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1. eranskina. Enpresa Txiki eta Ertainen (ETE) definizioa Europako Batzordearen 

ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren arabera, zeinaren arabera zenbait 

laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen diren, Itunaren 107. 

eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz. 

"2. artikulua. 

Enpresen kategoriak definitzen dituzten langile eta finantza mugak: 

1. Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen (ETE) kategoria osatzen dutenak dira 250 

enplegatu baino gutxiago izan eta urteko negozio-bolumenak 50 miloi euro gainditzen ez 

dituenean edo urteko balantze orokorrak 43 milioi euro gainditzen ez dituenean.  

2. ETEen kategorian, enpresa txikitzat hartzen da 50 enplegatu baino gutxiago izan eta 

urteko negozio -bolumenak edo urteko balantze orokorrak 10 milioi euro gainditzen ez 

dituenean. 

3. ETEen kategorian, mikroenpresatzat hartzen da 10 enplegatu baino gutxiago izan eta 

urteko negozio -bolumenak edo urteko balantze orokorrak 2 milioi euro gainditzen ez 

dituenean”. 

 

2. eranskina. 

 

Enpresa eskatzaileak honako banaketa, talde eta taldeen barruan jasotako epigrafeetakoren 

batean alta emanda egon beharko du: 

  

1 atala: ENPRESA JARDUERAK 

2 banaketa:  Mineral ez-energetiko eta eratorritako produktuak erauzi eta eraldaketa, 

industria kimikoa      

3. banaketa:  Metalak eraldatzeko industriak, prezisiozko mekanika 

4. banaketa:  Beste manufaktura-industria batzuk 

5. banaketa:  Eraikuntza 

6. banaketa: 61 elkartea: Handizkako merkataritza 

6. banaketa:  62 elkartea: Gaiak berreskuratzekoak 

6. banaketa: 69 elkartea: Konponketak.. Honako hauek izan ezik:  

  691.1 epigrafea. Etxerako tresna elektrikoen konponketa 

  691.9 epigrafea. Beste kontsumo-ondasun batzuen konponketa 

7. banaketa:  72 elkartea. 722 taldea: Salgaiak errepidez garraiatzea 

8. banaketa:  84 elkartea: Enpresei zerbitzuak ematea. Honako hauek izan ezik: 

   843.6. epigrafea. Ibilgailuen azterketa teknikoa 

   848 taldea. Posta eta komunikazioko osoko zerbitzuak 

   849 elkartea: Enpresei beste zerbitzu batzuk ematea. 

8 banaketa. 85 elkartea. 852 taldea: Eraikuntzarako makineria eta ekipoak alokatzea 

9 banaketa. 92 elkartea. 922 taldea. Garbiketa zerbitzuak 
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3. eranskina. ESKABIDE ORRIA 

 

3.1. ENPRESA ESKATZAILEA 

 

 _______________________________________________________________________/jauna/andrea, NAN 

zenbakia________________duena, honako honen ordezkari gisa agertzen dena: 

Enpresa  __________________________________________________________________________________  

IFZ/IFK  ___________________________________________________________________________________  

 

Egoitza soziala hemen duena:  

 Udalerria______________________________________P.K.  ______________________________________  

 Helbidea_____________________________________Telefonoa:  ________________________________  

 Faxa ___________________ e-maila: _________________ http://  _______________________________  

 

 

JEZ (epigrafe zenb.):                     Lehena ________________                             Bigarrena  ____________  

 

 

Enpresaren formula juridikoa honako hau da:  ___________________________________________________  

Lantegi kopurua: 

EAE: __________ Langile kopurua:  _________________________  

EAEtik kanpo: __________ Langile kopurua:  _______________  

 

Eratze data: _____________________ 

 

Gerentea:  __________________________________________________________________________________________  

Kontakturako pertsona:  ___________________________________________________________________________  

Kargua:  _____________________________________________________________________________________________  

 

Tel.: ________________________ e-maila: _______________________ 

 

HONAKO HAU ESKATZEN DU: 

Behargintza Basauri-Etxebarriren laguntza programa arautzen duten oinarrietan jasotako diru-

laguntza deialdian sartzea, erantsitako proiektuaren bitartez. 

 

_________________-n, 2019ko __________ -aren _____-(e)an 

 

Sinadura eta Zigilua 

(Ondasun Erkidegoa izanez gero, hori osatzen duten pertsonek sinatu behar dute) 
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3.2. LANKIDETZAN DIHARDUTEN ENTITATEEN ZERRENDA 

 ( Soilik lankidetzan burutzen den proiektu bat izanez gero bete) 

 
 

ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA - LIDERRA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: IFZ: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 

 
 

 

2. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: IFZ: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 
 

 

 

3. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: IFZ: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 
 

4. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: IFZ: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 
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4. eranskina. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

 

1. Proiektuaren izenburua. 

2. Enpresa parte-hartzaileak edota entitate parte-hartzaileak  (sozietatearen izena, izen 

komertziala, IFK, helbidea, jarduera). 

3. Enpresa parte-hartzailearen deskripzioa (jarduera nagusiak, bezeroak, merkatuak, 

fakturazio bolumena), ibilbidea, eskura dituen baliabideak eta epe ertain/luzerako 

erronkak. Entitate bi edo gehiagoren arteko lankidetza proiektuen kasuan, entitate 

bakoitzaren zereginaren deskripzioa.  

4. Proiektuaren helburuaren definizioa (argitasuna, zehaztasuna, enpresaren 

estrategiarekin koherentzia, proiektua gauzatzeko zehazten den denbora-

antolaketarekiko doikuntza).  

5. Helburuak eta oinarrietan definitutako arloak bat etortzea: ekimenak enpresaren 

lehiakortasuna hobetzen eta birkokatzen nola lagunduko duen azaltzeko argudiapena.    

6. Jarduketak zein berrikuntza motatan kokatzen diren eta horien berrikuntza maila 

(aurkezten den proiektuarekin lortu nahi den berrikuntza mota identifikatu eta 

enpresarako zein berrikuntza maila aldaketa dakarren, hots, enpresarentzako erabat 

berria den jarduera edo ekimen batean oinarritzen den ala enpresak dagoeneko abian 

duen jarduera baten hobekuntza handi bat den).  

7. Lortu asmo diren emaitzen identifikazioa eta espero daitezkeen emaitzen 

kuantifikazioa (espero daitezkeen emaitzen definizio zehatza, zein arlotan lortu asmo 

diren -motak- eta nola eragingo duen enpresaren lehiakortasuna hobetzean). 

8. Proiektua garatzekotan, zein enplegu sortuko liratekeen azaltzea (diruz laguntzekoa 

den proiektuak edo horren ondorengo garapenak enplegua lortuko duen, zenbat eta 

nolakoa).  

9. Proiektuak garapen jasangarriari laguntzea  

10. Proiektuaren kronograma 

11. Ekimenak zein fase izango dituen eta horietako bakoitzean  burutuko diren atazen 

deskripzioa.  

12. Proiektua burutzeko beharrezko baliabide ekonomikoen deskribapena (finantzazio 

propioa, aurreikusitako beste finantzazio-iturri batzuk). 

13. Proiektuaren guztizko aurrekontua: 

 

Kontzeptua Kostua guztira Eskatutako kostua 

 

 

  

 

 

  

GUZTIRA: (€)    
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5. eranskina. BAIMENA  

 

Baimen honek ahalbidetu egiten du Behargintza Basauri-Etxebarrik zuzenean lortzea enpresa 

eskatzaileak Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko ordainketak eginda dituelako egiaztapena. 

Berariaz baimen hau ukatuz gero, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. 

 

 Behargintza Basauri-Etxebarriri baimena ematen diot Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko 

ordainketak eginda ditudala zuzenean egiaztatzeko. 

 

 Ez diot Behargintza Basauri-Etxebarriri baimenik ematen Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko 

ordainketak eginda ditudala zuzenean egiaztatzeko. 

 

 

 

 

 

 _______________n,2019ko  _____________  ___(e)an                                                   Sinadura eta Zigilua 

 

 

 

6. eranskina. ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN BETEKIZUNAK BETETZEN DIRELA 

ADIERAZTEN DUEN ZINPEKO DEKLARAZIOA  

Enpresa 

Sozietatearen izena 

 

IFK 
 

Ordezkaria 
 

NAN: 
 

 

Sinatzen duenak, zeinen datuak dokumentu honen goiburukoa jasotzen diren, bere 

ardurapean aitortzen du berak ordezkatzen duen enpresak honako ezaugarri hauek dituela: 

 Langile-taldea ez da 250 langiletik gorakoa. 

 Urteko negozio-bolumenak edo ditu 50 milioiak gainditzen edo urteko balantze orokorrak 

ez ditu 43 milioi euroak gainditzen. 

Era berean, adierazten du, Behargintza Basauri-Etxebarrik hala eskatuz gero, honen esku 

jarriko lukeela hala dela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

 

 

 _______________n,2019ko  _____________-aren  ___(e)an                                        Sinadura eta Zigilua 
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7. eranskina. BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRIREN HARTZEKODUN-FITXA 

 

Enpresa 

 

IFK 

 

Ordezkaria 

 

NAN: 

 

Sozietate Egoitza 

 

 

Bankuko Datuak  

 Erakundea Bulegoa K.D. Kontu zenb./libreta  

     

Fitxa honetan jasotako datuak dituen enpresak adierazten du bankuko datu horiek titularra 

deneko kontuari dagozkiola, eta Behargintza Basauri-Etxebarrik diru-sarrerak egiteko edo 

kobrantzak aurkezteko kontu horixe erabiltzeko eskatzen du. 

 

 

Enpresak  

Finantza erakundearen 

adostasuna 

 

 
Behargintza Basauri-

Etxebarri 

Data eta zigilua 

  

Data eta zigilua 

  

Data eta zigilua 
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8. eranskina. ENPRESA ESKATZAILEA BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZIEKIKO ZEIN 

EGOERATAN DAGOEN AZALTZEKO DEKLARAZIOA 
 

Sozietatearen izena:        IFK 

Ordezkariaren izen-abizenak:       

NAN: 
 

AITORTZEN DU:  
 

 Ez dagoela, arau-hausteak direla eta, diru-laguntza publikoak jasotzeko eskubidetik 

baztertuta. 

 

 Ez diola inongo administraziori, Estatuko nahiz nazioarteko inongo erakunde publiko edo 

pribaturi eskari honen xede den proiektuarekin loturiko inolako laguntzarik eskatu, eta 

ez duela horretarako asmorik.  

 

 Basauri Udalaren edo Etxebarrikoaren diru-laguntzaren bat jasoa izanez gero, erabat 

justifikatuta daudela. 

 

 Eskari honen xede den proiektuarekin lotutako laguntzaren bat eskatu duela edo 

eskatzeko asmoa duela.  

 

Baiezkoa erantzun baduzu, osatu honako informazioa hau. Gainera, behean sinatzen 

duenak konpromisoa hartzen du idatziz Behargintza Basauri-Etxebarriri jakinarazteko, 

dagozkion jakinarazpenak jasotzen direnetik gehienez 15 eguneko epean, bai eta 

Estatuan nahiz nazioartean eskatutako edo jasotako laguntza publiko nahiz pribatuari 

buruzko edozein inguruabar jakinarazteko ere, eskari honen xede den proiektuarekin 

edo honen zati batekin loturarik badu. 

 

Entitate emailea Programa/ 

Laguntzaren izendapena 

Eskatutako laguntza Emandako laguntza 

Data Zenbatekoa Data  Zenbatekoa 

    

    

 

 

 

 

 

 _______________n,2019ko  _____________-aren   ___(e)an                                       Sinadura eta Zigilua 
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9 eranskina. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO ZINPEKO 

DEKLARAZIOA 

 

 Aitortzen dut ordezkatzen dudan enpresak bete egiten dituela Laneko Arriskuen 

Prebentziorako 31/1995 Legeak ezarritako betekizunak eta, oro har, laneko arriskuen 

prebentzio gaietan dagoen legedia ere bai.  

 

 

 

 _______________n,2019ko  _____________-aren   ___(e)an                                     Sinadura eta Zigilua 

 


