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ARRANTZA-JARDUNAREN “MINIMIS” ERREGIMENARI ATXIKITA 

DAUDEN LAGUNTZEN ESKABIDEA  
 

1. ESKAERA EGIN DUEN ARMADOREAREN DATUAK ETA HELBIDEA 
 
…….………………………………………………………………………………………………………… jauna/andrea 
IFZ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Helbidea: ………………….……………………………………………………………………………………………….… 
Herria: ……………………………………………… Lurraldea: ……………………………… P.K.: ………………… 
Telefonoa: ………………………………………… Faxa: ………………………………………… 

 
 
2. ESKAERA EGIN DUEN ARMADOREAREN ORDEZKARIAREN DATUAK 
 
………………………………………………………………………………………………………………jaunak/andreak 
………………………………… IFZ duenak ……….………………….….........……………………………………… 
armadore-enpresaren izenean eta ordez, …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….…………………………………n helbidea duena  
Herria:………………………………………… Lurraldea: ………………………………… P.K.: …….……………… 
Telefonoa: ………………………………………… Faxa: ………………………………………… 

 
 
3. ESKAERA EGIN DUEN ARMADOREAREN ONTZIAREN EDO ONTZIEN IDENTIFIKAZIOA 
 

Ontziaren 
Kodea 

Izena Matrikula - Orria G.T. Erregai kontsumoa litroka 
(2004/11/01 eta 2005/10/30 bitartean) 

     
     
     
     
     
     

 
 

4. HONEKIN BATERA AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA 
 

 Itsas Kapitaintzaren ziurtagiria, 2004/11/01 eta 2005/10/31 bitarteko aldian arrantza-
jardueran edo arrantzaren jarduera laguntzailean aritu dela egiaztatzen duena. 

 Nortasun-agiriaren fotokopia. 
 Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia. 
 Erregai-hornidurari dagozkion fakturak. 
 Eskatzaileak Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordainduta eta zerga-obligazioak 
kitatuta dauzkala egiaztatzeko agiriak. 

 
Agiri horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren edo Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
Ministerioaren esku badaude ez da beharrezkoa izango berriz ere aurkeztea. 
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5. HONAKO HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 
  

 Laguntza publiko honen onuradunak ez duela ez eskatu ez jaso beste “minimis” 
laguntzarik, ez eta Estatuaren laguntzarik, ez indarreango ekitaldian ez aurreko bi urte fiskaletan 
ere. 
 

 Laguntza publiko honen onuradunak beste “minimis” laguntzak edo Estatuaren  laguntzak 
eskatu edo jaso dituela indarreango ekitaldian edo/eta aurreko bi urte fiskaletan. 
  
Adierazi, hala badagokio, eskatutako edo onetsitako dirulaguntzak: 

 
Eskaera-data Instituzioa Onetsitako laguntzaren zenbatekoa 

   
   
   
   

 
 

6. ESKABIDEA 
 
Behean sinatzen duenak, eskabide honetan aipatutako dirulaguntza publikoa eskatzen du, eta 
eskabide honetan emandako datuak egiazkoak direla adierazten du, bai eta baldintzak betetzen 
dituela, deialdian ezarritako baldintzak onartzen dituela, eta eskabide honetan azaldutako datu 
guztiak agiri bidez frogatzeko hitza ematen  duela. 
 
 
................................................. n, 200.... (e)ko ..........................ren ........ (e)(a)n. 
 

Izenpea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUSKO JAURLARITZAKO NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA SAILEKO 
ARRANTZA ETA AKUIKULTURA ZUZENDARIA. 
 
 
 
 
 
Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betetzeko, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak 
jakinarazten dizu inprimakin honen bidez eskatzen zaizkizun datuak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, 
tratatzeko. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke. 
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, 
hura baita tratamenduaren arduraduna (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). 
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