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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

5589
EBAZPENA, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Enplegu eta Laneko sailburuordearena,
2013ko abenduaren 12koa, lan-eskarmentua eta/edo formalak ez diren prestakuntza-bideak
direla medio lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura deitzekoa,
zenbait gaitasun-ataletan.
Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak, lan-eskarmentuaren bidez lortutako lanbide-gaitasunak aitortzekoak, lan-eskarmentua eta/edo formalak ez diren prestakuntza-bideak direla medio
lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko aplikatu beharreko prozedura bakarra ezartzen du hezkuntza- zein lan-alorrerako. Era berean, gaitasunen ebaluazio eta egiaztapen
horren efektuak xedatzen ditu, ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren, kualifikazio eta lanbide-heziketari buruzkoaren, 8. artikuluaren 2. paragrafoak hizpide dituena. Aipatu errege-dekretua
oinarrizko esparru legala da estatuko lurralde osoan, aipatu prozedura garatzeko.
10. artikuluaren 5. paragrafoak adierazten du aukera dagoela berariazko deialdiak egiteko, talde
jakin batzuen beharrei erantzutearren.
Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia sortzeko apirilaren
3ko 62/2001 Dekretuak (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailarena eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena), ezarpen-eremuei
buruzko bere 3. artikuluan, ezartzen du Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko
Euskal Agentziaren funtzioak honako eremu honetan garatuko direla, besteak beste: biztanleria
aktibo okupatuaren eta langabearen lanbide-gaitasunaren ebaluazioa.
Era berean, 6. artikuluaren 3. paragrafoan dioenez, Lanbide Heziketaren Euskal Plana burutzeko zereginetan ari dirensailek agintzen dizkioten eginkizun guztiak garatuko ditu agentziak.
Ebazpen honen bidez, lanbide-gaitasuna egiaztatzeko deialdia irekitzen da honako lanbide-kualifikazio hauetan: «Eraikin eta lokaletan gainazalak eta altzariak garbitzea», «Osasun-garraioa»,
«Arreta soziosanitarioa etxean», «Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea Erakunde
Sozialetan», «Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak», «Arrandegia eta arrantzaren eta akuikulturaren
ondoriozko produktuen elaborazioa» eta «Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa
mekanikoa», bai eta «Mekanizazio-teknikaria» eta «Administrazio eta finantzetan goi mailako
teknikaria» tituluen zenbait gaitasun-ataletan ere. Deialdi honen I. eranskinean deitutako gaitasun-atalak biltzen dira.
Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritako printzipioek arautuko
dute deialdia: norberaren eskubideekiko errespetua, fidagarritasuna, objektibotasuna, partaidetza
eta kalitatea, bai eta behar bezalako koordinazioa eta osagarritasuna ere, deialdia garatzeaz arduratuko diren alde guztien jarduketetan.
Ebazpen hau egiteko prozesuan Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua eta Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuko Administrazio Batzordea kontsultatuak izan dira.
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Horien arabera,
EBAZTEN DUGU:
1. artikulua.– Helburua
1.– Ebazpen honen helburua lan-eskarmentua eta/edo formalak ez diren prestakuntza-bideak
direla medio pertsonek lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura deitzea da. Prozedura hori uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan, lan-eskarmentuaren bidez
lortutako lanbide-gaitasunak aitortzeari buruzkoan, araututa dago.
2.– Deialdi honek barne hartzen dituen gaitasun-atalak I. eranskinean bildu dira.
2. Artikulua.– Deitutako prozedurari buruzko informazio- eta orientazio-puntuak.
1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonek II. eranskinean ageri diren deialdi honi buruzko
informazio- eta orientazio-puntuetara jo ahal izango dute.
2.– Informazio-puntu bakoitzean Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziak izendatutako informatzaile-orientatzaile profesional bat egongo da, gutxienez.
3.– Informazio eta orientazioon helburua interesa duten pertsonek prozeduran parte hartzearen
inguruko erabaki funtsatua har dezaten erraztea da. Deitutako gaitasun-atalak, parte hartzeko
baldintzak, eskatutako lan-eskarmentua edo formala ez den prestakuntza, aurkeztu beharreko
dokumentazioa eta aurretiko izen-ematea eta aholkularitza- eta ebaluazio-faseetako izen-emateak aurkezteko datak eta tokiak.
3. artikulua.– Deialdiaren izaera eta ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua.
1.– Deialdiak izaera irekia edo espezifikoa du, I. eranskinak aipatzen dituen gaitasun-atal bakoitzean adierazitakoaren arabera.
2.– Izaera irekiarekin deitutako gaitasun-ataletara ebazpen honen 4. eta 5. artikuluetan eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiak aurkeztu ahalko dira.
3.– Izaera espezifikoarekin deitutako gaitasun-ataletara aurkezteko, berriz, beharrezkoa izango
da ebazpen honen 4. eta 5. artikuluetan eskatutako baldintzak betetzea eta I. eranskinean adierazitako talde espezifikoaren barruan sartzea.
4.– Gaitasun-atal bakoitzarentzako gehieneko pertsonen kopurua I. eranskinean adieraziko da,
hala badagokio. Gehieneko kopuru horretan ez dira sartuko autonomia-erkidego honetako aurreko
deialdiren batean parte hartu duten pertsonak, horien xede izan ziren gaitasun-atalak deialdi honetako lanbide-kualifikazio berberari dagozkionean.
5.– Aholkularitza-lanak eta ebaluazio-batzordeak garatzeko gaitutako pertsonen zerrenda
Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean
(http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko da.
4. artikulua.– Prozeduran parte hartzeko baldintzak eta debekuak.
1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Espainiar nazionalitatea izatea, Europako Erkidegoko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria
edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela lortu izana, edo Espainian bizilekua
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izateko baimena edo bizilekua izateko eta lan egiteko baimena indarrean izatea, atzerritartasunari
eta immigrazioari buruzko Espainiako araudian ezarritako terminoetan.
b) 18 urte beteta izatea izen-ematea egitean, I. mailako kualifikazioei dagozkien gaitasun-atalen
kasuan, eta 20 urte beteta izatea, II. eta III. mailakoen kasuan.
c) Egiaztatu nahi diren lanbide-gaitasunekin zerikusia duten lanbide edo lanpostu adierazgarriren batean lan-eskarmentua eta/edo prestakuntza izatea:
2.– Ezin izango dute prozeduran parte hartu honakoren bat betetzen duten pertsonek:
a) Izen-ematearen xede diren gaitasun-atalak barne hartzen dituen lanbide-heziketako titulu
edo profesionaltasun-ziurtagiriren bat izatea.
b) Izen-ematearen xede diren gaitasun-atalak aintzatesteko edozein administrazio edo erakunde publikok deitutako beste prozedura batean izena emanda egotea.
5. Artikulua.– Lan-eskarmentuaren edo formalak ez diren bideak direla medio lortutako prestakuntzaren eskakizuna
1.– Aurreko paragrafoaren 1. c) paragrafoan aipatutako lan-eskarmentua justifikatzeko, hauexek eskatuko dira:
a) I. mailako gaitasun-ataletarako, 2 urteko lan-eskarmentua, gutxienez 1.200 ordu lan eginda,
guztira.
b) II. eta III. mailako gaitasun-ataletarako, 3 urtekoa, gutxienez 2.000 ordu lan eginda, guztira,
deialdia argitaratu aurreko azken 10 urteetan, lanbide-kualifikazioan adierazitako lanbide edo lanpostu adierazgarriren batean edo baliokidean.
2.– Aurreko artikuluaren 1. c) paragrafoan aipatutako formalak ez diren bideak direla medio
bereganatutako prestakuntzari dagokionez, hauxe izan beharko da bere gutxieneko iraupena,
azken 10 urteetan, eskatutako lanbide-kualifikazio bakoitzaren arabera:
a) «Eraikin eta lokaletan gainazalak eta altzariak garbitzea» kualifikaziokoei dagokienez: 150
ordu.
b) «Osasun-garraioa» kualifikaziokoei dagokionez: 400 ordu.
c) «Arreta soziosanitarioa etxean» kualifikaziokoei dagokienez: 480 ordu.
d) «Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakunde sozialetan» kualifikaziokoei
dagokienez: 370 ordu.
e) «Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak» kualifikaziokoei dagokienez: 290 ordu.
f) «Arrandegia eta arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko produktuen elaborazioa» kualifikaziokoei dagokienez: 460 ordu.
g) «Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa» kualifikaziokoei dagokienez: 510 ordu.
h) «Mekanizazio-teknikaria» tituluaren kualifikaziokoei dagokienez: 1.710 ordu.
h) «Administrazio eta finantzetan goi mailako teknikaria» tituluaren kualifikaziokoei dagokienez:
1.940 ordu.
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6. artikulua.– Aurretiko izen-ematea.
1.– Autonomia-erkidego honek lanbide-kualifikazio berberaren gaitasun-ataletarako deitutako
prozeduretan parte hartu duten pertsonen kasuan salbu, beharrezkoa izango da prozeduran parte
hartzeko eskaera aurkeztea. Horretarako aurretiko izen-ematea aurkeztuko da.
2.– Aurretiko izen-ematea egiteko epea 2013ko abenduaren 30etik 2014ko urtarrilaren 17ra
bitartekoa da, biak barne. «Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa» kualifikazioaren kasuan, aldiz, 2013ko abenduaren 30etik 2014ko urtarrilaren 31ra izango da, biak
barne.
3.– Aurretiko izen-ematea deialdi honen III. eranskineko aurretiko izen-ematearen eredu ofizialean egin behar da. Eredua Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal
Agentziaren webgunetik (http://www.euskadi.net/agencia) deskargatu daiteke. Aurretiko izen-ematearen eredua behar bezala bete eta sinatu beharko da; eta harekin batera, dokumentu hauek ere
aurkeztu beharko dira:
a) NANaren, edo, hala badagokio, pasaportearen edo AIZren fotokopia.
b) Historial pertsonala eta prestakuntzakoa, Europako curriculumaren ereduaren arabera.
Eredu hori Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunetik (http://www.euskadi.net/agencia) deskargatu ahal izango dute interesa duten pertsonek.
c) Alegatutako esperientzia soldatapeko gisa egin bada: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatuta dauden mutualitatearen ziurtagiria,
enpresa, lan-kategoria (kotizazio-taldea) eta kontratazio-aldia jasoko dituena, eta, hala badagokio,
lan-eskarmentua eskuratu duten enpresaren lan-kontratua edo ziurtagiria, kontratuaren prestazio-aldiak, garatutako jarduera eta jarduera hori egin den denbora-tartea berariaz jasoko dituena.
d) Alegatutako esperientzia langile autonomo gisa edo norberaren kontura egin bada: Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte
Segurantzan dagokion erregimen berezian alta egindako aldiena. Garatutako jardueraren deskribapena eta jarduera hori egin duen denbora-tartea.
e) Alegatutako esperientzia langile boluntario edo bekadun gisa egin bada: lan hura egin den
erakundearen egiaztagiria. Bertan berariaz adieraziko dira garatutako jarduerak eta funtzioak,
horiek egin diren urtea eta horiei eskainitako guztizko ordu kopurua.
f) Formalak ez diren bideak direla medio lortutako prestakuntza zehaztu bada: izangaiak
egiaztatu nahi dituen gaitasun-atalekin zerikusia duen prestakuntza duela egiaztatuko duen dokumentua. Dokumentu horretan prestakuntzaren edukiak eta orduak jasoko dira.
4.– Eskatutako lan-eskarmentuaren edo prestakuntzaren baldintzak betetzen dituzten 25 urtetik gorako pertsonek, aurreko paragrafoan adierazitako dokumentuen bidez baldintzok egiaztatu
ezin dituztenean, prozeduran izena eman ahalko dute, behin-behineko izaerarekin. Zuzenbidean
onartutako froga baten bidez justifikatuko dituzte lan-eskarmentua edo prestakuntzako ikaskuntza ez-formalak. Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzak eta Diru Sarreren Bermerako eta
Enplegurako Prestakuntzako Zuzendaritzak aukeratuko dituzte kasu horiek aztertuko dituzten
pertsonak, aholkularitza-zerbitzua emateko gaituta daudenen artetik. Aipatutako bi zuzendaritzek
baterako ebazpena emango dute, eta horren bidez, izangaia prozeduran parte hartzea egokitzat
jotzen den zehaztuko da. Ebazpena aldekoa bada, behin betiko onartuko dute. Ebazpena aurkakoa bada, pertsona hori baztertuko da, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du
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Lanbide Heziketako sailburuordearen nahiz Enplegu eta Laneko sailburuordearen aurrean, baterako ebazpen baten bidez ebatziko dutena.
5.– Aurretiko izen-ematea, behar bezala beteta, artikulu honen 2. paragrafoan adierazitako
epean aurkeztuko da, deialdi honen II. eranskinean adierazitako edozein zentrotan, edo Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4
artikuluan adierazitako lekuetan. Postetxe-zerbitzuko bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal
ireki batean eramango da. Era horretan, izena emateko orria aurkeztu den eguna zehaztuko du
bulegoak bere goiburuan.
6.– Aurkeztutako edo deklaratutako datuak faltsutzeak prozeduran parte hartzeko eskubidea
galtzea ekarriko du berekin.
7. artikulua.– Prozeduran onartutakoak eta baztertutakoak eta puntuazioak zehazteko ebazpena.
1.– Aurretiko izen-emateak aurkezteko epea amaitutakoan, Lanbide Heziketako Kalitatea eta
Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziak hurrengoak egiaztatuko ditu: izen-emateak ondo aurkeztu direla; baldintzak betetzen direla; izena emandako pertsona talde espezifikoan sartzen dela
(izaera espezifikoarekin deitutako gaitasun-atalen kasuan); eta ebaluatuko diren pertsonen kopurua mugatuta dagoen gaitasun-atalen kasuan, baldintzak betetzen dituzten eskaerek gehieneko
kopuru hori gainditzen badute, lortutako puntuazioa ere zehaztuko da. Baremo honen arabera
kalkulatuko da puntuazio hori:
a) Lan-eskarmentua handiagoa egiaztatzea, azken 10 urteotan, lanbide-kualifikazioaren berariazko esparruan, lan egin duen enpresaren edo enpresen ziurtagiria eta lan-bizitzaren laburpena
aurkeztuta.
b) Berdinketarik izanez gero, Enplegu Zerbitzu Publikoaren bulego batean eskatzaile izatea eta,
berdinketak iraunez gero, adinez nagusiagoa izatea.
2.– Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzak eta Diru Sarreren Bermerako eta Enplegurako
Prestakuntzako Zuzendaritzak baterako ebazpena emango dute; bertan behin-behineko onartuko
dituzte lanbide-kualifikazio bakoitzeko prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen eta lortutako puntuazioen zerrendak: ebaluatuko diren pertsonen kopurua mugatuta badago eta baldintzak
betetzen dituzten aurretiko izen-emateek kopuru hori gainditzen badute, lortutako puntuazioa
adieraziko da; halaber, baztertzeko arrazoiak zehaztuko dira, baztertutako pertsonen kasuan, bai
eta aurkeztutako dokumentazioan dauden akatsak edo hutsegiteak ere (horiek zuzentzeak prozeduran onartzea eragingo lukeen kasuetan).
3.– Behin-behineko onarpen-ebazpena eta aipatutako zerrendak Lanbide Heziketako Kalitatea
eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean (http://www.euskadi.net/agencia) txertatuko dira, 2014ko urtarrilaren 20tik otsailaren 3ra bitartean. «Ekipo industrialaren mantentze-lanak
eta muntaketa mekanikoa» kualifikazioaren kasuan, 2014ko otsailaren 3tik 10era bitartean izango
da hori. Argitalpen horrek jakinarazpen-efektuak izango ditu interesdunentzat, eta txertaketa egin
eta hurrengo egunetik hamar egun balioduneko epean, baztertutako pertsonek baztertzea eragin
duen akatsa edo hutsegitea zuzendu ahalko dute. Era berean, bai baztertutakoek bai onartutakoek
behin-behineko onartutako zerrenden kontra erreklamatu ahalko dute, egokitzat jotzen dituzten
alegazioak aurkeztuta, esleitutako puntuazioen edo baztertzeko arrazoien inguruan.
4.– Zuzenketak nahiz erreklamazioak Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko
Euskal Agentziara bidaliko dira, eta aurretiko izen-ematea egin den ikastetxean aurkeztuko, adierazitako epea amaitu aurretik.
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Postetxe-zerbitzuko bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean eramango da. Era
horretan, izena emateko orria aurkeztu den eguna zehaztuko du bulegoak bere goiburuan.
5.– Aurkeztutako zuzenketen eta erreklamazioen ebazpen gisa, prozeduran onartutako eta
baztertutako pertsonen eta puntuazioen zerrenden behin betiko onarpenaren baterako ebazpena emango dute Heziketa eta Ikaskuntzako zuzendariak eta Diru Sarreren Bermerako eta
Enplegurako Prestakuntzako zuzendariak. Hura Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna
Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean (http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko da
jakinarazpen-efektuetarako, 2014ko otsailaren 17tik 20ra bitartean. «Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa» kualifikazioaren kasuan, 2014ko otsailaren 24tik 27ra
bitartean izango da hori.
Prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen eta puntuazioen behin betiko zerrendetan
hauek adieraziko dira: ebaluatuko den pertsona kopuruaren muga ezarri bada, lortutako puntuazioa, bai eta baldintzak betetzen dituzten eta gehieneko kopuru hori gainditzen duten aurretiko
izen-emateak ere; horretaz aparte, baztertutako pertsonen kasuan, baztertzeko arrazoiak zehaztuko dira.
6.– Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean
(http://www.euskadi.net/agencia) argitalpena txertatzen den egunetik hilabeteko epean, gora
jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da onartutako eta baztertutako pertsonen eta puntuazioen zerrenden behin betiko onarpen-ebazpenaren aurka, Lanbide Heziketako sailburuordearen
edo Enplegu eta Laneko sailburuordearen aurrean. Baterako ebazpen baten bidez ebatziko dute.
8. artikulua.– Erreserba-zerrenda ebaluatuko diren pertsonen kopurua mugatuta dagoen gaitasun-ataletan.
Aurretiko izen-ematea dagokion moduan eta epean aurkeztu duten eta parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonek, ebaluatuko diren pertsonen kopurua gainditzeagatik baztertuak
izan direnean, erreserba-zerrenda bat osatuko dute. Aholkularitza-fasean gertatzen diren uzteak
eta uko egiteak betetzea izango du helburu zerrenda horrek, betiere puntuazio-ordena jarraituz.
9. artikulua.– Prozeduraren faseak.
1.– Hauek dira lan-eskarmentua eta/edo formalak ez diren prestakuntza-bideak direla medio
lortutako lanbide-gaitasuna ebaluatzeko, aitortzeko eta egiaztatzeko prozesuaren egiaztapen-prozeduraren faseak:
– Aholkularitza.
– Lanbide-gaitasuna ebaluatzea.
– Lanbide-gaitasuna egiaztatzea eta erregistratzea.
10. artikulua.– Aholkularitza-fasean izena ematea.
1.– Honako pertsona hauek eman behar dute izena fasean:
a) Prozeduran onartutakoen behin betiko zerrendako pertsonak.
b) Aurretiko izen-ematea egin behar izan ez duten pertsonak (lanbide-kualifikazio berberaren gaitasun-atalei dagozkien aurretiko deialditan parte hartu dutelako) eta, hala ere, aholkularitza-fasea
egin nahi dutenak.
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2.– Izena emateko epea:
a) Izaera espezifiko eta aholkularitzakoarekin deitutako gaitasun-ataletarako: 2013ko abenduaren 30etik 2014ko urtarrilaren 17ra bitartean, biak barne.
b) Izaera irekiarekin deitutako gaitasun-ataletarako: 2014ko otsailaren 21etik 28ra bitartean,
biak barne. «Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa» kualifikazioaren
kasuan, 2014ko otsailaren 28tik martxoaren 7ra bitartean izango da hori, biak barne.
3.– Izen-ematea deialdi honen IV. eranskineko aurretiko izen-ematearen eredu ofizialean egin
behar da. Eredua Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren
webgunetik (http://www.euskadi.net/agencia) deskargatu daiteke.
4.– Aholkularitza-fasean izena emateko, salbuespen-egoeretan izan ezik, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginaren IV.
tituluaren X. kapituluan ezarritako 24 euroko tasa ordaindu beharko da. Testu hori irailaren 11ko
1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.
Salbuespen-egoeren kasuan, horiek arrazoitu eta justifikatu beharko dira.
Ordainketa izena emateko ereduan erakunde kolaboratzaile gisa identifikatutako banketxeetako edozeinetan egingo da.
5.– Ez dute tasarik ordaindu behar honako pertsona hauek:
a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden langabeak, orientazio-prozesu
pertsonalizatua egin badute.
b) Larritasun bereziko kalte pertsonal fisiko edo psikofisikoak sufritu dituztela egiaztatzen duten
terrorismoaren biktimak –edo haien ezkontideak edo, afektibitate-harreman antzekoa izanik, haiekin modu iraunkorrean bizi direnak–, eta berdin haien seme-alabak badira.
6.– Izen-ematea, behar bezala beteta eta tasaren ordainagiriarekin batera (edo, hala badagokio, alegatutako salbuespen-egoeraren egiaztagiriarekin batera) adierazitako epean aurkeztuko
da, deialdi honen II. eranskinean adierazitako edozein zentrotan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan adierazitako
lekuetan. Postetxe-zerbitzuko bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean eramango
da. Era horretan, izena emateko orria aurkeztu den eguna zehaztuko du bulegoak bere goiburuan.
11. artikulua.– Aholkularitza-fasearen garapena.
1.– Fase horren funtsezko helburua da izena eman duten gaitasun-atalak profesionalki aise
menderatzen dituztela frogatzeko beharrezkoak diren frogak jasotzen laguntzea parte-hartzaileei,
eta uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 15. artikuluak xedatutakoaren mende dago.
Aholkularitza bakarka zein taldeka egingo da.
2.– Fase hori nahitaezkoa da. Beraz, izangairen batek justifikaziorik gabe parte hartzen ez
badu, Lanbide Heziketako eta Enplegu eta Laneko sailburuordeek baterako ebazpena emango
dute, eta horren bidez, izena emandako pertsona prozesutik baztertutzat joko da.
Ez-agertze justifikatuak dira: izena emandako pertsonaren edo senide baten gaixotasunak hirugarren mailara arte, istripuak eta ezinbesteko kasuak. Kausa justifikatuaren alegazioa ahokulariari
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hitzez jakinarazi beharko dio, bai eta idatziz ere, egiaztatze-dokumentazioarekin batera, gehienez
ere 2 eguneko epean.
3.– Aholkularitza-fasea ondorengo epeetan egingo da:
a) 2014ko urtarrilaren 20tik otsailaren 13ra bitartean, «Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak» eta
«Arrandegia eta arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko produktuen elaborazioa» lanbide-kualifikazioetan barne hartutako gaitasun-ataletarako.
2014ko martxoaren 10etik maiatzaren 9ra bitartean, I. mailako gainerako gaitasun-ataletarako.
Bestalde, ahal izanez gero, bilera bakoitzaren amaieran hurrengo bileraren data adostuko da,
halakorik beharrezkoa bada.
4.– Lanbide Heziketako eta Enplegu eta Laneko sailburuordeen baterako ebazpenaren bidez,
uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 23. artikuluan aurreikusitako eginkizunak egiteko
aukeratutako aholkulariak izendatuko dira. Ebazpen hori Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean (http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko
da.
5.– Aholkularitza-faseari hasiera emateko, esleitutako aholkulariarekin taldeko bilera bat egingo
da. Nahitaezkoa izango da joatea, eta bertan, izena emandako pertsonak autoebaluazio-galdetegiak aurkeztuko ditu, beteta –bere garaian eskaerarekin batera aurkeztu ez bazituen–, bai eta
bere gaitasunak egiaztatzen dituen dokumentazio berria ere. Saioaren amaieran, aholkulariak eta
bertaratutakoek lehenengo banakako bileraren data adostu ahalko dute.
6.– Banakako aholkularitza ere nahitaezkoa da, eta oro har, aurrez aurre egingo da. Aurreko paragrafoan aipatutakoaren arabera, hurrengo bileraren data adosten ez denean, aholkularia pertsona
bakoitzarekin harremanetan jarri ahalko da telefonoa, posta elektronikoa edo faxa erabilita. Bitarteko
horiek erabilita pertsonaren batekin harremanetan jarri ezin badaiteke, Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean (http://www.euskadi.net/agencia)
iragarriko du bilera-deia, aurreikusitako data baino gutxienez 2 eguneko aurrerapenarekin.
Lehenengo aholkularitza-bileran, izena emandako pertsonak prozeduraren bidez egiaztatu nahi
dituen gaitasun-atalak zabaltzea eskatzen badu, onartu egingo da hori, baldin eta baldintzak betetzen baditu eta ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua gainditzen ez bada.
7.– Aholkulari bakoitzak bere jarduketak erregistratuko ditu. Erregistro horretan, izena emandako pertsona bakoitzak joaten den saio bakoitza, taldekoa zein banakakoa, sinatuko du. Halaber,
izena emandako pertsonek saio horietara bertaratzearen frogagiria eskatu ahalko diote aholkulariari.
8.– Aholkularitza-prozesua amaitutakoan, aholkulariak, aurkeztutako dokumentazioa eta izena
emandako pertsonarekin izandako elkarrizketak aintzat hartuta, orientazio-txosten bat egingo du
gaitasun-atal bakoitzeko, pertsona hori ebaluazio-fasera igarotzeko egokitasunaren eta nahikoa
justifikatutzat jotzen dituen lanbide-gaitasunen inguruan. Pertsona horrek espresuki adieraziko du
ebaluazio-fasera igaro eta ebaluatua izan nahi den gaitasun-ataletan izena eman nahi duen.
9.– Aurreko paragrafoko txosten hori aldekoa edo aurkakoa izan, aholkulariak ebaluazio-batzordeari espedienteak bidaliko dizkio, aurkeztutako dokumentazioarekin eta aholkularitza-fasean
aholkulariak egindako txostenarekin batera.
10.– Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 23.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, zeregin horiek gauzatzeagatik, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993
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Dekretuan aukeraketa-frogetako epaimahaientzat ezarritako konpentsazio ekonomikoak jasoko
dituzte aholkulariek, jarraian adierazitako mugekin:
Aholkulari gisa izendatutako pertsonek gehienez 24 euro jasoko dituzte orduko, eta gehieneko
ordu kopuruak hauexek izango dira:
a) 2,50 ordu aholkatutako pertsona bakoitzeko, gaitasun-atalak I. mailako lanbide-kualifikazio
bati dagozkionean.
b) 3 ordu aholkatutako pertsona bakoitzeko, gaitasun-atalak II. mailako lanbide-kualifikazio bati
dagozkionean.
c) 3,50 ordu aholkatutako pertsona bakoitzeko, gaitasun-atalak III. mailako lanbide-kualifikazio
bati dagozkionean.
d) 5 ordu aholkatutako pertsona bakoitzeko, II. mailako titulu baten gaitasun-atal guztientzat.
e) 5,50 ordu aholkatutako pertsona bakoitzeko, III. mailako titulu baten gaitasun-atal guztientzat.
12. artikulua.– Ebaluazio-fasean izena ematea.
1.– Fase honetan izena eman dezakete eta eman behar dute aholkularitza-fasea egin ostean,
lanbide-gaitasunaren egiaztapena egin nahi duten pertsonek.
2.– Ebaluazio-fasean izena emateko epea pertsona horrek aholkularitza-fasea amaitutakoan
hasiko da, eta ebaluazio-fasea garatzeko epea hastean bukatuko.
3.– Izen-ematea deialdi honen V. eranskineko izen-ematearen eredu ofizialean egin behar da.
Eredua Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunetik
(http://www.euskadi.net/agencia) deskargatu daiteke.
4.– Izena emateko, salbuespen-egoeretan izan ezik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginaren IV. tituluaren X. kapituluan
ezarritako 12 euroko tasa ordaindu beharko da, gaitasun-atal bakoitzeko. Testu hori irailaren 11ko
1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.
Salbuespen-egoeren kasuan, horiek arrazoitu eta justifikatu beharko dira.
Ordainketa izena emateko ereduan erakunde kolaboratzaile gisa identifikatutako banketxeetako edozeinetan egingo da.
5.– Ez dute tasarik ordaindu behar honako pertsona hauek:
a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden langabeak, orientazio-prozesu
pertsonalizatua egin badute.
b) Larritasun bereziko kalte pertsonal fisiko edo psikofisikoak sufritu dituztela egiaztatzen duten
terrorismoaren biktimak –edo haien ezkontideak edo, afektibitate-harreman antzekoa izanik, haiekin modu iraunkorrean bizi direnak–, eta berdin haien seme-alabak badira.
6.– Izen-ematea, behar bezala beteta eta tasaren ordainagiriarekin batera (edo, hala badagokio, alegatutako salbuespen-egoeraren egiaztagiriarekin batera) adierazitako epean aurkeztuko
da, deialdi honen II. eranskinean adierazitako edozein zentrotan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan adierazitako
lekuetan. Postetxe-zerbitzuko bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean eramango
da. Era horretan, izena emateko orria aurkeztu den eguna zehaztuko du bulegoak bere goiburuan.
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13. artikulua.– Ebaluazio-fasearen garapena.
1.– Fase horren xedea da izena emandako pertsonak aurkeztutako frogak nahikoa diren egiaztatzea, gaitasun-atal bakoitzaren lanbide-gauzatzeetan, gauzatze-irizpideetan ezarritako mailetan
eta lanbide-testuingurua abiapuntutzat hartuta finkatutako lan-egoera erreal edo simulatu batean
eskatzenden lanbide-gaitasuna esleitzeko, froga-gidetan ezarritako ebaluazio-irizpideak jarraituta.
2.– Fase hori nahitaezkoa da. Beraz, izangairen batek justifikaziorik gabe parte hartzen ez
badu edo joaten ez bada, ebaluazio-batzordeak hala eskatzen duenean, Lanbide Heziketako eta
Enplegu eta Laneko sailburuordeek baterako ebazpena emango dute, eta horren bidez, izena
emandako pertsona prozesutik baztertutzat joko da.
Ez-agertze justifikatuak dira: izena emandako pertsonaren edo senide baten gaixotasunak
hirugarren mailara arte, istripuak eta ezinbesteko kasuak. Kausa justifikatuaren alegazioa ebaluazio-batzordeari hitzez jakinarazi beharko dio, bai eta idatziz ere, egiaztatze-dokumentazioarekin
batera, gehienez ere 2 eguneko epean, eta betiere deialdi honetan ezarritako epeak errespetatuta.
3.– Ebaluazio-fasea ondorengo epeetan egingo da:
a) 2014ko otsailaren 13tik martxoaren 14ra bitartean, EAEk aurrez egindako deialdiren batean
parte hartu duten izangaientzat, eta izaera espezifikoarekin deitutako gaitasun-ataletarako.
b) 2014ko maiatzaren 12tik ekainaren 10era bitartean, izena emandako gainerako pertsonentzat.
4.– Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren, lan-eskarmentuaren bidez lortutako lanbide-gaitasuna aitortzeari buruzkoaren, 16. artikuluan xedatutakoari men egiten dio fase horrek,
eta hura aurrera eramateko, aholkulariaren txostena eta izangaiak aurkeztutako dokumentazio
guztia aztertuko dira; halaber, hala badagokio, izena emandako gaitasun-ataletan eskatzen den
lanbide-gaitasuna ebaluatzeko beharrezkoak diren froga berriak bilduko dira. Hartara, beharrezkotzat jotzen diren metodoak erabiliko dira, hala nola izena emandako pertsona bere lanpostuan
behatzea, simulazioak, lanbide-gaitasunari buruzko froga estandarizatuak eta elkarrizketa pertsonalak, froga-gidetan ezarritakoa aintzat hartuta.
5.– Oro har, ebaluazioa aurrez aurre egingo da. Ebaluatzailea eta ebaluazio-batzordea pertsona bakoitzarekin harremanetan jarri ahalko dira telefonoa, posta, posta elektronikoa edo
faxa erabilita. Bitarteko horiek erabilita pertsonaren batekin harremanetan jarri ezin badaitezke, Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean
(http://www.euskadi.net/agencia) iragarriko dute bilera-deia, aurreikusitako data baino gutxienez
2 eguneko aurrerapenarekin.
6.– Gaitasun-atal jakin baten ebaluazioaren behin-behineko emaitza «frogatua» edo «ez frogatua» izango da, eta Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren
webgunean (http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko da.
7.– Gaitasunaren ebaluazioa egin duenak ebaluazio-batzordeko buruaren aurrean erreklamatzeko eskubidea izango du, hiru egun balioduneko epean, ebaluazioaren emaitzak entregatzen
dizkiotenetik hasita.
8.– Ebaluazio-batzordeek ebaluazioaren behin betiko emaitzak onartuko dituzte, eta Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean
(http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko dira.
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9.– Behin betiko ebaluazioaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, Lanbide
Heziketako eta Enplegu eta Laneko sailburuordeen aurrean. Horiek baterako ebazpena emango
dute.
14. artikulua. Ebaluazio-batzordeak
1.– Heziketa eta Ikaskuntzako zuzendariak eta Diru Sarreren Bermerako eta Enplegurako Prestakuntzako zuzendariak baterako ebazpena emango dute; horren bidez, ebaluazio-batzorde bat
izendatuko da, deitutako gaitasun-atalak barne hartzen dituen lanbide-kualifikazio bakoitzeko.
Ebazpen hori Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren webgunean (http://www.euskadi.net/agencia) argitaratuko da.
2.– Ebaluazio-batzordeen osaerak, funtzionamenduak eta eginkizunek uztailaren 17ko
1224/2009 Errege Dekretuaren, lan-eskarmentuaren bidez lortutako lanbide-gaitasunak aitortzeari
buruzkoaren, 27. eta 28. artikuluetan xedatutakoari men egingo diote.
3.– Ebaluazio-batzordeak bereizitako bi etapatan garatuko du ebaluazio-fasea:
a) Lehenengoan, hasierakoan, espedienteko dokumentazioa aztertuko du eta izena emandako
pertsonaren gaitasunak egiaztatuko.
b) Hura bukatutakoan, amaierako fasea egingo du. Bertan, beharrezkoa izanez gero,
ebaluazio-metodo eta -tresna berriak aplikatuko dira (lanbide-gaitasunari buruzko proba estandarizatuak, lanpostu-behaketa edo lan-egoera erreal baten simulazioa).
4.– Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 23.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, zeregin horiek gauzatzeagatik, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993
Dekretuan aukeraketa-frogetako epaimahaientzat ezarritako konpentsazio ekonomikoak jasoko
dituzte aholkulariek, jarraian adierazitako mugekin:
Ebaluatzaile gisa izendatutako pertsonek gehienez 24 euro jasoko dituzte orduko, eta gehieneko ordu kopuruak hauexek izango dira:
f) 1,75 ordu hautagai bakoitzeko, gaitasun-atalak I. mailako lanbide-kualifikazio bati dagozkionean.
g) 2 ordu hautagai bakoitzeko, gaitasun-atalak II. mailako lanbide-kualifikazio bati dagozkionean.
h) 2,25 ordu hautagai bakoitzeko, gaitasun-atalak III. mailako lanbide-kualifikazio bati dagozkionean.
i) 2,50 ordu hautagai bakoitzeko, II. mailako titulu baten gaitasun-atal guztientzat.
j) 2,75 ordu hautagai bakoitzeko, III. mailako titulu baten gaitasun-atal guztientzat.
k) 24 euro gaitasun-azterketak eta ebaluazio-bilerak egiteko baliatutako ordu bakoitzeko. Horiek
behar bezala justifikatu beharko ditu ebaluazio-batzordeko buruak, Lanbide Heziketako Kalitatea
eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziaren aurrean.
15. artikulua.– Gaitasuna egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea.
1.– Ebaluatutako pertsonek lanbide-gaitasuna frogatu duten gaitasun-atal guztien ziurtagiria
jaulkiko du Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziak.
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2.– Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziak Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuari bidaliko dizkio egiaztapenaren emaitzak, erakunde horrek Estatuko Enplegu
Zerbitzu Publikoari transferitzeko, estatuko erregistroan sar ditzan.
3.– Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziak edo horrek
izendatutako zentroek froga guztiak eta prozeduran zehar egindako erregistroak eta sortutako
emaitzak bilduko dituen prozeduraren espedientea gordeko dute.
16. artikulua.– Egiaztapenaren ondorioak.
1.– gaitasun-atalak egiaztatzeak lanbide-heziketako tituluetako lanbide-moduluak baliozkotzeko
eta profesionaltasun-ziurtagirietako prestakuntza-moduluak salbuesteko ondorioak ditu, indarreko
araudiaren arabera.
2.– Prozedura horren bitartez, ebaluatutako pertsonak profesionaltasun-ziurtagiri bat edo lanbide-heziketako titulu bat lortzeko eskakizunak betetzen dituenean, Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak adieraziko dio hura lortzeko zer izapide egin behar dituen. Titulu baten gaitasun-atalak
betetzen dituenean, izena emateko zentroek hura lortzeko egin behar dituen izapideak jakinaraziko dizkiote.
17. artikulua.– Datu pertsonalak tratatzea.
Prozedura izapidetzean egiten diren datu pertsonalen tratamendu guztiek Datu Pertsonalak
Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004
Legean ezarritakoa errespetatuko dute.
18. artikulua.– Dokumentazioa jasotzea.
1.– Behin betiko ebaluazioa argitaratu eta bi hilabete igarotakoan, interesdunek beren dokumentazioa jasotzeko aukera izango dute izena emandako zentroan.
2.– Epe hori amaitutakoan, interesdunek jaso ez dituzten dokumentuak deuseztatuak izan
ahalko dira.
19. artikulua.– Prestakuntza-plana.
Lan-eskarmentua eta/edo formalak ez diren prestakuntza-bideak direla medio lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura osoa amaitutakoan, deialdi honetan
ezarritako prozeduran parte hartu duten pertsona guztiei idazki bat igorriko zaie, honakoa jasoko
duena, dagokionaren arabera:
a) Prestakuntza-aukerak, orientazio egokiekin, egiaztatzeko eskatutako gaitasun-atalak
hurrengo deialdietan egiaztatu ahal izateko.
b) Prestakuntza-aukerak, orientazio egokiekin, gaitasunokin erlazionatutako lanbide-heziketako
titulu bat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratutako prestakuntza osatzeko.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik sortuko ditu
ondorioak.
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AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dute ebazpen honen aurka,
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren edo Enplegu eta Gizarte Politiketako
sailburuaren aurrean. Horiek baterako agindua emango dute.
Vitoria-Gasteizen, 2013ko abenduaren12an.
Lanbide Heziketako sailburuordea,
JORGE ARÉVALO TURRILLAS.
Enplegu eta Laneko sailburuordea,
RICARDO BARCALA ZUMELZU.
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Eraikin eta lokaletako kristalak garbitzea

Eraikin eta lokaletako gainazalak garbitzea eta tratatzea makinak erabilita

UC1087_1

UC1088_1

Arreta fisikoa ematea etxean, arreta soziosanitarioaren beharra dutenei

Arreta psikosoziala ematea etxean, arreta soziosanitarioaren beharra dutenei

UC0249_2

UC0250_2

UC0117_2

UC0116_2

UC0319_2

UC0318_2

UC0317_2

UC0316_2

UC0315_2

Automatizaturiko ekoizpen-lerroetako sistema mekaniko hidraulikoen eta
pneumatikoen mantentze-lanak egitea

Makineria eta ekipo mekanikoak muntatzea eta mantentzea

Lehengaiak jaso eta biltegiratu direla, eta arrain eta itsaski piezak eta
prestakinak igorri direla kontrolatzea
Arraina edo itsaskia prestatzea hura merkaturatzeko edo industrian
erabiltzeko, elikagaien kalitate eta segurtasuneko arauak jarraituta
Arrainak eta itsaskiak, eta arrantzako produktu landu freskoak prestatzea eta
saltzea, eskatutako elikagaien kalitate eta segurtasuneko baldintzei eutsita
Arrantzako produktuen kontserbak , erdi-kontserbak eta gazituak egitea,
elikagaien kalitate eta segurtasuneko arauak jarraituta
Oinarrian arrainak edo itsaskiak dituzten masak, pastak, izoztuak edo
aurrekozinatuak egitea, produktuen kalitatea eta higienea bermatuta

Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea

Izurriak kontrolatzeko bitartekoak eta produktuak prestatzea eta garraiatzea

UC0078_2

UC0075_2

Mendeko pertsonei arreta psikosoziala ematea erakundeetan

UC1019_2

Izurriak kontrolatzeko bitartekoak eta produktuak erabiltzea

Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan

UC1018_2

UC0079_2

Mendeko pertsonei arreta fisikoa ematea erakundeetan

UC1017_2

UC1016_2

Bizikidetza-unitatearen kudeaketa eta funtzionamenduari lotutako jarduerak
gauzatzea
Pertsonei eta beraien inguruneari erakundeetan arreta emateko eskuhartzeak prestatzea eta laguntzea, diziplinarteko taldeak adierazi bezala

Pazienteari eta haren senideei laguntza psikologiko eta sozialeko teknikak
eskaintzea

UC0072_2

UC0251_2

Pazientea osasun-zentro erabilgarrira eramatea

UC0071_2

UC0070_2

UC0069_1

Esku hartuko den guneen barnealdean kokaturiko altzariak garbitzea

UC0996_1

Osasun-ibilgailuaren mantentze-lanak egitea eta haren material-hornidura
kontrolatzea
Pazienteari oinarrizko bizi-euskarria eskaintzea eta bizi-euskarri aurreratuari
laguntzea

Eraikin eta lokaletako zoruak, hormak eta sabaiak garbitzea

Izendapena

Konpetentzia-atala

UC0972_1

Kodea

II

II

II

II

II

II

I

Maila
(3)

Ekipo industrialaren
mantentze-lanak eta
muntaketa mekanikoa

Arrandegi-lanak eta arrantza
eta akuikulturako
elikagaigintza

Izurriak kontrolatzeko
zerbitzuak

Mendeko pertsonei gizarteerakundeetan laguntza
soziosanitarioa eskaintzea

Arreta soziosanitarioa etxean»

Garraio sanitarioa

Eraikin eta lokaletako
gainazalak eta altzariak
garbitzea

Lanbide-kualifikazioan sartuta

DEITURIKO KONPETENTZIA ATALAK

I. ERANSKINA

IMAQ0108 «Ekipo
industrialaren mantentzelanak eta muntaketa
mekanikoa» (715/2011
Errege Dekretua)

INAJ0109 «Arrandegilanak eta arrantza eta
akuikulturako
elikagaigintza» (646/2011
Errege Dekretua)

SEAG0110 «Izurriak
kontrolatzeko zerbitzuak»
(1536/2011 Errege
Dekretua)

SSCS0108 «Mendeko
pertsonei gizarteerakundeetan laguntza
soziosanitarioa
eskaintzea» (1379/2008
Errege Dekretua)

SSCS0208 «Arreta
soziosanitarioa etxean»
(1379/2008 Errege
Dekretua)

SANT0208 «Garraio
sanitarioa» (710/2011
Errege Dekretua)

SSCM0108 «Eraikin eta
lokaletako gainazalak eta
altzariak garbitzea»
(1784/2009 Errege
Dekretua)

Lanbide-ziurtagirian
sartuta

Mantentze-lan
elektromekanikoko teknikaria
(1589/2011 Errege Dekretua)

Elikagaigintzako teknikaria
(452/2010 Errege Dekretua,
10-05-20ko BOE)

Mendekotasun-egoeran
dauden pertsonei arreta
egiteko teknikaria (1593/2011
Errege Dekretua, 11-12-15eko
BOE)

Mendekotasun-egoeran
dauden pertsonei arreta
egiteko teknikaria (1593/2011
Errege Dekretua, 11-12-15eko
BOE)

Osasun-larrialdietako
teknikaria (1397/2007 Errege
Dekretua)

Lanbide Heziketako tituluan
sartuta
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246. zk.

2013ko abenduaren 27a, ostirala

50

400

A

A

Muga
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Mota
(1)

Produktuak txirbil-harroketa bidez mekanizatu

UC0091_2

2013/5589 (24/15)

Diruzaintza eta haren aurrekontua kudeatzea eta kontrolatzea

Informazioaren eta dokumentazioaren kudeaketan bulegotika aplikazioak
erabiltzea

Zuzendaritzako komunikazioak autonomiaz administratzea eta kudeatzea.

Dokumentazio eta aurkezpen profesionalak lantzea hainbat formatutan

UC0500_3

UC0233_2

UC0982_3

UC0986_3

Giza baliabideetako administrazio-laguntzako jarduerak egitea

Diruzaintzako administrazio-kudeaketak egitea

Kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala egitea

UC0980_2

UC0979_2

UC0231_3

UC0988_3

Informatzeko eta artxibatzeko sistemak administratzea euskarri
konbentzionalean eta informatikoan
Espedienteak eta dokumentazio juridikoa eta enpresarena prestatzea eta
Organismoetan eta Administrazio Publikoetan aurkeztea

Finantza-baliabideen informazioa eta kontratazioa kudeatzea

UC0499_3

UC0987_3

Enpresaren finantza-beharrak zehaztea

Giza baliabideak hautatzeko, prestatzeko eta garatzeko zereginetan
administrazio-laguntza ematea
Informatzeko eta artxibatzeko sistemak administratzea euskarri
konbentzionalean eta informatikoan
Informazioaren eta dokumentazioaren kudeaketan bulegotika aplikazioak
erabiltzea

Giza baliabideen administrazio-kudeaketa eta -kontrola egitea

Ebaketa eta konformazio bidezko mekanizazioa egiteko prestatzea eta
programatzea makinak eta sistemak
Ebaketaren, konformazioaren eta prozedura berezien bidez produktuak
mekanizatzea

Ebaketa eta konformazio bidezko mekanizazio-prozesuak zehaztea

UC0498_3

UC0233_2

UC0987_3

UC0238_3

UC0237_3

UC0097_2

UC0096_2

UC0095_2

UC0094_2

UC0093_2

Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidezko
mekanizazio-prozesuak zehaztea
Makinak eta sistemak prestatzea urradura, elektrohigadura eta prozedura
berezi bidezko mekanizazioa egiteko
Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidez produktuak
mekanizatzea

Makinak eta sistemak prestatzea txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa
egiteko

UC0090_2

UC0092_2

Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-prozesuak zehaztea

Izendapena

UC0089_2

Kodea

Konpetentzia-atala

III

II

III

II

III

III

II

II

II

Maila
(3)

(8) Kontabilitate- eta
ikuskapen-kudeaketa
ADG082_3 (295/2004 Errege
Dekretua, otsailaren 20koa,
107/2008 Errege Dekretuan,
otsailaren 1ekoan,
eguneratua)

(7) Despatxu eta bulegoetan
dokumentazio- eta kudeaketalaguntza ematea ADG310_3
(otsailaren 1eko 107/2008
Errege Dekretua)

(7) Finantza-kudeaketa
ADG157_3 (1087/2005 Errege
Dekretua, irailaren 16koa,
107/2008 Errege Dekretuan,
otsailaren 1ekoan,
eguneratua)

(7) Giza baliabideak
antolatzea. ADG084_3
(295/2007 Errege Dekretua,
otsailaren 20koa, 107/2008
Errege Dekretuan, otsailaren
1ekoan, eguneratua)

(7) Ebaketa eta konformazio
bidezko mekanizazioa
FME034_2. (Otsailaren 20ko
295/2004 Errege Dekretua),

(7) Txirbil-harroketa bidezko
mekanizatua FME032_2.
(Otsailaren 20ko 295/2004
Errege Dekretua), honako
konpetentzia-atal hauek
barnean hartzen dituena:
(7) Urraduraren,
elektrohigaduraren eta
prozedura berezien bidezko
mekanizazioa FME033_2.
(Otsailaren 20ko 295/2004
Errege Dekretua)

Lanbide-kualifikazioan sartuta

ADGD0108 «Kontu
ikuskaritzarako
kontabilitate kudeaketa eta
administrazio kudeaketa»
(1210/2009 Errege
Dekretua)

ADGG0308 «Despatxu eta
bulegoetan dokumentazioeta kudeaketa-laguntza
ematea» (645/2011
Errege Dekretua)

ADGN0108 «Enpreseen
finantzaketa» (1210/2009
Errege Dekretua).

ADGD0208 «Giza
baliabideen kudeaketa
integratua» (1210/2009
Errege Dekretua).

FMEH0209 «Ebaketa eta
konformazio bidezko
mekanizazioa» (684/2011
Errege Dekretua)

FMEH0409 «Urraduraren,
elektrohigaduraren eta
prozedura berezien
bidezko mekanizazioa»
(684/2011 Errege
Dekretua)

FMEH0109 «Txirbilharroketa bidezko
mekanizazioa» (684/2011
Errege Dekretua)

Lanbide-ziurtagirian
sartuta

Administrazio eta finantzetako
goi-mailako teknikaria

Mekanizazio-teknikaria
(1398/2007 Errege Dekretua)

Lanbide Heziketako tituluan
sartuta
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(6)
(7)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

Mota: Konpetentzia-atal bakoitzaren deialdia egiten den «A» izaera irekiari edo «E» espezifikoari egiten dio erreferentzia (deialdi honen 3. artikulua)
Muga: ebaluatu beharreko gehieneko pertsona kopuruari egiten dio erreferentzia; horren barruan ez dira zenbatuko aurreko deialdietan parte hartu dutenak, deialdiaren 3. artikuluan ezarritako baldintzetan.
Maila: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko mailei egiten die erreferentzia.
Konpetentzia-atal horiek ebaluatzeko eta ziurtatzeko, deialdi hau EHAAn argitaratzen den unean Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean (ROESB) zerbitzuak ematen
dituzten langileek baino ezin dute parte hartu.
Konpetentzia-atal horiek ebaluatzeko eta ziurtatzeko, deialdi hau EHAAn argitaratzen den unean Bizkaiko neskatila eta paketatzaile taldearen sektore profesionalean zerbitzuak ematen dituzten eta Itsasoko Gizarte
Institutuaren Itsasoko Erregimen Berezian izena emanda dauden langileek edo bekadunek baino ezin dute parte hartu.
Deitutako atalek osatzen dute kualifikazio osoa.
Deitutako atalek ez dute kualifikazio osoa osatzen.
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II. ERANSKINA
AHOLKULARITZARAKO ETA EBALUAZIORAKO INFORMAZIO-ORIENTAZIO, ALDEZ AURREKO IZENEMATE ETA IZEN-EMATE ZENTROAK
Izaera espezifikoko deialdia, I. eranskineko 4. eta 5. gehigarrietan zehazturiko parte-hartze irizpideak
betetzen dituzten pertsonei zuzendua

Kodea

Ikastetxearen izena

Helbidea

Posta-kodea

Telefonozenbakia

Herria

Lanbide-kualifikazioa: Izurriak kontrolatzeko zerbitzuak
BIZKAIA
015177

IEFPS Tartanga GLHBI

Tartanga 11-15

48950

Erandio

944675311

San Marcos z/g

20100

Errenteria

943510450

GIPUZKOA
012468

IEFPS Don Bosco GLHBI

Lanbide-kualifikazioa: Arrandegi-lanak eta arrantza eta akuikulturako elikagaigintza
BIZKAIA
014781 Antiguako ama Ikastetxea BHIP

Inaki Deuna 19

48700

Ondarroa

946830206

Prozeduran parte hartzeko baldintza orokorrak betetzen dituen edozein interesduni zuzenduriko deialdia.
Kodea

Ikastetxearen izena

Helbidea

Postakodea

Herria

Telefonozenbakia

Kodea

Lanbide-kualifikazioa: Eraikin eta lokaletako gainazalak eta altzariak garbitzea
BIZKAIA
014069

IEFPS Nicolás Larburu
GLHBI

Aldapa 3 B

48901

Barakaldo

944180266

100

Lanbide-kualifikazioa: Arreta soziosanitarioa etxean
ARABA/ALAVA
010134

IES Francisco de Vitoria
BHI

El Salvador 1

01012

2013/5589 (24/17)

Vitoria-Gasteiz

945270655

32
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BIZKAIA
014069

IEFPS Nicolás Larburu
GLHBI

Aldapa 3 B

48901

Barakaldo

014301

IEFPS Fadura GLHBI

Bizkerre z/g

48991

Getxo

944069000

24

015628

IEFPS Zornotza GLHBI

B. Urritxe z/g

48340

AmorebietaEtxano

946730251

40

014200

IES Eskurtze BHI

Eskurtze 11

48012

Bilbao

944444408

70

015623

IES Ondarroa BHI

Artibai 5

48700

Ondarroa

946830098

16

944180266

70

GIPUZKOA
012229

IEFPS Politécnico Easo
Politeknikoa GLHBI

Avda. de Felipe IV
1B

20011

Donostia- San
Sebastián

943455422

60

013255

IEFPS Aretxabaleta
Lanbide Eskola GLHBI

Etxebarri z/g

20550

Aretxabaleta

943797900

6

013432

IEFPS Meka GLHBI

Arreguitorre 2

20870

Elgoibar

943748019

22

012108

IES Plaiaundi BHI

Plaiaundi

20301

Irún

943617547

66

Lanbide-kualifikazioa: Mendeko pertsonentzako laguntza soziosanitarioa gizarte-erakundeetan
ARABA/ALAVA
010134

IES Francisco de Vitoria
BHI

El Salvador 1

01012

Vitoria-Gasteiz

014069

IEFPS Nicolás Larburu
GLHBI

Aldapa 3 B

48901

Barakaldo

944180266

35

014301

IEFPS Fadura GLHBI

Bizkerre z/g

48991

Getxo

944069000

20

015628

IEFPS Zornotza GLHBI

B. Urritxe z/g

48340

AmorebietaEtxano

946730251

20

014200

IES Eskurtze BHI

Eskurtze 11

48012

Bilbao

944444408

35

015623

IES Ondarroa BHI

Artibai 5

48700

Ondarroa

946830098

10

945270655

20

BIZKAIA
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GIPUZKOA
012229

IEFPS Politécnico Easo
Politeknikoa GLHBI

Avda. de Felipe IV
1B

20011

Donostia- San
Sebastián

943455422

30

013255

IEFPS Aretxabaleta
Lanbide Eskola GLHBI

Etxebarri z/g

20550

Aretxabaleta

943797900

5

013432

IEFPS Meka GLHBI

Arreguitorre 2

20870

Elgoibar

943748019

10

012108

IES Plaiaundi BHI

Plaiaundi

20301

Irún

943617547

15

Lanbide-kualifikazioa: Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa
ARABA/ALAVA
010138

IEFPS Mendizabala
GLHBI

Portal de Lasarte z/g

01007

Vitoria-Gasteiz

945000440

40

IEFPS Zornotza GLHBI

B. Urritxe z/g

48340

Amorebieta-

946730251

40

944180266

40

BIZKAIA
015628

Etxano
014069

IEFPS Nicolás Larburu
GLHBI

Aldapa 3 B

48901

Barakaldo

GIPUZKOA
012054

IEFPS Armería Eskola
GLHBI

Isasi 36

20600

Eibar

943203244

80

013020

IEFPS Miguel Altuna
GLHBI

Ibargarai 1

20570

Bergara

943762491

80

012763

IES (IIT) Máquina
Herramienta / Makina
Erreminta (BTI) BHI

Azkue Auzoa

20870

Elgoibar

943744132

80

013023

IEFPS Tolosaldea GLHBI

Santa Luzia 17

20400

Tolosa

943651147

40

Lanbide-kualifikazioa: Garraio sanitarioa
ARABA/ALAVA
010134

IES Francisco de Vitoria
BHI

El Salvador 1

01012

Vitoria-Gasteiz

945270655

10

IEFPS Fadura GLHBI

Bizkerre z/g

48991

Getxo

944069000

90

BIZKAIA
014301

2013/5589 (24/19)
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GIPUZKOA
012229

IEFPS Politécnico Easo
Politeknikoa GLHBI

Avda. de Felipe IV
1B

20011

Donostia- San
Sebastián

943455422

50

945000440

30

Teknikari-titulua: Mekanizazioa
ARABA/ALAVA
010138

IEFPS Mendizabala
GLHBI

Portal de Lasarte
z/g

014069

IEFPS Nicolás Larburu
GLHBI

Aldapa 3 B

015112

IEFPS Elorrieta-Erreka Mari
GLHBI

Lehendakari Aguirre
184

48015

Bilbao

944028000

40

014301

IEFPS Fadura GLHBI

Bizkerre z/g

48991

Getxo

944069000

30

014950

IEFPS Iurreta GLHBI

Olaburu 19

48215

Iurreta

946668800

30

014422

IEFPS San Jorge

Cueto z/g

48980

Santurtzi

944618422

30

Ibargarai 1

20570

Bergara

943762491

40

01007

Vitoria-Gasteiz

BIZKAIA
48901

Barakaldo

944180266

40

GIPUZKOA
013020

IEFPS Miguel Altuna
GLHBI

012054

IEFPS Armería Eskola
GLHBI

Isasi 36

20600

Eibar

943203244

40

012763

IES (IIT) Máquina
Herramienta / Makina
Erreminta (BTI) BHI

Azkue Auzoa

20870

Elgoibar

943744132

40

013021

IEFPS Bidasoa

Av, de Elizatxo

20303

Irun

943666010

25

013023

IEFPS Tolosaldea GLHBI

Santa Luzia 17

20400

Tolosa

943651147

25

013022

IEFPS Usurbil GLHBI

Etarte 9

20170

Usurbil

943364600

30
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Goi-mailako teknikariaren titulua: Administrazioa eta finantzak
ARABA/ALAVA
010137

IES (ITS) Ciudad Jardín
(ITB) BHI

Álava 39

01006

Vitoria-Gasteiz

945233714

8

IEFPS Tartanga GLHBI

Tartanga 11-15

48950

Erandio

944675311

25

BIZKAIA
015177

GIPUZKOA
013020

IEFPS Miguel Altuna
GLHBI

Ibargarai 1

20570

Bergara

943763840

7

013023

IEFPS Tolosaldea GLHBI

Santa Luzia 17

20400

Tolosa

943651147

10
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III. ERANSKINA IZEN-EMATE ESKABIDEA
Pertsonaren datuak

Lanbide kualifikazioa

Abizenak eta izena:

Jaioteguna:

Nan /pasaporte edo baliokidea

Nazionalitatea:

Sexua
Gizona

emakumea

Helbidea: kalea, plaza edo hiribidea eta zenbakia:

Posta-kodea:

Udalerria:

Probintzia:

Helbide elektronikoa:

Telefonoa:

Mugikorra:
Sartzeko baldintzak:

Enpresaren izena

Harremanetarako hizkuntza:
Euskara
gaztelania

Hasiera-data Amaiera-data

(0)

(1)

(2)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(0) Markatu borondatezko-lana bada eta adierazi ordu kopurua.
(1) Markatu lan-bizitzan ageri bada.
(2) Markatu enpresaren ziurtagiria edo norbere konturako langileentzako zinpeko adierazpena badakar.
(3) Markatu enpresaren ziurtagiria edo norbere konturako langileentzako zinpeko adierazpenean
okupazioetako eta lanpostuetako baten bat badago.

onarturiko

Dokumentua sinatu duen pertsonak aitortzen du, bere erantzukizunpean, eskabide honetan ageri
diren datu guztiak egiazkoak direla eta gaitasun profesionala ebaluatzeko prozeduran aldez aurreko
izen-ematea egitea eskatzen du.
Data

Sinadura
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IV. ERANSKINA
AHOLKULARITZA ESKABIDEA IZEN-EMATEA
IZENA EMATEKO DATUAK
Eskabide zenbakia:

Denbora-tartea:

Titulua-Kualifikazioa:

NAN (letra ere bai):

Ikastetxea:

HAUTAGARIAREN DATUAK / DATOS DEL CANDIDATO/A
Lehenbiziko deitura:

Bigarren deitura:

Izena:

Emakumezkoa:

Herrialdea:

Jaioteguna:

Gizonezkoa:
Jaioterria (probintzia):
G
HAUTAGAIAREN HELBIDEA

Jaioterria (udalerria):

Udalerria:

Posta-kodea:

Helbidea:

Telefonoa (1):

Telefonoa (2):

E-maila:

Harremanetarako hizkuntza:

Aholkularitza:

Tasen hobaria:

Eskatutako Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko konpetentzia-atalak:

Gaitasun-atala

kodea

Gaitasun-atala

Sarrera-eguna

kodea

Ikastetxearen zigilua
Likidazio honi dagokion prezio publikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa
eta Prezio Publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007
LEGEGINTZAKO DEKRETUARI lotuta dago, baita Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak
ematen dituen zerbitzuen prezio publikoak ezartzeko 2007ko maiatzaren 21eko Aginduari,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
sailburuarenari ere.
Likidazio honen aurka erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahalko da, akatsa gertatu
zenetik 15 eguneko epean,
Euskadiko Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurrean, epe berean.
Eskatzaileak AITORETZEN DU, bere erantzukizunpean, eskabide honetan adierazitako datu guztiak
egiazkoak direla.
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, ezarritakoari jarraiki,
(1999ko abenduaren 14ko 298. zenbakidun BOE), adierazten dugu aplikazioen bitartez eskuraturiko datu
pertsonalak tratamendu automatizatua izango dutela eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren
jabetzako
datu-base batean sartuko direla. Jasotako datuetan sartu, horiek zuzendu, ezereztu
eta aurka egiteko eskubideak uneoro baliatu ahalko dira, adierazitako legean eta hura garatzeko gainerako
arauetan
ezarritako baldintzetan, baita Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei
buruzko Legean (uztailaren 11ko 34/2002 Legea) ezarritako
baldintzetan ere.

Baliozkotze mekanikorako tartea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicacion Dispositivo_CA 507
Igorri duen organoa:
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Ordainketagutuna
Entitate
jaulkitzailea

/Zk.:

Diru-bilketako prozeduraren kodea - DPK
Erreferentz

Identifikazioa

Finantza erakunde laguntzaileak
- BBK Bilbao Bizkaia Kutxa
- Caja Vital / Vital Kutxa
- Gipuzkoa Donostia Kutxa
- Caja Laboral/ Euskadiko Kutxa
- Bankoa

- BBVA (TRN 1316)
- Santander Central Hispano
- Banco Guipuzcoano
- La Caixa

Internet bidezko ordainketa: http://www.euskadi.net/nireordainketa
Likidazioaren ordainketa balio mekaniko bidez edo finantza-erakunde laguntzailean eginiko diru-sarreraren
justifikagarriaren bidez egiaztatuko da.
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Zenbate
koa

Ale hau interesdunarentzat da

Probintzia edo herrialdea:
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V. ERANSKINA
EBALUAZIORAKO IZEN-EMATEA
IZENA EMATEKO DATUAK
Eskabide zenbakia:

Denbora-tartea:

Titulua-Kualifikazioa:

NAN (letra ere bai):

Ikastetxea:

HAUTAGAIAREN DATUAK
Lehenbiziko deitura:

Bigarren deitura:

Izena:

Emakumezkoa:

Herrialdea:

Jaioteguna:

Gizonezkoa:
Jaioterria (probintzia):

Jaioterria (udalerria):

HAUTAGAIAREN HELBIDEA
Udalerria:

Posta-kodea:

Helbidea:

Telefonoa (1):

Telefonoa (2) :

E-maila:

Harremanetarako hizkuntza:

Titulua eskuratzeko baldintzak:

Tasen hobaria:

Eskaturiko konpetentzia-atalak eta -eremuak:
(1)

Konpetentzia-atala

Kodea

(1)

Konpetentzia-atala

Kodea

(1) Salbuetsita (E) - Baliozkotzekoa (C)
2011ko 13an
Sarrera-eguna

13 de junio de 2011
Ikastetxearen zigilua
Likidazio honi dagokion prezio publikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa
eta Prezio Publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007
LEGEGINTZAKO DEKRETUARI lotuta dago, baita Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak
ematen dituen zerbitzuen prezio publikoak ezartzeko 2007ko maiatzaren 21eko Aginduari,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
sailburuarenari ere.
Likidazio honen aurka erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahalko da, akatsa gertatu
zenetik 15 eguneko epean,
Euskadiko Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurrean, epe berean.
Eskatzaileak AITORETZEN DU, bere erantzukizunpean, eskabide honetan adierazitako datu guztiak
egiazkoak direla.
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, ezarritakoari jarraiki,
(1999ko abenduaren 14ko 298. zenbakidun BOE), adierazten dugu aplikazioen bitartez eskuraturiko datu
pertsonalak tratamendu automatizatua izango dutela eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren
jabetzako
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Jasotako datuetan sartu, horiek zuzendu, ezereztu
eta aurka egiteko eskubideak uneoro baliatu ahalko dira, adierazitako legean eta hura garatzeko gainerako
arauetan
ezarritako baldintzetan, baita Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei
buruzko Legean (uztailaren 11ko 34/2002 Legea) ezarritako
baldintzetan ere.

Baliozkotze mekanikorako tartea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicacion Dispositivo_CA 507
Igorri duen organoa:
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Ordainketagutuna
Entitate
jaulkitzailea

Diru-bilketako prozeduraren kodea - DPK
Erreferentz

Identifikazioa

Finantza erakunde laguntzaileak
- BBK Bilbao Bizkaia Kutxa
- Caja Vital / Vital Kutxa
- Gipuzkoa Donostia Kutxa
- Caja Laboral/ Euskadiko Kutxa
- Bankoa

- BBVA (TRN 1316)
- Santander Central Hispano
- Banco Guipuzcoano
- La Caixa

Internet bidezko ordainketa: http://www.euskadi.net/nireordainketa
Likidazioaren ordainketa balio mekaniko bidez edo finantza-erakunde laguntzailean eginiko diru-sarreraren
justifikagarriaren bidez egiaztatuko da.
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Zenbate
koa

Ale hau interesdunarentzat da

Probintzia edo herrialdea:

