
 
 

I. ERASKINA 

ESKABIDE ELEKTRONIKOAREN EREDUA 

A (Organo kudeatzailea) 
 
UNIBERTSITATE POLITIKA ETA KOORDINAZIOKO ZUZENDARITZA 
 
1. Datu pertsonalak 

 
Titularra 
 
Erakundearen izena: ………………………………………………………………………………… 
Identifikazio fiskaleko kodea: …………………………………………………………………..…… 
Posta-helbidea: ………………………………………………………………………………………. 
 
Legezko ordezkaria 
 
Izen-abizenak: ………………………………………………………………………………….……… 
Identifikazio-dokumentua: ………………………………………… …………. …………………….. 
Erakundearen barruko Kargua:.................................................................................................. 
Telefono-zenbakia: ……………..……………………..………………………………………………. 
Helbide elektronikoa: …..………………………….………………………………………………….. 
  
Proiektuaren ordezkaria 
 
Izen-abizenak: ………………………………………………………………………….…………… 
Identifikazio-dokumentua: ……..……………………… …………. ………..…………………….. 
Erakundearen barruko kargua:............................................................................................... 
Telefono-zenbakia: …………………………………………………………………………………. 
Helbide elektronikoa:…..………………………………………………………………..….……… 
 
 
2. Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako bidea 

 
 Elektronikoa 
       
3. Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza 
       
 Euskara   Gaztelania   

 
4. Erantzukizunpeko adierazpenak 

 
Honako hau deklaratzen dut: 
 

 Aurkeztutako proiektuaren barruan mugikortasunetan parte hartzen dutenek 
betetzen dituzte deialdiko oinarrien 3.b) artikuluan ezarritako betekizunak. 

 Erasmus+ programaren esparruan aurkeztutako proiektuek SEPIEren onarpena 
dutela eta/edo nazioarteko mugikortasun-programetan dagozkien nazioarteko 
akordioak dituztela. 



 
 

 Unibertsitatea edo zentroa Euskal Autonomia Erkidegoan dagoela eta ikasturte 
honetan ikasleen nazioarteko mugikortasun-programa(k) dituela. 

 Erakundea ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen 
edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzultze- edo 
zehatze-prozedura batean. 

 Erakundea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren 
erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen 
esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozedura hauetan sartuta dagoela 
edo prozedura horien xede dela (jarraian zerrendatzen dira): 
……………………. 
……………………. 
…………………… 
 

 Erakundeak ez du egin borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaririk, ez da 
kaudimengabe deklaratua izan prozeduraren batean, ez dago hartzekodunen 
konkurtsoan deklaratuta (egoera horretan egotea onartuko da, baldin eta 
konkurtsoan itun batek eragingarritasuna hartu badu), ez dago epaile baten esku-
hartzearen mende edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen 
arabera gaitasungabetuta, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako 
gaitasungabetze-aldia amaitu gabe dagoela. 

 Erakundeak ez du bide eman administrazioarekin egindako kontraturen bat irmoki 
suntsiaraz dadin, kausaren batean errudun deklaratuta egotearren. 

 Erakundeak arauz zehazten den bezala beteta eta eguneraturik ditu indarreko 
xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak. 

 Unibertsitateak edo zentroak ez duela zerga-egoitzarik zerga-paradisu gisa 
kalifikatutako herrialde edo lurralde batean. 

 Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea. 
 Ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez 

egotea. 
 Administratzaileei edo unibertsitatearen edo zentroaren legezko ordezkaritza 

dutenei ez zaiela ezarri epai irmo baten bidez diru-laguntza edo laguntza 
publikoak lortzeko aukera galtzea, ezta prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, 
ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen 
aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak egitea ere. 

 Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste 
pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude honako lege 
hauetan jasotako kasuren batean: martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko 
Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena, eta 
abenduaren 26ko 53/1984 Legea, Administrazio publikoen zerbitzura dauden 
langileen bateraezintasunena; edo, ez dira Hauteskunde Erregimen Orokorraren 
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapenezko karguak, lege 
horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko arauek 
ezarritako baldintzetan. 

 Unibertsitateak edo zentroak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotako gainerako baldintza guztiak betetzen 
dituela. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

5. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla 
egiaztatzea 

 

 Baimena ukatzen diot Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari 
zuzenean egiazta ditzan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak 
betetzen ditudala, neuk aurkeztuko baitut egiaztagiri hori Diru-laguntzei buruko 
Erregelamendu Orokorraren 22. artikuluan azaltzen den eran. 

 
 
 
 
 
 

                           ,            
(Lekua)  (Data)  

 
 

 
(Titularraren sinadura elektronikoa) 

 
 

 
  



 
 

PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIOA 

 

Proiektuaren izena  

Erasmus+ mugikortasun kopurua  

Beste programa batzuetako 
mugikortasun-kopurua 

 

Batera finantzatutako 
mugikortasunak eskatutako 
zenbatekoa (A atala) 

 

Eskatutako zenbatekoa 
finantzaziorik gabeko 
mugikortasunak (B atala) 

 



 
 

Deskribapena eta xedeak   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


