
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Logotipo del Gobierno Vasco
BEHIN BETIKO AURREKONTUA
GASTUAK
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
1. IRAKASKUNTZA GASTUAK
1.1 Irakasleak
1.1.1 Soldatak
1.1.2. Gizarte Segurantza
1.1.3. Egunsariak eta garraioak
1.2 Irakaskuntza jarduera
1.2.1 Irakaskuntzako materiala
1.2.2. Ikasleen antzerki muntaiak
1.3 Bestelakoak
2. GASTU OROKORRAK
2.1. Norberaren pertsonala
2.1.1 Soldatak
2.1.2. Gizarte Segurantza
2.1.3. Egunsariak eta garraioak
2.2. Kanpo zerbitzuak
2.3.1 Gestoria
2.3.Funtzionamendu gastuak
2.4.1 Bulego gastuak
2.4. Azpiegiturak (alokairuak)
2.5.1 Alokairuak
2.5. Publizitatea
2.6. Bestelakoak
GASTUAK GUZTIRA: 
DIRU-SARRERAK
1. ESKATZAILEAREN EKARPENA
1.1 Norberaren ekarpena
1.2 Matrikula eta kuotak
2. ERAKUNDE PRIBATUEN EKARPENAK
3. ERAKUNDE PUBLIKOEN EKARPENAK
3.1 Eusko Jaurlaritzari eskatutakoa
3.2 Foru Aldundia
3.3 Udala
4. BESTELAKOAK
DIRU-SARRERAK GUZTIRA
Nombre y apellidos de la persona titular o representante:
(3) Oharra: Ez sartu EBPN garatzeko HPStik etor litezkeen diru-sarrerak, ez eta HABEren diru-ekarpenik ere.
Fecha:
Firma:
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa 
Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.
·         Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
·         Helburua: Kultura eta sormen sektoreko laguntza ekonomikoak eta diru-laguntzak kudeatzea.
·         Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
·         Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak
·         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
·         Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua
(www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/024300-capa2-eu.shtml) 
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