
 
  

 
INGURUMENA BABESTEKO LAGUNTZAK  

– 2018 Deialdia – 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 
Entitatearen ordezkari legala 
 
 
Entitatea (izen soziala) 
 
IFK zk. honekin:   
 
Jn./And.: 
 
Ordezkari gisa, NAN zk. honekin:  
 
Nire erantzukizunez adierazten dut  ordezkatzen dudan entitate eskatzaileak: 
 

 
Erantzukizunpeko Adierazpenak 
 
Lehena.- Bateraezintasunei dagokiena1 
 
 Aipatu entitateak eskabidea eskatu duela   BAI  EZ  duela eskabidea eskatu/ edota 

diru-laguntza lortu eskatutako proiektu edo proiektuentzat, data egunera arte, ondoren zerrendatuko 
diren erakunde publikoetan, horrez gain, konpromisoa hartuko du honetarako/hauetarako egingo dituen 
eskabide guztien berri emateko.   

 
Deialdi honetan 
aurkeztutako 
Proiektuaren 

Izenburua 
 

Beste 
erakundean 

aurkeztutako 
Proiektuaren  

Izenburua  

Erakundea  Egoera 
Eskatutako 
zenbatekoa 

Emandako 
zenbatekoa 

   

 
 Ukatua 
 
 Emanda 
 
 Tramitean 
 

  

 
1 Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari jakinarazi 
beharko dio eskatzaileak beste edozein administraziok emaniko beste edozein diru-laguntza lortu izana, organo emailea eta zenbatekoa,  
aipatu gertakizun horren berri jakin eta hamar egun baliodunen epean.  
 
Bigarrena.- Zigorrei dagokien adierazpenak 
 
Puntu bakoitzerako ezinbestekoa da laukia markatzea, edo bi aukera badira, bi laukien arteko bat. 
 
1.  Aipatu entitateak ez duela zigor penalik ez administratiborik diru-laguntzak edo laguntza 

publikoak jasotzeko aukera galerarekin, eta ez dagoela  horretarako gaitasunik gabe uzten duen 
inongo debeku legalen pean.  

 
2a.  Aipatu entitateak ez duela inongo zigor espedienterik jasan ingurumen legeria ez betetzearren,  

falta larri edo oso larrien ondorioz. 
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2b. Aipatu entitatea, ingurumen legeria ez betetzearen ondoriozko falta larri edo oso larriengatik 
zigortua, dagoeneko bete dituela neurri zuzentzaile egokiak eta zigorra bete duela.  

 
3.  Aipatu entitatea ez dagoela sartuta inongo itzultze edo zigortzen prozeduratan izaera bereko 

subentzio edo diru-laguntzen esparruan.  
 
4a.  Aipatu enpresak ez duela bere aurkako inongo espediente zigortzailerik Emakume eta Gizonen  

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen  arabera. 
 
4b.  Aipatu entitatea, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea ez 

betetzeagatik zigortua, dagokion zigorra bete duela eta ez dagoela diru-laguntza eta laguntzen 
deialdietara aurkezteko debekua ezartzen dioten inongo egoeratan.   

 
Hirugarrena.- Estatuaren Diru-laguntzei dagozkien adierazpenak  
 
Adierazi zer dagokion 

 
1.  Aipatu entitateak ez dituela jaso aurretiaz diru-laguntza ilegalak edo bateraezinak, bereziki,  n1 

CR 48/99, CR 49/99 y CR 58/00 Estatuaren laguntzak Araban, CR 50/99, CR 53/99 eta CR 59/00 
Gipuzkoan  eta CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00  Bizkaian. 

 
2.  Aipatu entitateak aipatu diru-laguntzetako bat edo batzuk jaso dituela, eta diruak itzuli egin 

dituela, interesak barne.  
 
3.  Aipatu entitateak aipatu diru-laguntzetako bat edo batzuk jaso dituela, eta ez dituela itzuli.  
 
Laugarrena.- Enpresaren tamainari dagozkien adierazpenak3 
 Aipatutako enpresan lan egiten dute: 

 

Langileen kopurua  
Gizonak:  

Emakumeak:  

 

 Aipatutako enpresa: 
EZ da ezein enpresa-taldeko kide 
BAI, Enpresa-talde bateko kidea da, zehazki      taldekoa, 
partaidetza honekin: %    

 
 Aipatu enpresa honako hau da    

Aurrekoa eta enpresaren fakturazio-bolumena kontuan harturik, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 
gomendioaren ondoreetarako, enpresak honako sailkapen hau du: 

 
Enpresa handia  Enpresa ertaina   Enpresa txikia  Mikro enpresa 

 
3  Xede hauei jarraiki 2003ko maiatzaren 6ko Batzordearen Aholkua hartuko da aintzat, mikro-enpresa, enpresa txiki eta ertainaren 
gainean  C(2003) 1422 zenbakiarekin gaztigatua -2003ko maiatzaren 20ko Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala.  
 

 Enpresaburuen elkarteei dagokienez, aipatutako elkartea honako hauek osatuta dago: 
(Adierazi kide kopurua tamainaren arabera) 

 
Enpresa handiak   Enpresa ertainak   Enpresa txikiak   Mikro enpresak 

 
Bosgarrena.- Jarduera Lizentziari dagokiona  
 
 Inbertsioa jasoko duen zentroaren enpresak:   

 
Jarduera lizentzia dauka  Data: 
 
Jarduera lizentzia eskatu du  Data: 
 
Ez da beharrezkoa Jarduera lizentzia enpresa honetarako 
 
Derrigorrezkoa izan arren, enpresak ez du Jarduera lizentziarik 
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Seigarrena- Ingurumen Kudeaketa Sistemari dagokiona  
 

 Inbertsioa jasoko duen zentroaren enpresak: 
 

EMAS Erregistroa du  
 
ISO14001 agiria du 
 
Ekoscan Plus agiria du 
 
Ekoscan agiria du 
 
Eko-diseinu agiria du 
 
EZ du aurretik aipatutako ingurumen-kudeaketako sistemarik 
 

 
Zazpigarrena.- Emakume eta Gizonen Berdintasunari dagokiona 
 

 Inbertsioa jasoko duen zentroaren enpresak:  
 

Emakume eta Gizonentzako Berdintasun Plan bat du langileen gestioan 
 
“Emakume eta Gizonen  Berdintasunerako Entitate Kolaboratzaile” gisa hartu dute aintzat  
 
Emakume eta gizonen berdintasuna xede duten politikak eta ekintzak garatu ditu (zehaztu):    

 
 
 
 
 
 

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak  
xedatutakoa betetzen du, sexuaren arabera bereizitako datuak izanik, hizkuntzaren erabilera ez 
sexista gauzatuz, emakume eta gizonen presentzia orekatua sustatuz erabakiak hartzeko esparru 
ezberdinetan eta bere zuzendaritza organoetan eta 4/2005 Legearen 3. artikuluak ezartzen duen 
emakume eta gizonen arteko kontuetan printzipio orokorrak errespetatuz.  

 
Zortzigarrena.- Europako Eskualde Garapenerako Funtsak (EEGF) kofinantzatutako diru-laguntzetako 
betebeharrei dagokiena   
 
 Aipatu enpresak, eskatutako subentzioa jasoz gero, bere egiten ditu Europako Eskualde Garapenerako 

Funtsaren ko-finantzazioaren ondoriozko betebeharrak.    
 
Deialdi honetan aurkeztutako proiektuen kopurua  
 

Prozedura arruntean aurkeztutako proiektuen Zk.:   

Prozedura sinplifikatuan aurkeztutako proiektuen Zk.:   

 
Bederatzigarrena.- Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoaren hirugarren interesdunaren alta-inprimakiari buruz 
(Adierazi zer dagokion) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundea alta emanda dago Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta 
Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean. 
 
Diru-laguntza eskatzen duen erakundea EZ dago alta emanda Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta 
Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean, eta, ondorioz, hirugarren 
interesdunaren alta-inprimakia erantsi du. Hemen eskuragarri dagoen ereduaren arabera: 
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/ 
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Eta idatziz jasota geratu dadin, eta xede egokientzat, honako adierazpena sinatzen du:  
 
 
       
 
  (tokia)  (e)(n)  (data) 
 
(Ordezkariaren sinadura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronikoki sinatutako agiriaren ordez sinatutako agiriaren kopia eskaneatu  bat aurkeztu nahi izanez gero, orrialde guztietan sinatuta 
aurkeztu beharko da.   
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