Beka kasuan: Hitzarmena  

Dokumentuen inguruko informazioa: 

https://www.fpeuskadiduala.eus/enpresak/izapideak-eta-dokumentazioa/ 

http://www.jakinbai.eus/
https://www.fpeuskadiduala.eus/enpresak/izapideak-eta-dokumentazioa/
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 7. (Derrigorrezkoa) Kasu bakoitzean, Lantokiko Prestakuntzaren 
ordu kopurua kuantifikatu eta egiaztatu ahal izateko 
dokumentuak.(LP-Duala egutegi fitxa)  

 

Dokumentu hauek Ikastetxetik bidaltzen dituzte 
 LP Kasuan: LP praktika aldiko fitxa 

 

 

 Dualeko kasuan:  

-  Ikaslearen adostasun dokumentua (conformidad alumno) 

 

 

 

http://www.jakinbai.eus/


 

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia 

943 112 394 - euskara@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa plaza, z.g. e-20004 Donostia 

 

Praktika aldia bukatu ondoren justifikaziorako epea (urriak 15) 

Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz egiteko diru laguntzak 

(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2019ko otsailaren 26koa) 

Emandako diru laguntzaren justifikazioa 

 

Eskaeraren datuak 

Kodea  IFZ  

Enpresaren izena  

Prestakuntzan izandako ikasle 

kopurua 
 

Prestakuntza 

orduak 
 

 

 

Gastu diruz lagungarria 

Kontzeptuak Zenbatekoa € 

A 

Enpresaren aldetik Lantokiko Prestakuntza euskaraz egin ahal izateko 

instrukzioaz, garapenaz, jarraipenaz eta ebaluazioaz arduratzen diren 

pertsonen prestakuntza berezituaren kostua 

 

B Xede horretarako dokumentu materialak euskaraz egiteko kostuak  

C 

Praktika aldiak euskaraz egin ahal izateko sortzen diren berariazko 

beste gastuak edo kostuak 

(zehaztu hemen zein diren) 

 

guztira  

 

Justifikazio dokumentuak 

Kontzeptuak Aurkezten diren agiriak 
Zenbatekoa 

€ 

A 

Enpresaren aldetik Lantokiko 

Prestakuntza euskaraz egin 

ahal izateko instrukzioaz, 

garapenaz, jarraipenaz eta 

ebaluazioaz arduratzen diren 

pertsonen prestakuntza 

berezituaren kostua 

  

 

B 

Xede horretarako dokumentu 

materialak euskaraz egiteko 

kostuak 

  

 

C 

Praktika aldiak euskaraz egin 

ahal izateko sortzen diren 

berariazko beste gastuak edo 

kostuak 

  

 

guztira   

Oharra: taula honetan zerrendatzen diren agiriak erantsi behar dira. 

Dokumentua eskuratzeko egin klik hemen

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub


 

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia 

943 112 394 - euskara@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa plaza, z.g. e-20004 Donostia 

 

Praktika aldia bukatu ondoren justifikaziorako (urriak 15) 

Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz egiteko diru laguntzak 

(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala,45, zk., 2019ko martxoaren 6koa) 

Instruktorearen ordu kopuruen aitorpena 

 

Garrantzizko oharra: aitorpen honetan ageri diren datuak egiaztatu behar dira, «Aukerako 

agiriak» saileko A. Lantokiko Prestakuntza moduluaren instruktoreari lotutako kostuen edo 

gastuen egiaztagiriak atalean beharrezkoak diren agiriak erantsita 

 

 

Eskaeraren datuak 

Eskaeraren kodea  IFZ  

Enpresaren izena  

 

 
Instruktorearen arduraldia 

Instruktorearen izen-abizenak  

Ikaslearen izen-abizenak  

Ikaslearekin egindako ordu kopurua  

Lanaldiaren ehuneko zenbat?  

 

 

Dokumentua eskuratzeko 

 egin klik hemen

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub


                                                          Enpresak: GFAk LPK eta DUALA  

euskaraz egitearren Diru Laguntzak 2019  
 

LANEKI: Lanbide Heziketako euskarazko materialak sarean www.jakinbai.eus  
Etarte bidea 9         20.170 Usurbil         Zubieta Auzoa                     
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5. FAKTURAK 
Proiektuari loturiko fakturak balego: 

 Dokumentazioa 

 Agiriak 

 Panelak 

 Kartelak 

 Diru laguntzak 

 … 

http://www.jakinbai.eus/


                                                          Enpresak: GFAk LPK eta DUALA  

euskaraz egitearren Diru Laguntzak 2019  
 

LANEKI: Lanbide Heziketako euskarazko materialak sarean www.jakinbai.eus  
Etarte bidea 9         20.170 Usurbil         Zubieta Auzoa                     
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1. ERANSKINA 

BEHIN BEHINEKO HITZARMENA 
GFA LP-Duala Diru laguntza Diputatuen Kontseiluak, 19ko otsailaren 6ko 

bileran onartutako diru laguntza. 
Enpresaren izena  

e-posta  

Telefonoa  

Harremanetarako pertsona  

Aurkezpen data  

Apiriralaren 16a baino lehen ez badago praktika aldiko fitxarik, behin 
behineko dokumentu hau GFAko egoitza elektronikoko atalera igoko da, 

dokumentu ofiziala eskuratu artean. 
 

Dokumentu ofiziala ikastetxetik jaso bezain pronto GFAko  egoitza 
elektronikora igo, eskuliburuko “3. DOKUMENTU BERRIAK IGOTZEKO” 

atala jarraituz. 
 

 
Dokumentu berria egoitza elektronikora igotzeko egin klik hemen 

http://www.jakinbai.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub


                                                          Enpresak: GFAk LPK eta DUALA  

euskaraz egitearren Diru Laguntzak 2019  
 

LANEKI: Lanbide Heziketako euskarazko materialak sarean www.jakinbai.eus  
Etarte bidea 9         20.170 Usurbil         Zubieta Auzoa                     
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2. ERANSKINA 

BEHIN BEHINEKO PRAKTIKA FITXA 
GFA LP-Duala Diru laguntza Diputatuen Kontseiluak, 2019ko otsailaren 26 

bileran onartutako diru laguntza. 
Enpresaren izena  

e-posta  

Telefonoa  

Harremanetarako pertsona  

Aurkezpen Data  

Aurreikusten diren ikasle 
kopurua 

 

 
Apiriralaren 16a baino lehen ez badago praktika aldiko fitxarik, behin 

behineko dokumentu hau GFAko egoitza elektronikoko atalera igoko da, 
dokumentu ofiziala eskuratu artean. 

 
Dokumentu ofiziala ikastetxetik jaso bezain pronto GFAko  egoitza 

elektronikora igo, eskuliburuko “3. DOKUMENTU BERRIAK IGOTZEKO” 
atala jarraituz. 

 
Dokumentu berria egoitza elektronikora igotzeko egin klik hemen 

 

http://www.jakinbai.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_SubvencionesPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_ejercicio=2018&_Sub

