
b) Salgaien garraio publikoko ibilgailu astunetan eta, gidaria barne dela, bidaiarientzat 
bederatzi jarleku baino gehiago dituztenetan, artaziarena ez egiteko sistemak, istripuak 
erregistratzekoak edo antzeko sistemak jartzeko

a) Ibilgailu-floten lokalizaziorako eta kudeaketarako (GPS edo antzekoak) sistemak jartzeko, 
kudeaketa eta kontrol-zentro batekin lotuta, dela ibilgailu astunetan egiten den salgaien 
garraio publikorako, dela gidaria barne dela bederatzi jarleku baino gehiagoko ibilgailuetan 
egiten den bidaiarien garraiorako. Ez da emango diru-laguntzarik ibilgailu-floten kudaketa eta 
kontrol-zentro batean sartuta ez daudenen lokalizaziorako elementu bakarrak erosteko.

Gaztelania
Euskara

Email:
SMS:

Telematikoa
Posta konbentzionala (Bakarrik pertsona fisikoak)

Posta kodea:
Udalerria:Lurraldea:

Helbidea:

IFZ/AIZ:
Bigarren abizena:

Izena:
Lehen abizena:
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I. ERANSKINA

TEKNOLOGIA BERRIAK JARTZEKO DIRU-LAGUNTZA ESKURATZEKO ESKABIDE-EREDUA 

I. IDENTIFIKAZIO DATUAK. 

a. TITULARRA

edo 

b. ORDEZKARIA 

II. HELBIDE DATUAK.

III. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK. 

Jakinarazpenetarako bidea (jarri x bat aukeratutakoari):

Telematikoa bada:
Jakinarazpenak: 

IV. JAKINARAZPENETARAKO AUKERATUTAKO HIZKUNTZA. 

V. ESKATUTAKO LAGUNTZA MOTA. (Markatu x batez). 

Erakundearen izendapena:
IFZ/IFK:
Pertsona juridikoa:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:
IFZ/AIZ:Izena:
Bigarren abizena:Lehen abizena:

Pertsona fisikoa:

EKONOMIAREN GARAPEN ETA  
AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

2018an guztira, BEZik gabe, 

c) Segurtasun-uhalak eta bestelako euskarri homologatuak erosi eta jartzeko

asmoa baitugu.

euroko gastua egin baitugu edo egiteko 



€. Administrazioa:zenbatekoa:

Ez dut xede eta helburu bererako beste administrazio batek edo erakunde pribatu batek 
emandako laguntzarik jaso, ez aurten, ez aurreko bi urteetan. 

Beste laguntza bat eskatu dut, baina oraindik ebazpena jasotzeko zain nago. 

edo 
Urtea:administrazioa

€ Laguntza eman didanBeste laguntza bat ere jaso dut: Zenbatekoa: 

edo 

Eskatzailearen identifikazio fiskalerako txartelaren edo IFKaren fotokopia. 

Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, baldin eta kudeaketa-organoari hura lortzeko baimena 
eman ez bazaio. 
 

Laguntza hauek jasotzeko, indarrean dagoen Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorrak bere 13.2 artikuluan ezarritako eskakizun guztiak betetzen ditut, hori 
egiaztatzen duen dokumentazio guztia daukat, Administrazioaren esku utziko dut eskatzen 
didanean eta hitz ematen dut horiek beteko ditudala diru-laguntza horri dagokion denboran 
zehar. 

Eskabidean jasotako datuak eta aurkeztutako dokumentazioa benetakoak direla. 

Ez zait diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor administratiborik edo penalik 
ezarri, eta ez daukat horretarako legezko inolako debekurik (Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenenean 
xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne). 
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VI.  ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK (markatu x batez). 

VIII. AURKEZTUTAKO AGIRIAK (Markatu x batez): 

VII. AGIRIAK ESKURATZEKO ETA EGIAZTATZEKO BAIMENA   (markatu x batez). 

Eskabidea egiten duen pertsona fisikoaren identifikazio-datuen egiaztapena 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA  
AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde 
autonomiadunek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein 
prozeduratan. 
 

Baimena ematen diot deialdi hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 
Administrazioan behar diren egiaztapen begiztapen lanak egin ditzan, baliabide telematikoen 
zein baliagarri dauden bestelako baliabideen bidez.

Uko egiten diot espresuki organo kudeatzaileari dokumentazioa automatikoki lortzeko baimena

Zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen 
dokumentazioa egiaztatzea. Organo kudeatzaileak egiaztatuko du automatikoki dokumentazio hau. 
Hala ere, eskatzaileak espresuki ukatu ahal izango du baimena, eta orduan  diru-laguntzei buruzko 
araudian aurreikusitako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
 

€

Minimis laguntzei aplikatzeari buruz Kontseiluak 2013ko abenduaren 18ean onartutako 
1407/2013 (EE) Erregelamenduan ezarritakoaren mende dauden eta xede eta helburu bererako 
beste administrazio batek edo erakunde pribatu batek emandakoa, aurten eta aurreko bi 
urteetan, jasotako edo eskatutako laguntzen zenbatekoa: 



Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat 
etorriz, Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzak ondokoa adierazi nahi dizu: eman dituzun eta 
eskabide-orrian jasota dauden datuak Garraio Plangintzaren Zuzendaritzaren “teknologia berriak 
ezartzeko laguntzak” izeneko fitxategian gordeko direla, Datuak Babesteko Euskal Agentziari 
jakinarazi ondoren; fitxategiaren xedea laguntzak kudeatzea dela, eta datu horien erabateko 
segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak dituela, eta zaizkiola hirugarrenei 
emango, legez gaitutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen 
legeriari jarraituz, eskubidea izango duzu nahi duzunean datuak eskuratu, zuzendu, ezereztatu 
edota horien kontra egiteko, 15/1999 Legeak ezarritako eran; horretarako, Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Saileko Garraio Plangintzaren Zuzendaritzara jo behar duzu (Donostia kalea, 1 - 
01010 Vitoria-Gasteiz). 
  
Era berean, aditzera ematen dizugu banku-datuak eta jakinarazpenetarako datuak Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak ordainketak egiteko erabiltzen duen interesdun hirugarrenen erregistroan 
sartuko direla. 
  
Administrazio Publikoak, aurkeztutako datuak erkatu ahal izango ditu eta behar diren egiaztapenak 
egin, laguntzak behar bezala esleitze aldera.

Sinadura:Data:
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IX. DATU PERTSONALEN BABESA. 

Hirugarrengoen alta edo horren aldaketaren fitxa, Ogasun eta Ekonomia sailak ezarritako 
ereduaren araberakoa; betiere, lehengoaz aurkezten diren edo banku-datuak aldaturik 
dituzten eskatzaileei dagokienez. 

Ibilgailu-flota eraginkorraren kudeaketa egiaztapeneko egiaztatzeko agiria, iraunkorra 
ekonomikoki eta ingurumenarekiko

Exijitutako baimen kopuruaren titular dela egiaztatzea

Lokalizaziorako eta kontrolerako elementuak: baimen bat, gutxienez hiru kopia dituena, 
salgaien garraio publikoan ibilgailu astunekin edo bidaiarien ibilgailuekin. 
Merkaturatzeko sozietateen eta garraiolari kooperatiben kasuan, bazkideek edo 
kooperatibistek gutxienez aipatutako hiru baimen izan beharko dituzte.

Segurtasun-elementuak: ibilgailu astunetan salgaien garraio publikoan aritzeko baimen 
bat edo bidaiaren garraio publikoan aritzeko baimen bat.

Segurtasun-uhalak: eskola-umeen edo adin txikikoen erabilpen bereziko garraio publiko 
erregularrean jarduteko baimen bat.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA  
AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Eskatzailea pertsona juridikoa bada, ahalordea ematen dion notarioaren agiria aurkeztu 
beharko du haren ordezkariak. 

Aurrekontua edo faktura, proformakoa edo behin betikoa.

Proiektuaren azalpen-memoria.  
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