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Nire ardurapean adierazten dut neuk ordezkatzen duten erakunde eskatzaileak:
Erantzukizunpeko adierazpenak
Lehenengoa.- Bateraezintasunei buruzkoa1


Aipatutako erakundeak
BAI aurkeztu duela eskaria eta/edo laguntza eskuratu duela eskatutako
proiekturako edo proiektuetarako, orain arte, jarraian aipatzen diren instituzio publiko edo pribatuetan,
eta, gainera, proiekturako/proiektuetarako aurkezten dituen laguntza-eskariak jakinarazteko
konpromisoa hartzen duela. / Aipatutako erakundeak
EZ duela eskaririk aurkeztu eta/edo
laguntzarik eskuratu eskatutako proiekturako edo proiektuetarako, orain arte, jarraian aipatzen diren
instituzio publiko edo pribatuetan, eta, gainera, proiekturako/proiektuetarako aurkezten dituen
laguntza-eskariak jakinarazteko konpromisoa hartzen duela.
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1

Eskatzaileak edozein diru-laguntza jasotzen badu beste administrazio batetik, horren berri eman behar dio Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Ingurumen Sailaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari, diru-laguntza zein organok eman
duen eta haren zenbatekoa zein den adieraziz, zirkunstantzia horren berri jaso eta hurrengo hamar eguneko epean.

Bigarrena.- Zehapenei buruzko adierazpenak
Puntu bakoitzerako beharrezkoa da laukia markatzea, edo, bi aukerak daudenean, bi laukietako bat.

1.

Erakunde hori ez dagoela zigortuta, ez zigor bidetik ez administrazio-bidetik, diru-laguntza edo
laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin, eta ez duela ezarrita horretarako desgaitzen
duen legezko debekurik.

2a.

Erakunde horri ez zaiola zehapen-espedienterik ezarri
ondorioztatutako arau-hauste larri edo oso larriengatik.

ingurumen-legedia

ez

betetzetik

2b.

Aipatutako erakundeak, ingurumen-legedia ez betetzetik ondorioztatutako arau-hauste larri edo
oso larriengatik zigortuta egon ostean, jadanik gauzatu dituela neurri zuzentzaile egokiak eta
zehapena bete egin duela.

3.

Aipatutako erakundea ez dagoela sartuta izaera bereko diru-laguntza edo laguntzen esparruan
hasitako ezein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan.

4a.

Aipatutako enpresari ez zaiola inolako zehapen-espedienterik ezarri Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

4b.

Aipatutako erakundeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005
Legea ez betetzeagatik zigortuta egon ostean, jadanik bete duela horri dagokion zigorra eta ez
dagoela diru-laguntza eta laguntzen deialdietan parte hartzea debekatzera daraman inolako
zirkunstantziatan.

Hirugarrena.- Laguntza Estatalei buruzko adierazpenak
Marka ezazu erakundeari dagokiona

1.

Aipatutako erakundeak ez duela aurretik eskuratu legearen kontrakotzat edo bateraezintzat
jotako laguntzarik, bereziki laguntza estatal hauek: n1 CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/00 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.

Aipatutako erakundeak laguntza horietako bat edo batzuk eskuratu duela/dituela eta itzuli egin
duela/dituela, interesak barne sartuta.

3.

Aipatutako erakundeak laguntza horietako bat edo batzuk jaso duela/dituela, eta ez duela/dituela
itzuli.

Laugarrena.- Enpresaren Tamainari buruzko adierazpenak2


Enpresa horretan langile hauek aritzen direla:
Gizonak:
Plantillan dagoen pertsona kopurua
Emakumeak:



Aipatutako enpresa:
EZ dela ezein-enpresa-talderen partaidea
BAI dela enpresa-talde baten partaidea, hain zuzen ere
%
(e)ko partaidetzarekin

taldearen partaidea,


Aipatutako enpresa:
Aurrekoa eta enpresaren fakturazioaren bolumena kontuan hartuta, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko
Gomendioaren ondorioei begira, enpresa honela dagoela sailkatuta:
Enpresa handia

Enpresa ertaina

Enpresa txikia

Mikroenpresa

2

Ondorio hauei begira, mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertainei buruz Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an egin zuen
Gomendioa hartuko da kontuan (C(2003) 1422 zenbakiarekin jakinarazi zen )-Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 2003ko
maiatzaren 20koa-.



Enpresa-elkarteen kasuan, elkarte horrek partaide hauek dituela:
(adieraz ezazu elkarteko kideen kopurua, tamainaren arabera)
Enpresa handiak

Enpresa ertainak

Enpresa txikiak

2

Mikroenpresak

Bosgarrena.- Jarduera-lizentziari dagokionez


Inbertsioa egingo den zentrorako, enpresak:
Badu jarduera-lizentzia

Data:

Jarduera-lizentzia eskatu zuen

Data:

Jarduera-lizentzia ez da derrigorrezkoa enpresa honentzat
Derrigorrezkoa izan arren, enpresak ez du jarduera-lizentziarik
Seigarrena.- Ingurumena Kudeatzeko Sistemari dagokionez


Inbertsioa egingo den zentrorako, enpresak:
Badu EMAS Erregistroa
Badu ISO 14001ziurtagiria
Badu Ekoscan Plus ziurtagiria
Badu Ekoscan ziurtagiria
Badu Ekodiseinu ziurtagirira
EZ du goian aipatutako ingurumena kudeatzeko sistemetako bat ere ez

Zazpigarrena.- Emakumeen eta Gizonen berdintasunari dagokionez


Inbertsioa egingo den zentrorako, enpresak:
Badu emakumeen eta gizonen Berdintasunerako Plan bat, plantillaren kudeaketan
Badu “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” izeneko aitortza
Garatu egin ditu emakumeen eta gizonen berdintasunera zuzendutako politikak eta jarduerak
(zehaztu):

Bete egiten du emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3.
artikuluan xedatutakoa, sexuen arabera desagregatutako datuak eskura izanik, hizkuntza
sexismorik gabe erabiliz, eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatuz erabakiak
hartzeko eremuetan eta haren zuzendaritza eta taldeko organoetan, eta 4/2005 Legearen 3.
artikuluak emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruan ezartzen dituen printzipio
orokorrak betez.
Zortzigarrena.- Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) kofinantzatzen dituen laguntzei
lotutako Betebehar Espezifikoei dagokienez


Aipatutako enpresak, eskatutako diru-laguntza jasotzen badu, bere egingo dituela Eskualde
Garapeneko Europako Funtsaren kofinantziaziotik ondorioztatzen diren betebeharrak

Deialdi honetara aurkeztutako proiektu kopurura
Prozedura arruntean aurkeztutako proiektu kopurua:
Prozedura erraztuan aurkeztutako proiektu kopurua:
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Deialdi honetan aurkeztutako proiektuak Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko
21/2013 Legearen aplikazio-eremuaren babespean ez egotea.
Deialdi honetan aurkeztutako proiektuek Natura 2000 Sareko gune babestuei zuzenean edo
zeharka nabarmen ez egitea.
Bederatzigarrena.- Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko
bulegoaren Hirugarren Interesatuaren Altarako Formularioari dagokionez
(Marka ezazu erantzun egokia)
Diru-laguntza eskatzen duen erakundeak BAI duela alta emanda Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko bulegoaren datu-basean.
Diru-laguntza eskatzen duen erakundeak EZ duela alta emanda Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko bulegoaren datu-basean, eta, hortaz, hirugarren
interesatuaren altarako formularioa eransten du, helbide honetan eskura dagoen ereduaren
arabera:: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

Eta hala jasota gera dadin, dagozkion ondorioetarako, adierazpen hau sinatzen dut

(lekua) (e)(a(n

(data)( e)(a)n

(Ordezkariaren sinadura)
Elektronikoki sinatutako dokumentuaren ordez dokumentu sinatuaren kopia eskaneatu bat aurkeztu nahi bada, horren orrialde guztiak
sinatu beharko dira.
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