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SUKALDEKO ZERRENDEN IREKIERA - INFORMAZIOA 

 

1. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. 

- NANa, Europar Batasuneko herritarraren erregistro-ziurtagiria edo lan egiteko baimena 

duen indarreko bizileku-baimena. 

- Oinarrizko titulazioa: eskola-ziurtagiria edo baliokidea, edo eskola-graduatua edo baliokidea, 

edo DBHko graduatua edo baliokidea, edo titulazio handiagoa. 

- Gutxienez bi baldintza hauetako bat egiaztatzea: 

- Esperientzia profesionala: 
 
Formalki egiaztatzea, dagokion kontratuaren eta lan-bizitzaren bidez (biak dira 

beharrezkoak), sukaldarien kategorian gutxienez hiru hilabeteko lanbide-esperientzia 

izatea. 

- Prestakuntza: 
 
Bestela, sukaldeko prestakuntza-ikastaroak egin izana egiaztatzea (biltegiratzea, 

kontserbatzea, prestatzea eta egitea, elikagaien higienea, nutrizio-ohiturak …), 

gutxienez 50 orduz, erakunde ofizialek edo Administrazioak prestakuntza hori emateko 

behar bezala baimendutako erakundeek emandako ziurtagiri edo diplomen arabera. 

 

2. ESKOLA-ZIURTAGIRIA EDO BALIOKIDEA, EDO ESKOLA-GRADUATUA EDO 

BALIOKIDEA, EDO DBHko GRADUATUA EDO BALIOKIDEA, EDO TITULAZIO 

HANDIAGOA: 

Kasu posibleak: 

1.- Eskola-ziurtagiria edo baliokidea, eskola-graduatua edo baliokidea, edo DBHko graduatua 

edo baliokidea duenak, edo Espainiako estatuan egindako ikasketen titulazio handiagoa 

duenak, ziurtagiri hori duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

2.- Eskolatze-ziurtagiria edo baliokidea ez duenak, bere garaian eskatu ez zuelako edo galdu 

duelako, baina ziurtagiria lortzeko baldintzak betetzen baditu (8 urteko eskolatzea, guztia 

gainditu gabe izanda ere), eskolatze-liburuko orriaren kopia aurkeztu beharko du, ziurtagiri 

hori lortzeko baldintzak betetzen dituela adierazten duena. 

3.- Eskola-liburua ez badu edo titulua lortzeko baldintzak betetzen dituela dioen oharpenik ez 

badu: 

- Ikasketak EAEko ikastetxe batean egin baditu: ikasketak amaitu dituen EAEko 

ikastetxean eskatu beharko du eskola-ziurtagiria lortzeko baldintzak betetzen dituela 

egiaztatzen duen ziurtagiria. Ikastetxe hori jadanik existitzen ez bada, bere probintziako 

Hezkuntza Ordezkaritzako Tituluen Unitatera jo beharko du, ziurtagiri hori eman 

diezaioten edo zein ikastetxetara joan behar duen adierazi diezaioten. 

Horretarako, email bat bidali beharko dute Ordezkaritzara: 

ARABA: arretahzaraba@euskadi.eus 

GIPUZKOA: arretahzgipuzkoa@euskadi.eus 

BIZKAIA: arretahzbizkaia@euskadi.eus 
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Posta elektroniko horretan, honako hauek egin beharko dituzu: 

 Adierazi gai gisa: eskola-ziurtagiria (sukaldeko zerrenden irekiera) 

 Datu hauek ematea: izen-abizenak, identifikazio-zenbakia (NAN eta beste batzuk), 

jaioterria (herria eta probintzia), helbidea eta ikasketak zein ikastetxetan egin 

dituen eta ikasketak zein urtetan amaitu dituen. 

 Nortasun agiriaren kopia erantsi. 

- Ikasketak EAEkoa ez den Espainiako Estatuko ikastetxe batean egin baditu, ikastetxe 

horretan edo dagokion Hezkuntza Administrazioan ziurtagiri bat eskatu beharko du, 

eskola-ziurtagiria lortzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena. 

4.- Atzerriko titulu bat aurkezten badute, DBHn graduatu izateko homologazioa eskatu behar 

dute ondorio guztietarako, eta homologazio hori http://www.euskadi.eus/eusko-

jaurlaritza/hezkuntza-saila/ web-orrian jasotako jarraibideen arabera eskatu behar da (Atal 

hauek: Lan-arloak Hezkuntza Berriztatzea Jarduera eremuak Tituluak, baliokidetzak, 

sarbide-probak, batxilergoko sariak Atzerriko titulu eta ikasketen baliokidetzak).  

Ohar garrantzitsua: formularioa betetzeko unean dokumentazioa aurkezten ez badute, 

beharrezkoa da formularioan alegatzea titulazioa baduela X bat markatuz. Pertsona horiek 

baztertuen artean agertuko dira behin-behineko ebazpenean, eta zuzendu egin ahal izango 

dituzte ebazpen horren aurkako erreklamazioak aurkezteko epean. Garrantzitsua da dagokion 

laukitxoa markatzea, ondoren dokumentazioa zuzendu ahal izateko. 

Gogorarazten da dokumentazio guztia eskabidea egiten den unean aurkezten dutenei, 

ezarritako baldintza guztiak betetzen badituzte, behin-behineko ebazpena argitaratzen denetik 

deitu ahal izango zaiela. 

 

3. LANBIDE-ESPERIENTZIA EDO PRESTAKUNTZA. 

Bi baldintza hauetako bat, gutxienez, bete beharko du: 

- Esperientzia profesionala: 

Formalki egiaztatzea, dagokion kontratuaren eta lan-bizitzaren bidez (biak dira 

beharrezkoak), sukaldarien kategorian gutxienez hiru hilabeteko lanbide-esperientzia 

izatea. 

- Prestakuntza: 

Bestela, sukaldeko prestakuntza-ikastaroak egin izana egiaztatzea (biltegiratzea, 

kontserbatzea, prestatzea eta egitea, elikagaien higienea, nutrizio-ohiturak …), 

gutxienez 50 orduz, erakunde ofizialek edo Administrazioak prestakuntza hori emateko 

behar bezala baimendutako erakundeek emandako ziurtagiri edo diplomen arabera. 

Ohar garrantzitsua: formularioa betetzeko unean dokumentazio hori aurkezten ez badute, 

beharrezkoa da formularioan titulazioa daukatela alegatzea, X bat markatuz. Kasu horretan, 

behin-behineko ebazpenean baztertutakoen artean agertuko dira, eta ebazpen horren aurkako 

erreklamazioak aurkezteko epean zuzendu ahal izango dituzte. Garrantzitsua da dagokion 

laukitxoa markatzea, ondoren dokumentazioa zuzendu ahal izateko. 

Gogorarazten da dokumentazio guztia eskabidea egiten den unean aurkezten dutenei, 

ezarritako baldintza guztiak betetzen badituzte, behin-behineko ebazpena argitaratzen denetik 

deitu ahal izango zaiela. 

 

 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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4. ZONALDEAK 

Eremuak bakarrik adieraz daitezke, baina ez lanaldi mota (osoa/partziala). 

Deialdiaren ebazpenak honako hau dio berariaz: 

 “4.4. Nahi adina zonalde markatuko dira eta guztietarako libre egoteko konpromisoa hartuko 

du eskatzaileak. Izan ere, aukeratutako edozein zonalderi justifikaziorik gabe uko egiten badio, 

zerrenda eta zonalde guztietatik berehala kenduko zaio. 

4.5. Deialdi horren bidez zerrendetan integratzeak aukeratutako zonaldetan eskaintza guztiak, 

lanaldi osokoak eta lanaldi partzialekoak, onartzeko konpromisoa ekarriko du (2021/2022ko 

ikasturterako birbarematzea izan arte jarraituko du egoera horrek; izan ere, zerbitzuak eman 

dituzten ordezkogai berriek hartuko dute lehen aldiz birbarematze horretan parte)”. 

Horrek esan nahi du eskaintzen zaion edozein lanaldi mota onartu behar duela. Gune eta 

lanaldi-mota baterako deitzen badizute eta arrazoi justifikaturik gabe eta behar bezala 

egiaztatuta errefusatzen baduzu, sukaldeko zerrenda guztietatik kanpo utziko zaitugu. 

Adibidez: sukaldaritzan izena emanda nago Araban eta Bizkaian. Bizkaiko 1. zonaldean 

sukaldeko plaza bat lanaldi murriztuan betetzeko deitzen badidate eta ezetz esaten badut, eta 

uko justifikaturik ez badut, Bizkaiko eta Arabako sukaldeko zerrendetatik ezabatzen naute. 

2020/21 ikasturtean zerbitzuak eman direnean, 2021/22 ikasturteko birbaremazio-prozesuan 

nahi diren lanaldi-mota eta eremuak aukeratu ahal izango dira (2021eko apirilean/maiatzean, 

eta 2021eko irailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak). 

 

5. SUKALDEKO BETEKIZUNEI BURUZKO JARRAIBIDEETAN, EZ DUT IKUSTEN JANARI-

ERABILTZAILEAREN TXARTELA ESKATZEN DENIK. 

Janari-erabiltzailearen txartelak aspalditik ez du baliorik, eta, beraz, enpresa bere 

profesionalentzako prestakuntza-plan espezifiko bat edukitzera behartzen duten Europako 

zuzentarauei erreparatu behar zaie; gure kasuan, AKPKA deritzonari. 

 

6. SUKALDEKO ZERRENDETAN SARTZEKO LAN-ESPERIENTZIA JUSTIFIKATZEN 

DUTEN KONTRATUEK SUKALDEKO LAGUNTZAILEENAK EDO BESTE EDOZEIN 

KATEGORIATAKOAK BALIO AL DUTE? 

Sukaldari esperientzia profesionala baino ez da onartuko. Kategoria hori lan-kontratuetan 

agertu behar da. Lan-bizitzaren txostena erantsi behar da. 

 

7. AUTONOMOAK 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, garatutako jarduerari buruz adierazten den 

epigrafearen arabera, autonomoak taberna, jatetxe edo antzekorik izan duen adierazten da, 

baina horrek ez du ziurtatzen autonomoak sukaldean esperientzia profesionala duenik; beraz, 

ezin izango dute esperientzia hori egiaztatu. 

 

8. KONPULTSA. 

Dokumentazio konpultsatua plaza bat betetzeko deitzen denean eta onartu denean aurkeztuko 

da. Une horretan, 5 eguneko epea izango du inprimakiarekin batera aurkeztutako 

dokumentazioaren kopia konpultsatua aurkezteko. Behin-behineko ebazpenean ezarriko da 

dokumentazio hori aurkezteko modua. 
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9. LAN-BIZITZAREN TXOSTENA KONPULTSATZEA 

Dokumentu hori GSINren orritik lortzen da, eta ez dauka ez zigilurik ez sinadurarik. Dokumentu 

hau nahikoa da. Ez da konpultsatu behar. 

 

10. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREKIKO LAN-KONTRATUAK. 

Kasu horretan, Administrazioarekin hainbat lan-kontratu aurkeztu beharrean, Administrazioak 

emandako zerbitzuen ziurtagiria aurkeztea onartuko litzateke, zerbitzu horiek sukaldari gisa 

izan direla argi eta garbi jasota. 


