
a) Garraio publikoan ibilgailu astunekin ibiltzeko gehienez ere bi baimen duten pertsona 
fisikoak mugagabeko kontratuekin sozietateetan edo elkarlaneko kooperatibetan sartzeko. 
Sozietate eta kooperatiba horiek gainera, ibilgailu astunekin garraio publikoan aritzeko 
gutxienez hamar baimen izan beharko dute bere izenean, behin bat egitea burututakoan. 

Gaztelania
Euskara

SMS:
Email:

Telematikoa
Posta konbentzionala

Kontu zenbakia (10 zifra):
Kontuaren kontrol-zifra (zifra bat):Bankuaren kontrol-zifra (zifra bat):
Sukurtsala (4 zifra):Bankua (4 zifra):

Lurraldea:
Helbidea:

IFZ/AIZ:Izena:
Bigarren abizena:Lehen abizena:

Erakundearen izendapena:
IFZ/IFK:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:
IFZ/AIZ:Izena:
Bigarren abizena:Lehen abizena:
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II. ERANSKINA

ENPRESEN KONTZENTRAZIOA BULTZATZEKO LAGUNTZETARAKO ESKABIDE-EREDUA 

I. IDENTIFIKAZIO DATUAK. 

a. TITULARRA
Pertsona juridikoa:

b. ORDEZKARIA 

II. HELBIDE DATUAK. 

III. BANKU DATUAK. 

IV. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK. 

Jakinarazpenetarako bidea (jarri x bat aukeratutakoari):

Telematikoa bada:

Jakinarazpenak: 

V. JAKINARAZPENETARAKO AUKERATUTAKO HIZKUNTZA. 

VI. ESKATUTAKO LAGUNTZA MOTA. (Markatu x batez). 

Posta kodea:
Udalerria:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:

edo

Pertsona fisikoa:



€. Administrazioa:zenbatekoa:

Ez dut xede eta helburu bererako beste administrazio batek edo erakunde pribatu batek 
emandako laguntzarik jaso, ez aurten, ez aurreko bi urteetan. 

Beste laguntza bat eskatu dut, baina oraindik ebazpena jasotzeko zain nago. 

edo 
Urtea:administrazioa

€ Laguntza eman didanBeste laguntza bat ere jaso dut: Zenbatekoa: 

edo 

Laguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen legeriak ezarritako eskakizun guztiak betetzen 
ditut, hori egiaztatzen duen dokumentazio guztia daukat eta hitz ematen dut diru-laguntza 
horri dagokion denboran zehar. 

Eskabidean jasotako datuak eta aurkeztutako dokumentazioa benetakoak direla. 

Ez zait diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor administratiborik edo penalik 
ezarri, eta ez daukat horretarako legezko inolako debekurik (Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenenean 
xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne). 

e) Enpresen sustapenean eta kudeaketan aditutako erakundeek, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Garraio Zuzendaritzak Agindu honetan xedatutakoari jarraituz homologatutakoek, 
egindako bideragarritasun-azterlanak or azterlan horien helburua, enpresa multzo baten 
kudeaketa alor bat edo gehiago bateratzea edo hainbat enpresa, sozietateak edo kooperatibak 
sortu edo bat egiteko formulen bidez kontzentratzea  bideragarri den ala ez ikustea izango da. 

d) Salgaien garraio publikoan ibilgailu astunekin jarduteko gehienez ere bi baimen dituzten 
pertsona fisikontratu egonkorrak egiteko. Kontratua Agindu honen I. eranskinean jasotako 
ereduaren araberakoa izango da, eta derrigorrezkoa izango da kontratua sinaaurreko hamabi 
hilabeteetan baimenen titularrak enpresa kontratatzailearekin egindako negozio-bolumena 
gehienez ere 9.000 eurokoa izatea . Kontratu hori 2012 urtearen barruan egin beharko da, 
gutxienez 3 urterako eta negozioaren bolumenak urteko 60.000 eurokoa izan beharko du, 
gutxienez.

c2) Sozietate, garraiolarien kooperatiba edo elkarlaneko kooperatiba berrietan gerente berria 
kontratatzeko. Laguntza, gehienez ere, urtebeteko soldata eta Gizarte Segurantzako kotizazioa 
ordaintzeko izango da. 

c1) Legelaritza, notaritza eta erregistroko zerbitzu-sariak; memorien, buletinen eta tituluen 
inprimaketa; estatu, probintzia edo udalari ordaindu beharreko zergak; publizitatea; komisioak; 
eta tituluen erabilpenerako bestelako gastuak. 

c) Sozietateak, garraiolarien kooperatibak edo elkarkooperatibak sortu edo bat egin edo 
xurgatzeko, edo garraiolari kooperatibak sozietate edo elkarlaneko kooperatiba bihurtzeko. 
Hain zuen ere diru-laguntzak honako gastu hauek ordaintzeko emango lirateke: 
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VII. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK (markatu x batez): 

Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde 
autonomiadunek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein 
prozeduratan.

b) Garraio publikoan ibilgailu astunekin ibiltzeko gehienez ere bost baimen dituzten pertsona 
fisikoak 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen eratutako garraiolari kooperatibetan bazkide 
kooperatibista gisa sartzeko. 



e) Sozietate bat edo elkarlaneko kooperatiba bat osabat egindako edo halako bihurtutako 
kasuetan, horretarako akordioa bi egunkaritan eta Merkataritza ErreAldizkari Ofizialean 
argitaratzeko iragarkiak; garraiolarien kooperatiba osatu edo bihurtutako kasuan, akordioa 
Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko iragarkia. Gainera, akordioa indarrean 
dagoen legeriari jarraituz dagokion Erregistroko izen-emate agiria. 

d) Eskatzailea pertsona juridikoa bada, ahalordea ematen dion notarioaren agiria aurkeztu 
beharko du haren ordezkariak. 

c) Eskatzailearen identifikazio fiskalerako txartelaren edo IFKaren fotokopia. 

a) Eskabide-orria behar bezala beteta. 
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IX. AURKEZTUTAKO AGIRIAK (markatu x batez). 

Baimena ematen diot deialdi hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 
Administrazioan behar diren egiaztapen begiztapen lanak egin ditzan, baliabide telematikoen 
zein baliagarri dauden bestelako baliabideen bidez.

Baimena ematen diot deialdi hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 
Administrazioan behar diren egiaztapen begiztapen lanak egin ditzan, baliabide telematikoen 
zein baliagarri dauden bestelako baliabideen bidez.

VIII. AGIRIAK ESKURATZEKO ETA EGIAZTATZEKO BAIMENA   (markatu x batez). 

Eskabidea egiten duen pertsona fisikoaren identifikazio-datuen egiaztapena 

Hirugarrenen alta/aldaketa 

b) Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia, baldin eta kudeaketa-organoari hura lortzeko 
baimena eman ez bazaio.

g) Egin beharreko azterlanetarako aurrekontuak, eta laguntza-gai diren gastuen proformako 
fakturak edo behin betikoak, eta horien azalpen memoriak. 

f) Salgaien garraio publikorako baimenak, gutxienez urtebeteko antzinatasuna dutenak eta 
agindu honen 3. artikuluan ezarritakoarekin bat datozenak. 

h) Agindu honen 1.2.a artikuluan jasotako kasuan, sartu behar den pertsona fisikoaren 
lanbide-gaitasuneko titulua, kontratua eta, baimenak indargabetu, transmititu edo horiei uko 
egin diela jasotzen duen kasuan kasuko foru aldundiaren ziurtagiria edo eskabidea aurkeztu 
izanaren frogagiria. 

k) Interesdun hirugarrenaren datuei alta emateko edo aldatzeko fitxa, Euskal Herriko 
Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 20. artikuluan 
adierazitako ereduaren araberakoa (lehenengo aldia duten edo banku-datuak aldatu nahi 
dituzten eskatzaileek bakarrik).

j) Agindu honen 1.2.d artikuluan adierazitako kasuan, garraio-kontratu egonkorra eta, ez 
kontratatzaileak, ez kontratatuak, azkeneko urtean 9.000 euro baino gehiago ez dutela 
fakturatu egiaztatzen duten agiriak. 

i) Agindu honen 1.2.b artikuluan jasotako kasuan, bazkide berriak hartu dituen garraiolarien 
kooperatibak kooperatibaren barne-araudia eta bazkide kooperatibisten alta eta bajen 
egiaztagiria aurkeztu beharko du. Gainera, bazkide koopratibista gisa sartzen den 
pertsonaren lanbide-gaitasuneko titulua bidali beharko. 

l) Ibilgailu-flota eraginkorraren kudeaketa egiaztapeneko egiaztatzeko agiria, iraunkorra 
ekonomikoki eta ingurumenarekiko.



Sinadura:Data:

Administrazio Publikoak, aurkeztutako datuak erkatu ahal izango ditu eta behar diren egiaztapenak 
egin, laguntzak behar bezala esleitze aldera.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat 
etorriz, Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzak ondokoa adierazi nahi dizu: eman dituzun eta 
eskabide-orrian jasota dauden datuak Garraio Zuzendaritzaren “enpresen kontzentrazioa 
sustatzeko laguntzak” izeneko fitxategian gordeko direla, Datuak Babesteko Euskal Agentziari 
jakinarazi ondoren; fitxategiaren xedea laguntzak kudeatzea dela, eta datu horien erabateko 
segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak dituela, eta zaizkiola hirugarrenei 
emango, legez gaitutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen 
legeriari jarraituz, eskubidea izango duzu nahi duzunean datuak eskuratu, zuzendu, ezereztatu 
edota horien kontra egiteko, 15/1999 Legeak ezarritako eran; horretarako, Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Saileko Garraio Zuzendaritzara jo behar duzu (Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz)
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X. DATU PERTSONALEN BABESA. 
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III. 
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edo 
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