
II. ERANSKINA 

 

«BASQUE LABEL HARATEGIAK» MINIMIS DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO EREDUA ETA 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. 

 

1. ESKATZAILEAREN DATUAK ETA BIZILEKUA 

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

jn./and. 

NAN/IFZ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Helbidea: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Herria:……………………………………… Lurraldea: ……………………………… PK: …………  

Telefonoa: ………………………………………… Faxa: …………………………… Posta 

elektronikoa:………………………………… 

 

2. ESKATZAILEAREN ORDEZKARIAREN DATUAK 

 

…………………………………………………………………………………………………………………jn./and. 

NAN/IFZ:  ……………………………………………………… , 

……………………………………………………………………………………………..enpresaren izenean eta hura ordezkatuz, 

………………………………………………………………………………………………………kalean egoitza duena. 

Herria:……………………………………… Lurraldea: ……………………………… PK: ………………… Telefono-zenbakia 

………………………………………… Faxa: ……………………………… Posta elektronikoa:………………………………… 

 

3. INBERTSIOAREN LOKALIZAZIOA ETA IDENTIFIKAZIOA 

 

Harategiaren izena:…………………………………………………………………………………… 

Inbertsioaren helbidea: …………………………………………………………   

Herria:……………………………………… Lurraldea: ……………………………… PK: …………  

Telefonoa: ………………………………………… Faxa: ………………… Posta elektronikoa:………………………………… 

 

 



4. ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA 

 

-Establezimenduaren azterketa osoa, hura egokitzeko «Basque Label Harategiak» marka berriak ezarritako 

eskakizunetara eta aurrekontura. 

- Obren udal-lizentzia, obrak eginez gero. 

-Eskatzailearen NANaren edo IFZren fotokopia. 

-Eskatzaileak bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik dituela egiaztatzeko agiria. 

- Jarduera-lizentziaren kopia. 

- Osasun Erregistroko egiaztagiria. 

- Hirugarrenaren alta-dokumentua 

 

Euskal Autonomia Erkidegoak eskura izango balu dokumentazio hori, ez litzateke eman beharko. 

 

 

5. BERE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZI DU diru-laguntzaren eskatzaileak, eskaera honetan bere datuak jaso 

dituenak: 

 

• Ez duela minimis-araubideari lotutako beste diru-laguntzarik jaso ekitaldi fiskal honetan eta aurreko bi 

ekitaldietan, ez eta Estatuaren beste diru-laguntzarik ere. 

 

• Minimis-araubideari lotutako diru-laguntzak edo beste diru-laguntza batzuk eskatu dituela ekitaldi fiskal 

honetan eta/edo aurreko bi ekitaldietan. 

        Kasu horretan, adierazi eskatutako eta jasotako diru-laguntzak: 

 

Eskaera-/emandako- 

-data 

Erakundea Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa 

   
   
   
   

 

• Laguntza-eskabidean egindako adierazpenak eta aurkeztutako agiriak egiazkoak dira; bere gain hartzen du 

horien faltsutasunak edo zehaztasun-ezak ekar lezakeen erantzukizuna, faltsutasuna edo zehaztasun-eza 

eragin duten gertaeren berririk ez zuela alegatzeko aukerarik izango ez duela jakinik. 

• Ez dagoela edozein administrazio publikok hasitako zehapen-prozedura batean edo diru-laguntzak 

itzultzeko prozedura batean, eta produktuei dagozkien agiriak eta/edo erregelamenduak ez betetzeagatik 

zuzenketarik jaso ez izatea. 

• Konpromisoa hartzen duela Eusko Jaurlaritzari nahiz Europar Batasunari edo ezarritako kontrol-organoei 

behar den dokumentazio guztia emateko. 



• Ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera 

galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-

diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 

18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat. 

 

6. BAIMENAK 

 

• Baimena ematen diot deialdi honen administrazioko organo kudeatzaileari datu horiek eskumeneko 

administrazioan egiaztatu edo frogatzeko, bide elektronikoen bidez edo, dagokionean, eskuragarri dauden 

bideak baliatuz. 

-Zerga-betebeharrak betetzea: 

-Gizarte-segurantzaren betebeharrak betetzea: 

-Pertsona fisiko eskatzailearen nortasun-datuak: 

-Pertsona juridiko eskatzailearen lege-ordezkariaren nortasun-datuak: 

 

7. ESKAERA 

 

• Behean sinatzen duenak eskaera honek aipatutako diru-laguntza publikoa eskatu du, eta adierazi du bertan 

jasotako datuak egiazkoak direla. Eskatutako baldintzak bete ditu, deialdian ezarritako baldintzak onartu, 

eta konpromisoa hartu du eskaeran jaso diren datuak dokumentu bidez egiaztatzeko. 

 

..........................................(e)n, 200...(e)ko ..........................ren ...(e)(a)n. 

 

Sinadura 

 

 

 

EUSKO JAURLARITZAKO EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILAREN ELIKAGAIEN 

KALITATE ETA INDUSTRIAKO ZUZENDARIA. 
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