
I. ERANSKINA 

DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO FORMULARIOA 

Diru-laguntza eskatzen duen entitatearen datuak: 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Tokiko erakundearen izena: 

Helbidea: 

IFK:  Udalerriaren edo udalerriaz gaindiko eremuaren 
biztanle-kopurua: 

Herria:  Posta-kodea:  

Telefonoa:  Faxa:  Helbide 
elektronikoa:

Harremanetarako pertsonaren datuak: 

Saila: 

Izen-abizenak: 

Telefonoa:  Faxa:  Helbide 
elektronikoa:

Zer jarduera-eremutarako eskatzen da diru-laguntza?

Eremua Aurkezten den eskaera-kopurua Aginduko 6. artikuluaren araberako muga 

Lurzoru poluituak  Mugarik ez 

Atmosfera - Klima-aldaketa  Eskaera bat, gehienez 

Atmosfera - Airearen kalitatea  Eskaera bat, gehienez 

Biodibertsitatea  Mugarik ez, baina diru-laguntza bakarra jaso 
daiteke 

Diru-laguntza eskatzen duen entitateak dokumentazio hau bidali behar du eskaera-formularioarekin batera: 

Bestelakorik adierazi ezean, nahitaez aurkeztu behar da dokumentazio hau. Aukerako dokumentazioa ez 
aurkezteak ez du baztertzen proiektu bat hura aztertzeko prozeduratik, baina kontuan hartuko da amaierako 
puntuazioa zehaztean. 

 Dokumentazio guztiaren bi kopia (berdinak). 

 Eskaera, alkateak edo mankomunitateko edo tokiko entitate, tokiko erakunde autonomo edo tokiko merkataritza-
elkarteren bateko lehendakariak sinatuta. 

 Diru-laguntza eskatzeko jarduera egiteko onarpena eta hura finantzatzeko udal-ekarpena. 

 Idazkariak egindako ziurtagiri bat. Helburu bera lortzeko diru-laguntzarik eskatu edo, hala badagokio, lortu den 
adierazi behar da ziurtagiri horretan. 

104. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2012ko maiatzaren 29a, asteartea

2012/2388 (31/15)



 Idazkariaren ziurtagiri bat, non adierazten den tokiko entitateari ez dagokiola 4. artikuluko 2. eta 3. ataletan 
aipatzen den zirkunstantzietatik bat bera ere. 

 (Aukerakoa) Entitate eskatzaileko idazkariaren ziurtagiria, non adierazten den udalbatzak Tokiko Agenda 21en 
Ekintza Plana eta/edo Tokiko Agenda 21en ebaluazio-txostena eta segimendu-prozesua onartu dituela. 

 Eskaera-formularioa (I. eranskina) eta jardueraren azalpen-memoria (II. eta III. eranskinak), diru-laguntza 
eskatzen den jarduera bakoitzeko. 

 Diru-laguntza eskatzen duen entitateko idazkariaren ziurtagiri bat, non adierazten den diru-laguntza eskatzeko 
jarduera(k) osorik egiteko aurrekontu-hornidurarik badela. 

Tokiko merkataritza-elkarteei dagokienez, dokumentazio hau erantsi behar zaio eskaera-formularioari: 

 Alkateen onarpen-hitzarmena, non Garapen Agentzia izendatzen den proiektuaren egile. 

 Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia. 

 Diru-laguntza eskatzen duen pertsonaren ordezkatze-ahalordetza, Merkataritza Erregistroan inskribatua, eta 
NANa. 

 Fotokopia. 
 .......... (e)ko .......................ren ........ (e)an (data; gehienez, lau urte) eman zen, diru-laguntzak 

eskatzeko urte horretako deialdian, eta eskatzaileak adierazi du ordutik ez duela aldaketarik izan. 

 Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuak. 

 Fotokopia. 
 .......... (e)ko .......................ren ........ (e)an (data; gehienez, lau urte) eman zen, diru-laguntzak 

eskatzeko urte horretako deialdian, eta eskatzaileak adierazi du ordutik ez duela aldaketarik izan. 

 Zerga-betebeharrak eguneratuta edukitzearen ziurtagiria. 
 Gizarte Segurantzaren betebeharrak eguneratuta edukitzearen ziurtagiria. 

Lurzoru poluituak eremuari dagokionez: 

 Udalbatzaren erabakia eta/edo horren baliokidea, zeinaren bidez diru-laguntza itzuliko dela hitzematen den, 
lekuaren berrerabilerak gainbaliorik sortzen badu, Lurzorua ez Poluitzeko eta Leheneratzeko otsailaren 4ko 
1/2005 Legearen arabera. 

 Idazkariaren ohar arrunt bat edo ziurtagiri bat, tokiko entitateak lursailaren titulartasuna noiztik duen adierazten 
duena. 
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Airearen kalitatea eremuari dagokionez: 

 (Aukerakoa) Entitate eskatzaileko idazkariaren ziurtagiria, non adierazten den Airearen Kalitatea Hobetzeko 
Ekintza Plana (AKHEP) ezartzeko prozesua hasita dagoela edo udalbatzak plan hori onartu duela, baldin eta 
halakorik badago. 

Klima-aldaketa eremuari dagokionez: 

 (Aukerakoa) Entitate eskatzaileko idazkariaren ziurtagiria, non adierazten den klima-aldaketaren kontra 
borrokatzeko Alkateen Itunari atxikita dagoela udala. 

 (Aukerakoa) Klima-aldaketari buruzko ordenantza bat onartu izana ziurtatzen duen dokumentua. 

Biodibertsitatea eremuari dagokionez:

 (Aukerakoa) Proiektu ikus-onetsia, abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuko espezifikazioetan baldin 
badago, nahitaezko elkargo-bisari buruzkoa. 

 (Aukerakoa) Proiektua egiteko behar diren baimenak (Jabari Publiko Hidraulikoa, Lehorreko Itsas Jabari 
Publikoa, etab. bada). 

 (Aukerakoa) Jarduerak egiteko lursailen erabilgarritasunari edo titulartasunari buruzko ziurtagiria. 
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