
 SMS: 
 Email: 

Gaztelania
Euskara 

Telematikoa
Posta konbentzionala

a) 2012an guztira, BEZik gabe,

b) 2012an guztira 

Kontu zenbakia (10 zifra):
Kontuaren kontrol-zifra (zifra bat):Bankuaren kontrol-zifra (zifra bat):
Sukurtsala  (4 zifra):Bankua (4 zifra):

Posta kodea:
Udalerria:Lurraldea:

Helbidea:

IFZ/AIZ:Izena:
Bigarren abizena:Lehen abizena:

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ  
 Tef. 945 019711 – Fax 945 01 97 68 - e-mail CO-Trans@ej-gv.es 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA  
GARRAIO SAILA 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

I: ERANSKINA

SALGAIEN GARRAIO KONBINATUAREN SUSTAPENERAKO LAGUNTZETARAKO  
ESKABIDE-EREDUA

I. IDENTIFIKAZIO DATUAK. 

a. TITULARRA

edo

b. ORDEZKARIA

II. HELBIDE DATUAK. 

III. 

IV. ESKABIDEAREN XEDEA. 

Entitateak salgaien garraio konbinatua sustatzeko laguntza eskatzen du: 

Ro-Ro unitate garraiatu ditu eta garraiatzeko asmoa du.

V. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK. 

Jakinarazpenetarako bidea (jarri x bat aukeratutakoari):

Telematikoa bada:

Jakinarazpenak: 

VI. JAKINARAZPENETARAKO AUKERATUTAKO HIZKUNTZA. 

BANKU DATUAK. 

euroko gastua egin dituen edo
egiten asmo du.

Erakundearen izendapena:
IFZ/IFK:
Pertsona juridikoa:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:

Posta elektronikoa:Faxa:Telefonoa:
IFZ/AIZ:Izena:
Bigarren abizena:Lehen abizena:

Pertsona fisikoa:



€. Administrazioa:zenbatekoa:

Ez dut xede eta helburu bererako beste administrazio batek edo erakunde pribatu batek 
emandako laguntzarik jaso, ez aurten, ez aurreko bi urteetan. 

Beste laguntza bat eskatu dut, baina oraindik ebazpena jasotzeko zain nago. 

edo 
Urtea:administrazioa

€ Laguntza eman didanBeste laguntza bat ere jaso dut: Zenbatekoa: 

edo 

c) Eskatzailea pertsona juridikoa bada, ahalordea ematen dion notarioaren agiria aurkeztu 
beharko du haren ordezkariak.

b) Eskabidea egiten duen pertsona juridikoaren identifikazio fiskalerako txartelaren edo 
IFKaren fotokopia.

a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia (baldin eta kudeaketa-organoari hura lortzeko 
baimena eman ez bazaio).

Laguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen legeriak ezarritako eskakizun guztiak betetzen 
ditut, hori egiaztatzen duen dokumentazio guztia daukat eta hitz ematen dut diru-laguntza 
horri dagokion denboran zehar. 

Eskabidean jasotako datuak eta aurkeztutako dokumentazioa benetakoak direla. 

Ez zait diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor administratiborik edo penalik 
ezarri, eta ez daukat horretarako legezko inolako debekurik (Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenenean 
xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne). 

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ  
 Tef. 945 019711 – Fax 945 01 97 68 - e-mail CO-Trans@ej-gv.es 
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GARRAIO SAILA 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

VII. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK (markatu x batez): 

IX. AURKEZTUTAKO AGIRIAK (markatu x batez): 

Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde 
autonomiadunek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen 
esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein 
prozeduratan.

Baimena ematen diot deialdi hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 
Administrazioan behar diren egiaztapen begiztapen lanak egin ditzan, baliabide telematikoen 
zein baliagarri dauden bestelako baliabideen bidez.

Baimena ematen diot deialdi hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 
Administrazioan behar diren egiaztapen begiztapen lanak egin ditzan, baliabide telematikoen 
zein baliagarri dauden bestelako baliabideen bidez.

VIII. AGIRIAK ESKURATZEKO ETA EGIAZTATZEKO BAIMENA   (markatu x batez). 

Eskabidea egiten duen pertsona fisikoaren identifikazio-datuen egiaztapena 

Hirugarrenen alta/aldaketa 



Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat 
etorriz, Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzak ondokoa adierazi nahi dizu: eman dituzun eta 
eskabide-orrian jasota dauden datuak Garraio Zuzendaritzaren “garraio konbinatua sustatzeko 
laguntzak” izeneko fitxategian gordeko direla, Datuak Babesteko Euskal Agentziari jakinarazi 
ondoren; fitxategiaren xedea laguntzak kudeatzea dela, eta datu horien erabateko segurtasuna 
bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak dituela, eta zaizkiola hirugarrenei emango, legez 
gaitutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen legeriari jarraituz, 
eskubidea izango duzu nahi duzunean datuak eskuratu, zuzendu, ezereztatu edota horien kontra 
egiteko, 15/1999 Legeak ezarritako eran; horretarako, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko 
Garraio Zuzendaritzara jo behar duzu (Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz).  
  
Administrazio Publikoak, aurkeztutako datuak erkatu ahal izango ditu eta behar diren egiaztapenak 
egin, laguntzak behar bezala esleitze aldera.
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X. DATU PERTSONALEN BABESA. 

Sinadura:Data:

g) Hirugarrenei alta emateko edo aldatzeko fitxa, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari 
buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 20. artikuluan deskribaturikoaren araberakoa 
(lehenengo aldia duten edo banku-datuak aldatu nahi dituzten eskatzaileek bakarrik). 

f) Ibilgailu astunetan salgaien garraio publikoan aritzeko, gutxienez eskatutako baimen 
kopurua baduela adierazten duen agiria.

e) Azalpen-memoria, honako hauek jasoko dituena: Itsas zerbitzuen erabileraren gaineko 
aurreikuspena, garraiatu beharreko karga motaren deskripzio orokorra, kargaren abiapuntu 
eta helmuga izango diren estatuak, eta interesgarri jotzen den beste edozer.

d) Diruz laguntzekoa diren gastuen aurrekontua edo faktura, proformakoa nahiz behin 
betikoa.
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Eskabidea egiten duen pertsona fisikoaren identifikazio-datuen egiaztapena 
Hirugarrenen alta/aldaketa 
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzak ondokoa adierazi nahi dizu: eman dituzun eta eskabide-orrian jasota dauden datuak Garraio Zuzendaritzaren “garraio konbinatua sustatzeko laguntzak” izeneko fitxategian gordeko direla, Datuak Babesteko Euskal Agentziari jakinarazi ondoren; fitxategiaren xedea laguntzak kudeatzea dela, eta datu horien erabateko segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak dituela, eta zaizkiola hirugarrenei emango, legez gaitutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen legeriari jarraituz, eskubidea izango duzu nahi duzunean datuak eskuratu, zuzendu, ezereztatu edota horien kontra egiteko, 15/1999 Legeak ezarritako eran; horretarako, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Garraio Zuzendaritzara jo behar duzu (Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz). 
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