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Emakundearen logotipoa
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.
Erantzukizunpeko adierazpenak
Bateragarritasun-adierazpenak
Bestelako adierazpenak
Erakunde eskatzailea(k):
1 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera.
 
2 1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
Abisuak jasotzeko datuak 
Helbide elektroniko edo SMS bidezko doako abisuen sistema erabili dezakezu. Sistemak abisatu egingo dizu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun bakoitzean.
 
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez [;].
Berariazko adierazpena
Aitortzen dut:
●
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko1 lege-debekuen eraginpean.
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.
Betetzen ditu indarreko legediak laguntza hauek jasotzeko ezarritako baldintzak.
Aitortzen dut:
○
○
○
●
●
Erakunde eskatzailea(k):
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala2.
○
Erakundearen egoitza sozialean kudeatzen eta administratzen dela erakundea, edo Euskal Autonomia Erkidegoan
dauden lanlekuetako zuzendaritza- eta administrazio-organoek badutela nahikoa kudeaketa-gaitasun eta nahikoa autonomia, ebazpen honetan aipatu berdintasunerako jarduera-planak bete daitezen beharrezkoak diren antolamendu mailako aldaketak eragiteko.
Aurretik entregatutako dokumentuak
Dokumentu hauek kontsultatzeko baimena ematen dut:
Dokumentuaren izena
Noiz entregatu zen
Zein erakundetan entregatu zen
(Ordezkariaren sinadura)
(Tokia)
(Data)
Eskabidea osatzeko argibideak
Eskatzailea
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu: 
Posta bidezkoa: Posta bidezkoa atalean jarri duzun helbidera igorriko dira.
 
Elektronikoa: Nire kudeaketak guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. 
Han sartzeko, onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.
 
Oharra: 10 eguneko epea duzu jakinarazpenera sartzeko; bestela, jakinarazpena errefusatutzat joko da, izapidea egintzat emango da eta prozedurak aurrera egingo du.
Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala
Erakundeak beti ordezkari baten bidez aritzen dira, hortaz:
Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Ordezkaria.
●
Datu pertsonalak atalean, bete ezazu Titularra atala erakundearen datuekin eta Ordezkaria atala zure datuekin.
●
Sina ezazu eskabidea.
●
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