
ERANSKINA 
 

INDUSTRIA AURRIAK ERAISTEKO LAGUNTZA ESKABIDEA 
 
1. Eskatzailearen Datuak: 
 
1.1. Pertsona fisikoak 
 

Izena:  
Abizenak:  
NAN:  
Helbidea: Kalea  zk.  Solairua  
Posta-kodea eta herria:  
Lurraldea:  

 
1.2. Pertsona juridikoak 
 

Sozietate-izena:  
IFK:  
Helbidea: Kalea  zk.  Solairua  
Posta-kodea eta herria:  
Lurraldea:  
Enpresa-talde batekoak izanez gero, taldearen izena:  
 
Legezko ordezkaria:  
Izena:  
Abizenak:  
NAN:  
Kargua:  
Telefonoa:  
Faxa:  
E-mail:  
Jakinarazpenetarako helbidea:  
 
Harremanetan jartzeko pertsona  
Izena:  
Abizenak:  
NAN:  
Kargua:  
Telefonoa:  
Faxa:  
E-mail:  

 
2. Aurriari buruzko datuak: 
 

Aurriaren izena:  
Kokapena: Kalea  zk.  
Posta-kodea eta herria:   
Lurraldea:  
Eraitsi beharreko instalazioen deskribapena:   
 
 
Eraitsi beharreko eraikuntzen bolumena guztira:  

 
3. Dirulaguntza eskatzen deneko jardueren aurrekontua (bez kanpo): 

 
Eraiste-proiektua idaztea   
Elkargo profesionalaren oniritzi-tasak   
Eraiste-obren lizentzia   
Obren zuzendaritza   
Eraistearen burutze materiala   
Obrak iragartzeko kartela   
Dokumentazio fotografikoa eta ikus-entzunezkoa   
AURREKONTUA GUZTIRA   

 
4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
 
Sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila eskatzen dio adierazitako eraisterako dirulaguntza
 eman diezaiola. Horretarako, honako dokumentazio orokorra aurkeztu du: 
 

MGONZALM
Nota adhesiva
Marked definida por MGONZALM



 a) Eskatzailearen  nortasun ari  eta, beharko balitz, bere gain duen ordezkapenari buruzko egiaztagiria. 
 
 

 b) Jabetza Erregistroaren ziurtagiria, lur-jabegoaren, egon dago en eraikuntzaren edo eraikinaren eta  
horien gain dau den  kargen  titularitatea  erasota  utziz. Eraistekoa  den eraikina duela  gutxi erosi edo
eskuratutakoa b ada, nahikoa izango da jabetza eskatzaileari esk ualdatu i zanaren  eskritura publikoaren 
kopia bat eta dagokion Jabetza Erregistroan aurkeztu izanaren idazpena aurkeztea. 
 

 c) Aurreproiektua  edo  Proiektua, eraiste-ob ren erabateko  zenbatekoari buru zkoa; eta  profesionalen 
alokairuen zenbatekoaren justifikazioa (Proiektua eta Obren Zuzendaritza barne). Gutxi gorabeherakotzat 
onartuko da era istea  gau zatzeko  eskudun  diren  elkargo  ofizialen  tarifen  arabera egindako  kalkulua.  
Proiektuak eraikunt zako eta eraispeneko  hondakinak sort zea eta  kudeatzea arautzen duen otsailaren 
1eko 105/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko du.  
 

 d) Inbentarioa  eta   industria-esparruaren   barruan   biltegiratutako   edo bazter utzitako materialen 
ezaugarriak (Aurreproiektuan edo Proiektuan barne hartu ahal izango da). 
 

 e) Eraistearen ondoriozko materiala zertarako erabiliko den edo,  beharko balitz, hura deuseztatzeko 
erabiliko diren bideak (Aurreproiektuan edo Proiektuan barne hartu ahal izango da). 
 

 f) Laguntzen zenbatekoak jasota egongo direneko agi ria; laguntza horiek,  helburu  bera duten beste 
erakunde  batzuei  emandakoak   edo  horiei  eskatutakoak  izango  dira, zenbatekoa  adieraziz.  Beste 
laguntzarik ez badago, horixe adieraziko da. 
 

 g) Aurreko 2 zerga-ekitaldietan eta aurtengo zerga-ekitaldian j aso dituen m inimis lagunt zen kopurua 
adierazten duen agiria. H orrelakorik jaso ez b adu, erant zukizunezko adiera zpena aipatutako ekitaldietan  
inongo adm inistrazio edo estat uko nahi z na zioarteko erakund e publikorengandik ez duela minim is 
laguntzarik jaso adierazita. 
 

 h) Laguntza 1.803  eurotik  gorakoa baldin  bada, onuradunek (Euskal Sektoreko  Publikoan  barne 
harturiko erakun deak edo institu zioak salbu) dagokion  foru-ogasunaren ziurtapena  aurkeztu  beharko 
dute, zergen inguruko obligazioak betetzeari buruzkoa. 
 

 i) I zapidetutako   aurri-deklara  zioari  buruzko  espedientearen   egiaztatutako   kopia, burutzapen 
subsidiarioa gauzatzeko erabakia barne (udalek, eurek emandako burutze-aginduaren arabera, laguntzak 
eskatzen badituzte soilik). 

 Jatorrizko dokumentazioa edo kopia egiaztatua aurkeztu beharko da.
 
Eskatzaileak adierazten du eskabide honetan jarritako datuak eta aurkeztutako agiri guztiak egiazkoak direla. 

………………………………..(e)n, ……… (e)ko ………………… aren ……… (e)an 
 

(tokia eta data) 
   
 
 
 
 
 
 

(Legezko ordezkariaren sinadura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGE OHARRA: 
 
Datu  pertsonalak  babesteko 15/ 1999 Legea  Organikoaren  arabera,  eskatzaileei  jakinarazten  diegu  bildutako  datuak 
fitxategi  batean  jasoko  direla, diru-laguntza eta mailegu  deialdi  hau aedo gai honekin zerikusia duen  beste edo zein 
administrazio-espediente kudeatzeko.  Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza da fitxategi horren arduraduna, 
eta  eskatzaileak   berari  eska  dakioke  datu  horiek  eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta  aukartzeko, berre eskubidea  baita. 
Horretarako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila Zerbi tzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia-San Sebastian kalea, 1;
 P.K. 01010, Vitoria-Gasteiz 
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