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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2015eko deialdia 

BEHARREZKO BAIMENEN LABURPEN-FORMULARIOA - KAPITAL NATURALA ETA BIODIBERTSITATEAREN 
LINEA 

(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Tokiko erakundearen 
izena: 

 

 

Diru-laguntzaren xede den 
proiektuaren izenburua: 

 

 

Kokalek
uaren 
egungo 
titularra 
(adierazi 
dagokio
na) 

Publikoa  

Pribatua  Hala izanik, ba al dago lursailaren erabilpenerako udaleko erakundearen akordiorik?
 Bai  

 Ez  

  Titularra egiaztatzen duen dokumentazioa edo lursailen erabilgarritasuna atxikiko da (eskaera-
orriei atxiki) 

 

Proiektuari lotutako erregulazioa 

(ibaiertz eta ibilguen garbiketa-proiektuak salbu) 

Erregulazio espezifikoa duen gunea. Adierazi zer dagokion: Honela sailkatzen den kokalekuaren 
portzentaia (jardungo den zatiarena) 

(% 0-100) 

 Jabari publiko hidraulikoa.  

 Itsas-lehorreko jabari publikoa.  

 Babestutako Naturguneak.  

 kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak  

 Beste batzuk (zehaztu): 

 …………………………………………… 
 

Jarduerarako beste eskudun administrazioren baten baimenik behar al da? 
Bai    Ez  

Zehaztu zein/zeintzuk(hala badagokio):  

Aplikazioko
a al da? 

Bai/Ez 

Egoera 
eskaera-datan 

(eskatzeke, 
izapidean, esleitua) 

Egoera 2. ordain-
aginduaren datan 
(2016ko ira-urr) 

(eskatzeke, izapidean, esleitua) 
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 Esleitutako baimenen kopia atxiki. 

 

Ibaiertz eta ibilguen garbiketa-proiektuen kasuan 

Espazioaren erregulazioa  Jabari publiko hidraulikoa 

Ba al dago sinatutako kolaborazio-protokolorik udal erakunde 
eta Uraren Euskal Agentziaren artean? 

 Bai   Ez  

Egoera eskaera-datan: 

 Sinatua (egiaztatzen duen dokumentazioa 
atxiki). 

 Izapidean (data eta egoera): .......................... 

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