PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
eta lehiakortasuna bultzatzeko planaren (III) barruan, berreskuratze,
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
eraldatze
eta erresilientzia
esparruan IRAUNKORTASUNA ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
TRANSFORMACIÓN
Y planaren
RESILIENCIA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Ejemplo de composición según número de logotipos:

LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE,
7 ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA
ETA
N.º Solicitud
Fecha Solicitud
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
Eskaeraren
zk.
Eskaeraren data
ERRESILIENTZIA PLANAREN
ESPARRUAN
I. eranskina
A cumplimentar por la Administración
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
ENTIDAD SOLICITANTE (1)
Eskaeraren
zk.
Eskaeraren
data
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
(Administrazioak jarri behar du)
ERRESILIENTZIA
PLANAREN ESPARRUAN
Documento
identificativo
Nº identificativo
Sexo
ENTITATE
ESKATZAILEA (1)
CIF
DNI
Identifikazio agiria

NIE

ENTITATE ESKATZAILEA (1)

IFK
NAN
AIZ
Nombre o razón social
Identifikazio agiria
IzenaIFK
edo sozietatearen
(1)
NAN izena AIZ
ENTITATE
ESKATZAILEA

Otro
Beste bat
Beste bat

PaísIdentifikazio
Provincia
agiria
Izena edo sozietatearen
izena
IFK
Herrialdea

NAN

Probintzia
AIZ

Identifikazio zenbakia
Eskaeraren zk.

Primer apellido
Identifikazio zenbakia
Lehen abizena
Municipio
Identifikazio
zenbakia
Lehen
abizena

Beste bat

▪ Núm.
Lehen abizena
Udalerria

Herrialdea
Teléfono
Helbidea (kalea)
Telefonoa

Udalerria
Fax

Probintzia
Móvil

Helbidea
Telefonoa(kalea)

Sakelakoa

Faxa

Sakelakoa

Faxa

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL (2)
(2)
(No rellenar
si coincidePOSTA
con los datos
de la persona solicitante)
HELBIDEA
JAKINARAZPENETARAKO

Letra

▪ Zk.

Letra

▪ Zk.

Letra

▪ Zk.

Letra

(Ez bete eskatzailearen datuetan adierazitako bera bada)

(Ez bete eskatzailearen datuetan adierazitako bera bada)

(Ez bete eskatzailearen datuetan adierazitako bera bada)

Herrialdea
Helbidea
(kalea)

Probintzia

Udalerria

Emakumea
Segundo apellido
Sexua
(Administrazioak jarri behar du)
Bigarren
abizena
Emakumea

Gizona

Escal.

Herria

Piso
Bigarren abizena

Eskail.

7

Gizona

C.P.
PK
Gizona
Mano

PK

Solairua

Aldea

Herria
Eskail. electrónico
Solairua
Correo

PK
Aldea

Posta elektronikoa

PaísTelefonoa
Provincia
Municipio
Sakelakoa
Faxa
(2)
HELBIDEA POSTA JAKINARAZPENETARAKO
Herrialdea
Probintzia
Udalerria
Herrialdea
Probintzia
Udalerria
Domicilio
(calle)
HELBIDEA
POSTA JAKINARAZPENETARAKO (2)
Helbidea
(kalea)

Hombre

SexuaEskaeraren data

Localidad Bigarren
Sexua abizena
Herria
Emakumea

Udalerria

Domicilio
(calle)
Izena
edo
sozietatearen izena
Herrialdea
Probintzia
Helbidea (kalea)

(AdministrazioakMujer
jarri behar du)

Posta elektronikoa

Eskail.

Solairua

Aldea

Localidad
Posta elektronikoa
Herria

C.P.
PK
PK
Mano

Núm.
Zk.

Letra
Letra

Herria
Escal.
Eskail.

Piso
Solairua

Zk.

Letra

Herria
Eskail.

Solairua

PK
Aldea

Zk.

Letra

Eskail.

Solairua

Aldea

Aldea

REPRESENTANTE LEGAL
LEGEZKO
ORDEZKARIA
(Obligatorio
para las personas
jurídicas)

(Nahitaezkoa pertsona juridikoa izanez gero)
Helbidea (kalea)
Documento identificativo
LEGEZKO
ORDEZKARIA
Identifikazio agiria
(Nahitaezkoa
pertsonaNIE
juridikoa izanez gero) Otro
DNI
NAN
AIZ
Beste bat
Identifikazio agiria
Nombre
LEGEZKO
ORDEZKARIA
IzenaNAN
AIZ
Beste bat
(Nahitaezkoa pertsona juridikoa izanez gero)

Identifikazio
agiria
Izena
N.º protocolo
NAN
Protokolo zk.

AIZ

Beste bat

Beste bat
Lehen abizena
Data

Izena
Protokolo zk.

RE. 22/117

Teléfono
Telefonoa

Nº identificativo
Identifikazio
Besteren zenbakia
Besteren
bat
bat
Otro
Identifikazio
Beste
bat zenbakia
Primer
apellido
Besteren
Lehen
abizena
bat
Beste bat
Identifikazio
zenbakia
Lehen abizena
Besteren
Fecha
Data
bat

Sexo
Sexua
Mujer
Emakumea
Sexua
Segundo apellido
Bigarren abizena

Hombre
Gizona

Emakumea

Gizona

Sexua
Bigarren abizena
Notario
Notarioa Emakumea

Gizona

Bigarren abizena
Notarioa
Correo
electrónico
Posta elektronikoa

Móvil
Sakelakoa

Fax
Faxa

Protokolo zk.
Telefonoa

Sakelakoa

Data
Faxa

Notarioa
Posta elektronikoa

Telefonoa

Sakelakoa

Faxa

Posta elektronikoa

www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
Diputación, 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel. +34 945 181818. e-mail:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
www.araba.eus
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
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plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
SOLICITUD
DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN
DE
IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD
Y ETA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZANEKAZARITZAREN
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
eta
lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)
barruan,
berreskuratze,
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
COMPETITIVIDAD
DE
LA
AGRICULTURA
Y
LA
GANADERÍA
(III)
EN
EL
MARCO
DEL
PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
eraldatze
eta erresilientzia
esparruan
TRANSFORMACIÓN
Y planaren
RESILIENCIA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
Ejemplo de composición según número de logotipos:

7

INBERTSIO
IDENTIFIKAZIOA
-.IDENTIFICACIÓN
INBERTSIOPLANAREN
PLANAREN
IDENTIFIKAZIOA
1111-.-.-.
DEL PLAN
DE INVERSIÓN
INBERTSIO
PLANAREN
IDENTIFIKAZIOA
Abeltzaintzako
simaurrak
kudeatzeko
sistemetan
egiteko
laguntzen
programa.
1.Programa
Abeltzaintzako
simaurrak
kudeatzekoen
sistemetan
inbertsioak
egiteko
laguntzen
programa.
1.1.
de apoyo
a las inversiones
sistemasinbertsioak
de
gestión de
estiércoles
en ganadería.
1.
Abeltzaintzako
simaurrak
kudeatzeko
sistemetan
inbertsioak
egiteko
laguntzen
programa.

Abeltzaintzako
simaurrak
kanpoan
instalazioen
ingurumen
eraginkortasuna
hobetzea
Abeltzaintzako
simaurrak
kanpoanbiltegiratzeko
biltegiratzeko
instalazioen
ingurumen
eraginkortasuna
hobetzea
Mejora
de la eficiencia
medioambiental
de las instalaciones
deingurumen
almacenamiento
exterior dehobetzea
las deyecciones ganaderas
Abeltzaintzako
simaurrak
kanpoan
biltegiratzeko
instalazioen
eraginkortasuna
Simaurren
kudeaketa
eta
aprobetxamendua
hobetzea
amoniakoaren,
berotegi
efektuko
gasen
eta
igorpenak
gehitu
Simaurren
kudeaketa
eta
aprobetxamendua
hobetzea
amoniakoaren,
berotegi
efektuko
gasen
etagas
gaskutsatzaileen
kutsatzaileen
igorpenak
gehitu
Mejora
de
la
gestión
y
aprovechamiento
de
los
estiércoles
que
no
conlleven
un
aumento
de
de amoniaco,
gases efecto
Simaurren kudeaketa eta aprobetxamendua hobetzea amoniakoaren, berotegi efektuko gasen emisiones
eta
gas
kutsatzaileen
igorpenak
gehitu
gabe
gabe
invernadero
y gases contaminantes
7
gabe

2.
Berotegiak
osorik
eraldatzen
eta
laguntzeko
programa.
2.Programa
Berotegiak
osorik
eraldatzen
etamodernizatzen
modernizatzen
laguntzeko
programa.
2.2.
deosorik
apoyoeraldatzen
a la transformación
integral ylaguntzeko
modernización
de invernaderos.
Berotegiak
eta
modernizatzen
programa.
Berotegia
eraldatzea
Berotegiaosorik
osorik
eraldatzea
Transformación
integral
del invernadero
Berotegia
osorik
eraldatzea
Berotegia
modernizatzea
Berotegia modernizatzea
modernizatzea
Modernización
del invernadero
Berotegia

3.
Energia
eta
energia
berriztagarrietan
(biogasa
eta
nekazaritzako
biomasa)
inbertsioak
egiteko
laguntzen
3.Programa
Energiaefizientzian
efizientzian
eta
energia
berriztagarrietan
(biogasa
etay
nekazaritzako
biomasa)
inbertsioak
egiteko
laguntzen
3.programa.
de apoyo aeta
lasenergia
inversiones
en eficiencia(biogasa
energética
energías renovables
(biogás
y biomasa
agrícola).
3.
Energia
efizientzian
berriztagarrietan
eta
nekazaritzako
biomasa)
inbertsioak
egiteko
laguntzen
programa.
programa.
Energia
efizientzia
hobetzea
nekazaritza
eta
abeltzaintza
ustiategietako
eraikinetan,
industrialdeetan
eta
Energia
efizientzia
hobetzea
nekazaritza
etanaves
abeltzaintza
ustiategietako
eraikinetan,
industrialdeetan
etainstalazioetan
instalazioetan
Mejora
deefizientzia
eficiencia hobetzea
energética
en edificios,
e instalaciones
auxiliares
de las explotaciones
agrícolas
ganaderas
Energia
nekazaritza
eta
abeltzaintza
ustiategietako
eraikinetan,
industrialdeetan
eta
instalazioetan
Simaurren
eta
nekazaritzako
biomasaren
balorizazio
energetikoa
Simaurrenenergética
eta nekazaritzako
nekazaritzako
biomasaren
balorizazio
energetikoa
Valoración
de estiércoles
y biomasa
agrícola.
Simaurren
eta
biomasaren
balorizazio
energetikoa

4.
Nekazaritza
eta
abeltzaintza
sektorean
doitasun
nekazaritza
eta
teknologiak
laguntzen
programa
4.Programa
Nekazaritza
eta
abeltzaintza
sektoreande
doitasun
nekazaritza
eta4.0
4.0
teknologiakaplikatzeko
aplikatzeko
laguntzen
programa
4.4.
de eta
apoyo
para la aplicación
agricultura
de precisión
y tecnologías
4.0
en el sector
agrícola
y ganadero
Nekazaritza
abeltzaintza
sektorean
doitasun
nekazaritza
eta
4.0
teknologiak
aplikatzeko
laguntzen
programa

22-.-.INBERTSIO
KOLEKTIBOKO
PLANA
INBERTSIO
KOLEKTIBOKO
PLANA
2(Hau
DE
INVERSIÓN
COLECTICA
2-.PLAN
-. bete
INBERTSIO
KOLEKTIBOKO
soilik
espediente
berean gutxienez
bostPLANA
inbertsio egingo direnean bost ustiategitan)

(Hau bete
bete
soilik espediente
espediente
berean
gutxienez
bost
inbertsio
egingo se
direnean
bost
ustiategitan)
(Rellenar
únicamente
cuandoberean
en el marco
de un
mismo
expediente
lleven a
cabo
al menos cinco inversiones a realizar en cinco explotaciones diferentes)
(Hau
soilik
gutxienez
bost
inbertsio
egingo
direnean
bost
ustiategitan)

Parte
duten
zerrenda
(gutxienez
5)
Partehartuko
hartuko
dutenentitateen
entitateen
zerrenda
(gutxienez
5)
Relación
de entidades
participantes
(mínimo
5)
Parte
hartuko
duten
entitateen
zerrenda
(gutxienez
5)
Izena
sozietatearen
izena
Izenaedo
edo
sozietatearen
izena
Nombre
o razón
social izena
Izena
edo
sozietatearen

IFZ
IFZ
NIF
IFZ

Ustiategiaren
zk.
Ustiategiaren
zk.
N.º Explotación:
Ustiategiaren
zk.

1(*)
2(*)
3(*)
1(*)
2(*)
3(*)
1(*) 2(*)
2(*) 3(*)
3(*)
1(*)

Entitatearen deskribapena
Entitatearen deskribapena
Entitatearende
deskribapena
Descripción
la entidad

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Ustiategi mota
Ustiategi mota
Ustiategi
mota
Tipo de explotación

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
fisikoa
Persona física
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Agrícola

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Pertsona
juridiko pribatua
Persona jurídica
de naturaleza privada
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Ganadera

Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun propiorik gabeko pertsona
juridikoa
Nortasun
gabeko
pertsona propia
Persona propiorik
jurídica de
sin personalidad
juridikoa
juridikoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Agrícola-ganadera

Entitatearen deskribapena
Entitatearen deskribapena
Entitatearende
deskribapena
Descripción
la entidad

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Ustiategi mota
Ustiategi mota
Ustiategi
mota
Tipo
de explotación

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
fisikoa
Persona física
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Agrícola

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Pertsona
juridiko pribatua
Persona jurídica
de naturaleza privada
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Ganadera

Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun propiorik gabeko pertsona
juridikoa
Nortasun
gabeko
pertsona propia
Persona propiorik
jurídica de
sin personalidad
juridikoa
juridikoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Agrícola-ganadera

Entitatearen deskribapena
Entitatearen deskribapena
Entitatearende
deskribapena
Descripción
la entidad

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Ustiategi mota
Ustiategi mota
Ustiategi
mota
Tipo
de explotación

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
fisikoa
Persona física
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Agrícola

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Pertsona
juridiko pribatua
Persona jurídica
de naturaleza privada
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Ganadera

Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun
gabeko
pertsona propia
juridikoa
Persona propiorik
jurídica de
sin personalidad
juridikoa
juridikoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Agrícola-ganadera

Entitatearen deskribapena
Entitatearen deskribapena
Entitatearende
deskribapena
Descripción
la entidad

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Ustiategi mota
Ustiategi mota
Ustiategi
mota
Tipo
de explotación

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
fisikoa
Persona física
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Agrícola

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Pertsona
juridiko pribatua
Persona jurídica
de naturaleza privada
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Ganadera

Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun propiorik gabeko pertsona
juridikoa
Nortasun
gabeko
pertsona propia
Persona propiorik
jurídica de
sin personalidad
juridikoa
juridikoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Agrícola-ganadera

Entitatearen deskribapena
Entitatearen deskribapena
Entitatearende
deskribapena
Descripción
la entidad

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Ustiategi mota
Ustiategi mota
Ustiategi
mota
Tipo de explotación

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
fisikoa
Persona física
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa
Agrícola

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Pertsona
juridiko pribatua
Persona jurídica
de naturaleza privada
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa
Ganadera

Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun propiorik gabeko pertsona
Nortasun
gabeko
pertsona propia
juridikoa
Persona propiorik
jurídica de
sin personalidad
juridikoa
juridikoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Nekazaritza-abeltzaintzakoa
Agrícola-ganadera

Inbertsioen
Inbertsioeneta
etaaplikatuko
aplikatukodiren
direnustiategien
ustiategienzerrenda
zerrenda(gutxienez
(gutxienez555inbertsio
inbertsio555ustiategitan)
ustiategitan)
Inbertsioen
aplikatuko
diren
ustiategien
(gutxienez
inbertsio
ustiategitan)
Relación
de eta
inversiones
y explotación
en la zerrenda
que se ejecutan
(mínimo
5 en 5 explotaciones
diferentes)
Inbertsioa
Inbertsioa
Inbertsioa
Inversión

Ustiategiaren
Ustiategiarenzk.
zk.
Ustiategiaren
zk.
N.º Explotación:

www.araba.eus
www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
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Tel.:
+34 945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
© Arabako
Foru Aldundia
- Diputación
Foral de
Álava
Diputazio kalea 13,
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34 945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputación, 13,©01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel. -+34
945 181818.
Arabako
Foru Aldundia
Diputación
Forale-mail:afadfa@araba.eus
de Álava
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava

Zenbatekoa (BEZ gabe)
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical
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Jakinarazpenak
bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
2. oharra
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
eta lehiakortasuna bultzatzeko planaren (III) barruan, berreskuratze,
COMPETITIVIDAD
DE LA AGRICULTURA
Y LA
GANADERÍA (III)ETA
EN EL
MARCO DEL PLANIRAUNKORTASUNA
DE RECUPERACIÓN,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ABELTZAINTZAREN
ETA
eraldatze
eta erresilientzia
planaren
esparruan
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
7 IRAUNKORTASUNA ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
ERRESILIENTZIA
PLANARENETA
ESPARRUAN
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ESKATZAILEA
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ERALDATZE
ETA
Izena edo sozietatearen izena
NAN- IFK:
ESKATZAILEA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
En cumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones DECLARO:
Ejemplo de composición según número de logotipos:
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dudan arautzen
entitateakdituen
bai ordezkatzen
dudan entitateko
gobernu
administrazio
organoetako
pertsona
juridiko,
BOSGARRENA.Bai egunean
ordezkatzen
entitateak bai
ordezkatzen
entitateko ordainketak,
gobernu edoerregelamenduz
administrazio organoetako
pertsona
arautegian
ezartzen
denarekin
batdudan
etorriz.
fisiko
eta entitateek
dituzte
dirulaguntzen
itzulketa
dela-etadudan
egin beharreko
ezartzen den
bezala.juridiko,
fisiko
eta entitateek
dituzte materia
dirulaguntzen
itzulketa
dela-eta egin beharreko ordainketak, erregelamenduz ezartzen den bezala.
En
cumplimiento
de egunean
la normativa
Igualdad
DECLARO:
Berdintasunaren
arloko
arautegia en
betetzeko, de
honako
hau ADIERAZTEN
DUT:
BOSGARRENA.- Bai ordezkatzen dudan entitateak bai ordezkatzen dudan entitateko gobernu edo administrazio organoetako pertsona juridiko,
fisiko
eta
entitateek
egunean
dituzte
dirulaguntzen
itzulketa
dela-eta
egin
beharreko
ordainketak,
erregelamenduz
ezartzen
PRIMERO.Que ni laordezkatzen
organización a la que
represento,
ni personadudan
jurídica,
física o gobernu
entidad alguna
de las que forman
parteden
debezala.
los órganos
LEHENENGOA.entitateak
ez hau
ordezkatzen
entitateko
edo administrazio
organoetako
pertsona
juridiko,de
BerdintasunarenEz
arloko arautegiadudan
betetzeko,
honako
ADIERAZTEN DUT:
gobierno
o
administración
de
la
entidad
a
la
que
represento
realizamos
actos
de
discriminación
directa
y/o
indirecta
por
razón
de sexo enez
los
Berdintasunaren
arloko arautegia
honako hau
ADIERAZTEN
DUT: bereizkeria ekintzarik egiten jendea onartzeko prozesuetan
fisiko
eta entitateetako
batek erebetetzeko,
ez du sexuagatik
zuzeneko
ez zeharkako
procesos
de admisión
o en13.
el artikuluan
funcionamiento
de conformidad
con lo estipulado
en el artikuluan
artículo 13xedatutakoaren
de la LGS y artículo
de la Ley de
funtzionamenduan,
SLOren
Euskadiko
Berdintasunaren
Legearen
24(2)
arabera.24(2)
LEHENENGOA.- Ez
ordezkatzen
dudan eta
entitateak
ez ordezkatzen
dudan
entitateko
gobernu edo administrazio
organoetako
pertsona juridiko,
Igualdad
de Euskadi.
LEHENENGOA.Ez
ordezkatzen
dudan
entitateak
ez hau
ordezkatzen
entitateko
gobernuekintzarik
edo administrazio
organoetako
pertsona
juridiko,ez
Berdintasunaren
arloko
arautegia
betetzeko,
honako
ADIERAZTEN
DUT:
fisiko eta entitateetako
batek ere
ez du
sexuagatik
zuzeneko
ezdudan
zeharkako
bereizkeria
egiten jendea
onartzeko
prozesuetan
fisiko
eta entitateetako
batek
ereartikuluan
ez ordezkatzen
du sexuagatik
zuzeneko
ez zeharkako
bereizkeria
jendea
onartzeko
ez
BIGARRENA.Gaur SLOren
egun
ez13.
nik
ez
dudan
entitateak
ez ordezkatzen
dudan
entitatekoegiten
gobernu
edo administrazio
organoetako
funtzionamenduan,
eta Euskadiko
Berdintasunaren
Legearen
24(2) ekintzarik
artikuluan
xedatutakoaren
arabera. prozesuetan
SEGUNDO
.- Quefisiko
ni
yo,
la organización
aEuskadiko
la que
represento,
nidudan
persona
alguna
de artikuluan
las que
forman
parte de
los órganos
de gobierno
o
funtzionamenduan,
SLOren
13.
artikuluan
eta
Berdintasunaren
Legearen
24(2)
xedatutakoaren
arabera.
pertsona
juridiko,
etanientitateetako
ere
ezez
dugu
zigor penalik
ez
zigor
administratiborik
sexuaren
araberako
bereizkeriagatik
LEHENENGOA.Ez
ordezkatzen
dudanbatek
entitateak
ordezkatzen
entitateko
gobernu
edoezarrita
administrazio
organoetako
pertsona
juridiko,
administración
deGaur
esta
sociedad,
estamos
actualmente
sancionadas
penal
y/o bereizkeria
administrativamente
por
discriminación
por
razón
de sexo
y/o
ezBIGARRENA.Gizarte
Arau
Hausteei
etaordezkatzen
Zehapenei
buruzko
Legearen
testu
bategina
onartu
zuen
abuztuaren
4koedo
5/2000
Legegintzako
Errege
fisiko
eta Ordenako
entitateetako
batek
ere
ez
du
sexuagatik
zuzeneko
ez zeharkako
egiten
jendea
onartzeko
prozesuetan
ez
egun
ez nik
ez
dudan
entitateak
ez
ordezkatzen
dudanekintzarik
entitateko
gobernu
administrazio
organoetako
por
infracciones
enfisiko
materia
entre
mujeres
yentitateak
hombres
derivadas
deladministratiborik
Real
Decreto
Legislativo
5/2000,
de
4 de agosto,
por
el que
BIGARRENA.egun
nikigualdad
ez ordezkatzen
ez
ordezkatzen
dudan
entitateko
gobernu
edo administrazio
organoetako
Dekretuaren
etaGaur
Emakumeen
eta
gizonen
arteko
egiazko
berdintasunerako
martxoaren
22ko
3/2007
Lege
Organikoaren
hamalaugarren
xedapen
funtzionamenduan,
SLOren
13.
artikuluan
eta Euskadiko
Berdintasunaren
Legearen
24(2)
artikuluan
xedatutakoaren
arabera.
pertsona
juridiko,
etaezde
entitateetako
batek
eredudan
ez dugu
zigor penalik
ez
zigor
ezarrita
sexuaren
araberako
bereizkeriagatik
se
el
texto
refundido
de la Ley
sobre
Infracciones
y Legearen
Sanciones
en
el
Orden
Social
y Disposición
Adicional
la Ley
pertsona
juridiko,
fisiko
eta
entitateetako
ere
ezburuzko
dugu
zigor
penaliktestu
ez
zigor
administratiborik
ezarrita
sexuaren
araberako
bereizkeriagatik
gehigarriaren
ondoriozko
emakumeen
etabatek
gizonen
arteko
berdintasunaren
arloko
arau
hausteengatik
(besteak
beste,
eta Decimocuarta
mugatu
gabe).de Errege
ezaprueba
Gizarte
Ordenako
Arau
Hausteei
eta
Zehapenei
bategina
onartu zuen
abuztuaren
4ko 5/2000
Legegintzako
Orgánica
para
la igualdad
efectiva
de mujeres
y hombres
de 22
de
marzo
(entre
otras,
a título
no
limitativo).
ezDekretuaren
Gizarte3/2007,
Ordenako
Arau
Hausteei
etaordezkatzen
Zehapenei
buruzko
Legearen
testu
bategina
onartu
zuen
abuztuaren
4koedo
5/2000
Legegintzako
Errege
BIGARRENA.egun
ezeta
nikgizonen
ez
dudan
entitateak
ez
ordezkatzen
dudan
entitateko
gobernu
administrazio
organoetako
etaGaur
Emakumeen
arteko
egiazko
berdintasunerako
martxoaren
22ko
3/2007
Lege
Organikoaren
hamalaugarren
xedapen
Dekretuaren
etaondoriozko
Emakumeen
eta gizonen
arteko
egiazko
berdintasunerako
martxoaren
22ko
3/2007 Lege
Organikoaren
hamalaugarren
xedapen
Laguntza
duten
oinarriak
betetzeko,
honako
hau
ADIERAZTEN
pertsonaarautzen
juridiko,
fisiko eta
entitateetako
batek
ere arteko
ez
dugu
zigor penalikDUT:
ez
zigor arau
administratiborik
ezarrita
sexuaren
gehigarriaren
emakumeen
eta
gizonen
berdintasunaren
arloko
hausteengatik
(besteak
beste, araberako
eta
mugatubereizkeriagatik
gabe).
En
de lasArau
Bases
Reguladoras
de la Ayuda
DECLARO:
gehigarriaren
ondoriozko
emakumeen
eta Zehapenei
gizonen
arteko
berdintasunaren
arloko
arau hausteengatik
(besteak beste,
eta mugatu
gabe). Errege
ezcumplimiento
Gizarte Ordenako
Hausteei
eta
buruzko
Legearen testu
bategina
onartu zuen abuztuaren
4ko 5/2000
Legegintzako
LEHENENGOA.guztiak
egiazkoak
dira,hau
eta
konpromisoa DUT:
hartzen
dut haiek
egiaztatzeko
behar diren ziurtagiriak
aurkezteko,
Dekretuaren
eta Aurreko
Emakumeen
eta
gizonen
arteko
egiazko
berdintasunerako
martxoaren
22ko 3/2007
Lege Organikoaren
hamalaugarren
xedapen
Laguntza
arautzen
duten datu
oinarriak
betetzeko,
honako
ADIERAZTEN
PRIMERO.Que
todos
losoinarriak
datos que
anteceden
sonarteko
ciertos
y me comprometo
a aportar
los justificantes
necesarios
para
su comprobación,
así
Laguntza
arautzen
duten
betetzeko,
honako
hau ADIERAZTEN
bidezko
egiaztapenak
onartzeko,
eta
xede
beste
laguntzarik
ez DUT:
eskatzeko.
Gainera,
badaukat(besteak
laguntza
emateko
ezarritako
baldintzen
gehigarriaren
ondoriozko
emakumeen
etabererako
gizonen
berdintasunaren
arloko
arau
hausteengatik
beste,
eta mugatu
gabe).
como
a aceptar, en Aurreko
su caso,datu
las verificaciones
que procedan,
solicitar para
esta finalidad
otra ayuda
y conocer
las condiciones
para
berri.
LEHENENGOA.guztiak egiazkoak
dira, eta no
konpromisoa
hartzen
dut haiekninguna
egiaztatzeko
behar
diren ziurtagiriak
aurkezteko,
la
concesión
de laAurreko
ayuda.
behar diren
ziurtagiriak
aurkezteko,
LEHENENGOA.datu
guztiak
egiazkoak
dira,
etaADIERAZTEN
konpromisoa
hartzen
dutGainera,
haiek egiaztatzeko
Laguntza
arautzen
duten
oinarriak
betetzeko,
honako
hau
bidezko
egiaztapenak
onartzeko,
eta
xede
bererako
beste
laguntzarik
ez DUT:
eskatzeko.
badaukat laguntza
emateko
ezarritako
baldintzen
bidezko
onartzeko,
bererako beste
laguntzarik
ez eskatzeko.
Gainera,
badaukat
emateko
ezarritako
baldintzen
BIGARRENA.Entitatearen
aurkaeta
ez xede
da izapidetzen
ari EAEko
administrazio
publiko
batek edo
horienlaguntza
erakunde
autonomo
batek emandako
berri. egiaztapenak
SEGUNDO.está
incursa
en un
procedimiento
dedira,
reintegro
o sancionador,
que
habiéndose
iniciado
en elbehar
marco
de ayudas
berri.
izaera
berekoNo
laguntza
edo dirulaguntza
bat
itzultzeko
prozedurari,
ez eta horren
ondorioz
zehapena
ezartzeko
prozedurarik
ere. o subvenciones
LEHENENGOA.Aurreko
datu
guztiak
egiazkoak
eta konpromisoa
hartzen
dut haiek
egiaztatzeko
diren
ziurtagiriak
aurkezteko,
deBIGARRENA.la misma
naturaleza
concedidas
por
las izapidetzen
Administraciones
Públicas
Vascas
y sus
organismos
autónomos,
se halle
todavía
enbatek
tramitación.
bidezko
egiaztapenak
onartzeko,
bererako beste
laguntzarik
ez eskatzeko.
Gainera,
badaukat
emateko
ezarritako
baldintzen
Entitatearen
aurkaeta
ezxede
da
ari EAEko
administrazio
publiko
batek edo
horienlaguntza
erakunde
autonomo
emandako
BIGARRENA.ez da izapidetzen
ariprozedurari,
EAEko administrazio
publiko
batek
edo horien
erakunde
autonomoere.
batek emandako
berri.
izaera bereko Entitatearen
laguntza edoaurka
dirulaguntza
bat itzultzeko
ez eta horren
ondorioz
zehapena
ezartzeko
prozedurarik
(Lekua
data)
izaera bereko laguntza edo dirulaguntza bat itzultzeko prozedurari,
ez etaeta
horren
ondorioz zehapena ezartzeko prozedurarik ere.
y fecha)
BIGARRENA.- Entitatearen aurka ez da izapidetzen ari EAEko (Lugar
administrazio
publiko batek edo horien erakunde autonomo batek emandako
(Lekua
data)
izaera bereko laguntza edo dirulaguntza bat itzultzeko prozedurari,
ez etaeta
horren
ondorioz zehapena ezartzeko prozedurarik ere.
(Lekua eta data)
Pertsona eskatzailearen edo beraren
ordezkariaren
sinadura eta zigilua
(Lekua eta
data)
Firma de la persona solicitante/representante y sello
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

www.araba.eus
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Tel. +34 945 181818. e-mail:afadfa@araba.eus
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Arabako
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
eta lehiakortasuna bultzatzeko planaren (III) barruan, berreskuratze,
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
eraldatze
eta erresilientzia
planaren
esparruan IRAUNKORTASUNA ETA
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
7
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
SOLICITANTE
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
Nombre
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE,DNI
ERALDATZE ETA
ESKATZAILEA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
Izena
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZARENNAN
IRAUNKORTASUNA ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
En nombre
propio
ESKATZAILEA
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
En representación de:
Ejemplo de composición según número de logotipos:

Norberaren izenean
Izena

NAN

Honen
ordezkaritzan:
Razón
social
ESKATZAILEA

NIF:

Izena
Sozietatearen
izena
Norberaren
izenean

7

NAN
IFZ:

ordezkaritzan:
En laHonen
condición
de persona beneficiaria de las ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 3 sobre «Transformación ambiental y digital del sector
Norberaren
izenean
BEEPren
baliabideekin
finantzatzen diren laguntzetako baten onuraduna naizen aldetik, 3. osagaian («Nekazaritzako elikagaien sektorearen eta
Sozietatearen
agroalimentario
yizena
pesquero” con capacidad suficiente para actuar en nombre propio y/o en representación IFZ:
de esta Entidad, mediante la
arrantzaren
ingurumen
eraldakuntza
eta eraldakuntza digitala”) ezarritako helburuak lortzeko behar diren jarduketak egitean, neure izenean edota
Honen
ordezkaritzan:
presente,
DECLARO
RESPONSABLEMENTE:
entitate honen ordezkaritzan jarduteko gaitasun nahikoa dudala, honen bidez NEURE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:
Que,
segúnbaliabideekin
la definición
en ellaguntzetako
artículo 2.18 baten
del Reglamento
n.ºaldetik,
651/2014
de la Comisión,
de 17IFZ:
de junio
de 2014,
la empresa
Sozietatearen
izena contemplada
BEEPren
finantzatzen diren
onuraduna(UE)
naizen
3. osagaian
(«Nekazaritzako
elikagaien
sektorearen
eta
NO
está en crisis,
o, eneraldakuntza
caso de estarlo
NO estaba en
crisis ezarritako
el 31 de diciembre
de
2019,behar
y además
que:
arrantzaren
ingurumen
eta
eraldakuntza
digitala”)
helburuak
lortzeko
diren
jarduketak
egitean,
neure
izenean
edota
Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.18 artikuluko definizioaren arabera, enpresa EZ DAGO
entitate
honen
ordezkaritzan
jarduteko
gaitasun
nahikoa
bidez
NEUREde
ERANTZUKIZUNPEAN
ADIERAZTEN
DUT: de 9 de
krisian
edo,
badago
EZ 31
ZEGOEN
2019ko
31n,honen
eta gainera:
PRIMERO.Que,
aere,
fecha
de diciembre
deabenduaren
2019,
nodudala,
estaba
incursa
en ninguno
los supuesto establecidos
en la Ley 22/2003,
BEEPren baliabideekin finantzatzen diren laguntzetako baten onuraduna naizen aldetik, 3. osagaian («Nekazaritzako elikagaien sektorearen eta
julio, Concursal.
arrantzaren ingurumen eraldakuntza eta eraldakuntza digitala”) ezarritako helburuak lortzeko behar diren jarduketak egitean, neure izenean edota
LEHENENGOA.2019ko
abenduaren
31n17ko
ez zegoen
Konkurtsoen
uztailaren 9ko 22/2003
Legeandefinizioaren
arautzen dituen
kasuetako
batean
ere.
Europako
Batzordearen
2014ko
ekainaren
651/2014
(EB) Erregelamenduaren
2.18 artikuluko
arabera,
enpresa
EZ DAGO
entitate
honen ordezkaritzan
jarduteko
gaitasun
nahikoa
dudala,
honen bidez
NEURE
ERANTZUKIZUNPEAN
ADIERAZTEN
DUT:
SEGUNDO.Que, en
caso
que con
anterioridad
al 31
de31n,
diciembre
de 2019
hubiera
recibido ayuda de salvamento,a
fecha
31 de
krisian
edo, badago
ere,
EZ de
ZEGOEN
2019ko
abenduaren
eta gainera:
diciembre de 2019 ya había reembolsado el préstamo y puesto fin a la garantía.
BIGARRENA.- 2019ko abenduaren 31 baino lehen salbamendu laguntza jaso bazuen, 2019ko abenduaren 31rako mailegua itzulita zuen eta
Europako
Batzordearen
2014ko
ekainaren31n
17ko
(EB) Erregelamenduaren
2.18
artikuluko
definizioaren
arabera,
enpresa
EZ DAGO
bermea
kenduta.
LEHENENGOA.2019ko
abenduaren
ez 651/2014
zegoen
uztailaren
22/2003
Legean
arautzen
dituen
kasuetako
batean
TERCERO.Que en
caso de
que con anterioridad
al 31Konkurtsoen
de diciembre
de 2019 9ko
hubiera
recibido
ayuda
de reestructuración,
a fecha
31 ere.
de
krisian edo, badago ere, EZ ZEGOEN 2019ko abenduaren 31n, eta gainera:
diciembre de 2021 ya no estaba sujeta al citado plan de reestructuración.
HIRUGARRENA.- 2019ko abenduaren 31 baino lehen berregituratzeko laguntza jaso bazuen, 2021eko abenduaren 31rako ez zegoen
BIGARRENA.- 2019ko abenduaren 31 baino lehen salbamendu laguntza jaso bazuen, 2019ko abenduaren 31rako mailegua itzulita zuen eta
berregituratzeko
planari lotuta.
LEHENENGOA.(Lugaruztailaren
y fecha) 9ko 22/2003 Legean arautzen dituen kasuetako batean ere.
bermea
kenduta. 2019ko abenduaren 31n ez zegoen Konkurtsoen
(Lekua eta data)
HIRUGARRENA.2019ko
abenduaren
31 baino
lehen
berregituratzeko
jaso bazuen,
abenduaren
31rako ez
zegoen
BIGARRENA.2019ko
abenduaren
31 baino
lehen
salbamendu
laguntzalaguntza
jaso bazuen,
2019ko2021eko
abenduaren
31rako mailegua
itzulita
zuen eta
Firma de la persona solicitante/representante y sello
berregituratzeko
bermea kenduta.planari lotuta.
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
(Lekua etalaguntza
data) jaso bazuen, 2021eko abenduaren 31rako ez zegoen
HIRUGARRENA.- 2019ko abenduaren 31 baino lehen berregituratzeko
berregituratzeko planari lotuta.
Pertsona eskatzailearen edo(Lekua
beraren
sinadura eta zigilua
etaordezkariaren
data)
Nota (1)
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
1.informamos
oharra
que los datos que Vd. nos facilita
van a ser incluidos enedo
el Fichero
de Titulares
explotaciones
agrarias
de Diputación Foral de Álava cuyos
Pertsona
beraren
ordezkariaren
sinadura
eta titularidad
zigilua
Europako
Parlamentuaren
eta gestionar
Kontseiluaren
2016ko eskatzailearen
apirilaren
27ko a2016/679
(EB) Erregelamenduak
ezartzen
duena
betetzeko,
honen bidez
jakinarazten
tratamientos
se realizan para
subvenciones
e inversiones
explotaciones
agrarias así como(DBEO)
para la gestión
del
registro
de actividades
agrarias.
dizugu
zuk
emandako
datuak
Arabako
Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren
fitxategian
sartuko
direla.
Fitxategi
hori
nekazaritzako ustiategientzako
Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
dirulaguntzak
inbertsioak
kudeatzeko
nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
erabiltzen
da.
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sus derechos
de eta
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rectificación,
supresión,
oposición
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que reconoce
el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la
Datu
horiek isilpean
zaizkie jakinaraziko
hirugarrenei,
legez (Álava).Para
baimentzen den
izan ezik.
1. oharra
Diputación
Foral demantenduko
Álava, Plazadira.
de laEzProvincia,
5, CP 01001
Vitoria - Gasteiz
máskasuetan
información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
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DBEOn
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direnak,
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Arabako
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Aldundiaren
Erregistro
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen
duena
betetzeko,
bidez jakinarazten
Nota (2) jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Bulegora
dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
Si quiere que la Administración le remita las notificaciones por vía telemática, deberá darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas y obtener una
dirulaguntzak
eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.
2.Dirección
oharra Electrónica
Habilitada (DEH) con la que comunicarse con la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a los procedimientos que tengan habilitado
1.
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isilpean mantenduko
Ez zaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
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2016/679
(EB)
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gaitua
(EEG)
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duzu Kontseiluaren
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harremanetan
jartzeko,
eta
ondoren
zerbitzu
horrek(DBEO)
gaituta
dauzkan
prozeduren
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egin
duzu.
dizugu
zuk
emandako
datuak
Arabako
Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren
fitxategian
sartuko
direla.
Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
Bulegora jo behar
(Probintzia
plaza 5,
01001
Araba).
Argibide
gehiago
izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Jakinarazpenak
bideduzu
telematikoz
jasotzeari
utzi
nahi Gasteiz,
izanez gero,
nahikoa
izango
duzu nahi
prozeduraren
harpidetzari
baja
ematea.
dirulaguntzak eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.
2.
oharra
Datu
horiek isilpean mantenduko dira. Ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, legez baimentzen den kasuetan izan ezik.
Nahi
baduzu
Administrazioak
bideezabatzeko,
telematikoz aurkaratzeko
bidaltzea jakinarazpenak,
altaeskubideak,
emanda egon
beharonartzen
duzu Jakinarazpen
Telematikoen
Zerbitzuan,
helbide elektroniko
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
eta mugatzeko
DBEOn
direnak, erabiltzeko
Arabako
Foru Aldundiaren
Erregistro
gaitua
(EEG)
eduki
behar
duzu Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,gehiago
eta ondoren
zerbitzu
horrek
gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
Bulegora
jo behar
duzu
(Probintzia
plaza 5, 01001 Gasteiz,
Araba). Argibide
nahi izanez
gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
2. oharra
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
AYUDAS INBERTSIOETARAKO
A INVERSIONES
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DEL
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LAGUNTZA
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ETA
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
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ERALDATZE
ETA
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ETA
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(III)BARRUAN,
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7
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
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ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
ERRESILIENTZIA
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Ejemplo de composición según número de logotipos:
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL
PLAN DE IMPULSO
DE LA
Y COMPETITIVIDAD DE LA
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)SOSTENIBILIDAD
barruan, berreskuratze,
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
eraldatze
eta erresilientzia
planaren
esparruan IRAUNKORTASUNA ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
RESILIENCIA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
7 ERALDATZE ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
Nota (1)
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
Ejemplo de composición según número de logotipos:

informamos que los datos que Vd. nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Titulares explotaciones agrarias titularidad de Diputación Foral de Álava cuyos
1. oharra
tratamientos se realizan para gestionar subvenciones e inversiones a explotaciones agrarias así como para la gestión del registro de actividades agrarias.
Europako
eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
1.
oharra Parlamentuaren
Garantizamos
la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
dizugu zuk
emandako datuak
Arabako Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren fitxategian
sartukoduena
direlabetetzeko,
eta. Fitxategi
hori nekazaritzako
Europako
Parlamentuaren
eta Kontseiluaren
2016ko
apirilarensupresión,
27ko 2016/679
(EB)yErregelamenduak
(DBEO) el
ezartzen
jakinarazten
Usted
podrá
ejercitar sus derechos
de acceso
rectificación,
oposición
limitación que reconoce
RGPD dirigiéndose
a la honen
Oficinabidez
de Registro
de la
ustiategientzako
dirulaguntzak etaArabako
inbertsioak
kudeatzeko
eta nekazaritzako
jardueren erregistroa
kudeatzeko
dizugu
zukForal
emandako
Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
titularren
fitxategianerabiltzen
sartuko da.
direla eta. Fitxategi hori nekazaritzako
Diputación
de Álava,datuak
Plaza de la Provincia,
5, CP 01001 Vitoria
- Gasteizustiategien
(Álava).Para
más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Datu horiek isilpekoak
dira eta horixe
bermatzen
dugu, ez baitzaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
salbu
eta legez erabiltzen
baimentzen
diren kasuetan.
ustiategientzako
dirulaguntzak
eta
inbertsioak
kudeatzeko
eta
nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
da.
Nota (2)
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
ezabatzeko,
aurkaratzeko
eta mugatzeko
eskubideak,
DBEOnsalbu
onartzenlegez
direnak,
erabiltzeko
Arabako
Foru Aldundiaren Erregistro
Datu
horiek
dira eta horixe
bermatzen
dugu, ez baitzaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
baimentzen
diren
kasuetan.
Si
quiere
queisilpekoak
la Administración
le remita
las notificaciones
por vía telemática,
deberá
darse de altaeta
en el Servicio
de Notificaciones
Telemáticas y obtener una
Bulegora
jo behar duzu
(Probintziaezabatzeko,
plaza 5, 01001
Gasteiz, Araba).Informazio
gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
7
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko
eta
mugatzeko
eskubideak,
DBEOn
onartzen
direnak,
erabiltzeko
Arabako
Foru Aldundiaren
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) con la que comunicarse con la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a los procedimientos
que tenganErregistro
habilitado
2.
oharra jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).Informazio gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Bulegora
este
servicio, podrá dejar de recibir las notificaciones de forma telemática al dar de baja la suscripción al procedimiento correspondiente.
Nahi
baduzu
Administrazioak
bide
telematikoz
bidaltzea
jakinarazpenak,
alta
emanda
egon
behar
duzu
Jakinarazpen
Telematikoen
Zerbitzuan,
helbide
elektroniko
2. oharra
gaitua
(EEG) Administrazioak
eduki behar duzu
Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
ondoren
zerbitzu
horrekJakinarazpen
gaituta dauzkan
prozeduren
harpidetzahelbide
egin behar
duzu.
Nahi baduzu
bide
telematikoz bidaltzea
jakinarazpenak,
altaeta
emanda
egon
behar duzu
Telematikoen
Zerbitzuan,
elektroniko
Jakinarazpenak
bidebehar
telematikoz
jasotzeari
utzi nahi izanez
gero, nahikoa
izango
duzu prozeduraren
harpidetzari
baja ematea.
gaitua (EEG)SOBRE
eduki
duzu Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
eta ondoren
zerbitzu horrek
gaituta dauzkan
prozeduren harpidetza egin behar duzu.
INFORMACIÓN
LA
PROTECCIÓN
DE DATOS
Jakinarazpenak
bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
Finalidades
del tratamiento
Diputación
Foral deBURUZKO
Álava. Departamento
DATUEN
BABESARI
INFORMAZIOAde Agricultura.
Tratamenduaren
helburuak
DATUEN
BABESARI
BURUZKO
INFORMAZIOA
Legitimación para el tratamiento
Arabako
Foru Aldundia.
Nekazaritza
Saila.
Tratamenduaren
El
cumplimiento
dehelburuak
una misión
realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, derivada de una competencia legalmente atribuida al responsable
Arabako
Foru Aldundia.
Saila. de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículo 6.1, apartados c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley orgánica
del
tratamiento,
asílegitimazioa
comoNekazaritza
el cumplimiento
Tratamenduaren
3/2018,
de 5 de diciembre,
de protección
de datos
personales
garantía de egitekoa
los derechos
digitales).
concreto, la
competencia
obligaciones
previstas
eneta
los
Tratamenduaren
arduradunari
legez esleitutako
eskumen
bateny ondoriozko
betetzea
interesEnpublikoaren
mesedetan
edoybotere
publikoak
erabiliz,
Tratamenduaren
legitimazioa
preceptos
básicos
de la legezko
Ley 38/2003,
de 17betetzea
de noviembre,
general
de subvenciones,
y de la Ley
19/2013,
9 de diciembre,
de transparencia,
acceso a la
arduradunari
ezarritako
baldintzak
(DPBO,
6.1ondoriozko
artikulua,
c)
eta e) betetzea
apartatuak;
3/2018
Lege de
Organikoa,
abenduaren
5ekoa,
datu erabiliz,
pertsonalak
Tratamenduaren
arduradunari
legez
esleitutako
eskumen
baten
egitekoa
interes
publikoaren
mesedetan
edo botere
publikoak
eta
información
pública
y buen
gobierno,
en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,
procedimiento
administrativo
común de las
administraciones
públicas. betebeharrak:
babesteko
eta
eskubide
digitalak
bermatzekoa,
8. artikulua).
zuzen del
ere,c)
honako
oinarrizko
printzipioetan
ezartzen
diren eskumena
arduradunari
ezarritako
legezko
baldintzak
betetzea
(DPBO,Hain
6.1 artikulua,
eta e) hauen
apartatuak;
3/2018
Lege Organikoa,
abenduaren
5ekoa, eta
datu pertsonalak
38/2003
Lege
Orokorra,
azaroaren
17koa, dirulaguntzena;
Legea,
abenduaren
9koa,
gardentasunari,
informazio
publikoari
eta gobernu
buruzkoa;
Destinatarios
los datos
babesteko
etade
eskubide
digitalak
bermatzekoa,
8. artikulua).19/2013
Hain zuzen
ere,
honako hauen
oinarrizko
printzipioetan
ezartzen
diren eskumena
etaonari
betebeharrak:
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
publikoen
administrazio
prozedura
erkidearena.
Las
administraciones
públicas
en el ejercicio
de sus competencias.
38/2003
Lege Orokorra,
azaroaren
17koa, dirulaguntzena;
19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoari eta gobernu onari buruzkoa;
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena.
Ejercicio de derechos
Las
personas
interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el
Datuen
hartzaileak
consentimiento
otorgado beren
a través
de la sede
electrónica de la Diputación Foral de Álava o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del
Administrazio
publikoak,
eskumenak
erabiltzean.
Datuen
hartzaileak
procedimiento
administrativo
común.
Administrazio
publikoak,
beren
eskumenak erabiltzean.
Eskubideak erabiltzea
Pertsona interesdunek
Eskubideak
erabiltzeaberen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko,mugatzeko, eramateko eta ezabatzeko eskatu ahal izango dute eta emandako baimena
kendu ahal
izango duteberen
Arabako
Foru
Aldundiaren
egoitza elektronikoaren
bidez eta administrazio
prozedura
erkidearen
arautegian
ezartzen
diren tokietan
eta
Pertsona
interesdunek
datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
eramateko eta
ezabatzeko
eskatu ahal
izango dute
eta emandako
baimena
erregistroetan.
kendu
ahal izango dute Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eta administrazio prozedura erkidearen arautegian ezartzen diren tokietan eta
erregistroetan.

www.araba.eus
Diputación, 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel. +34 945 181818. e-mail:afadfa@araba.eus
www.araba.eus
© Arabako Foru Aldundia
- Diputación Foral de Álava
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
www.araba.eus
©
Arabako
Foru
Aldundia
- Diputación
Foral de
Álava
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.:
+34 945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus

7
7

plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

Eskaera:
Inbertsioetarako
laguntzaDENTRO
nekazaritzaren
abeltzaintzaren
iraunkortasuna
SOLICITUD
DE AYUDAS A INVERSIONES
DEL PLAN eta
DE IMPULSO
DE LA SOSTENIBILIDAD
Y
COMPETITIVIDAD
DE
LA
AGRICULTURA
Y
LA
GANADERÍA
(III)
EN
EL
MARCO
DEL
PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna bultzatzeko planaren (III) barruan, berreskuratze,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
etaPLANAREN
erresilientzia
planaren
esparruan ERALDATZE ETA
LEHIAKORTASUNA eraldatze
BULTZATZEKO
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
7
BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE,
Nombre LEHIAKORTASUNA
y apellidos
DNI ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Ejemplo de composición según número de logotipos:

Izena eta abizenak

En nombre
propio
Izena
eta abizenak

izenean
En Norberaren
representación
de:

izenean
Honen ordezkaritzan:
RazónNorberaren
social
Honen ordezkaritzan:
Sozietatearen
izena

NAN

NAN

NIF
IFZ

7

Sozietatearen
izena
IFZ
En
la condición de
beneficiario de las ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo
de actuaciones necesarias
para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 3 sobre «Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y
BEEPren baliabideekin finantzatzen diren laguntzetako baten onuraduna naizen aldetik, 3. osagaian («Nekazaritzako elikagaien sektorearen
pesquero” con capacidad suficiente para actuar en nombre propio y/o en representación de esta Entidad, mediante la presente, DECLARO
eta arrantzaren ingurumen eraldakuntza eta eraldakuntza digitala”) ezarritako helburuak lortzeko behar diren jarduketak egitean, neure izenean
RESPONSABLEMENTE:
BEEPren
baliabideekin
finantzatzen jarduteko
diren laguntzetako
baten onuraduna
naizen
aldetik,
3. osagaian
(«NekazaritzakoADIERAZTEN
elikagaien sektorearen
edota entitate
honen ordezkaritzan
gaitasun nahikoa
dudala, honen
bidez
NEURE
ERANTZUKIZUNPEAN
DUT:
1.eta arrantzaren
El compromiso
de la eraldakuntza
persona/entidad
que represento
con los
estándares
más exigentes
en relación
con el cumplimiento
de las
normas
ingurumen
eta eraldakuntza
digitala”)
ezarritako
helburuak
lortzeko behar
diren jarduketak
egitean, neure
izenean
edota jurídicas,
entitate honen
jarduteko gaitasun
nahikoa
dudala, honen
NEURE
ERANTZUKIZUNPEAN
ADIERAZTEN
DUT:
éticasordezkaritzan
y morales, adoptando
las medidas
necesarias
para bidez
prevenir
y detectar
el fraude, la corrupción
y los conflictos
de
1.
Ordezkatzen dudan pertsonak/entitateak konpromisoa hartzen du arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzeko estandar zorrotzenak
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
aplikatzeko, iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak saihesteko eta detektatzeko behar diren neurriak ezartzeko, eta antzematen diren
1.
Ordezkatzen dudan
pertsonak/entitateak
konpromisoa
du arauajuridikoak,
etikoak
eta moralak
betetzeko
estandar
zorrotzenak
Adicionalmente,
atendiendo
al contenido
del PRTR, sehartzen
compromete
respetar los
principios
de economía
circular
y evitar
impactos
ez-betetzeak bidezko
agintaritzei
jakinarazteko.
aplikatzeko,
iruzurra, ustelkeria
eta interes
gatazkak
saihesteko
eta siglas
detektatzeko
behar
neurriak ezartzeko,
eta la
antzematen
negativos
significativos
en el medio
ambiente
(«DNSH»
por sus
en inglés
«dodiren
no significant
harm») en
ejecución diren
de las
Horrez gainera,
BEEPrekin
bat jakinarazteko.
etorriz, konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatzeko eta ingurumenari
ez-betetzeak
bidezko
actuaciones
llevadas
aagintaritzei
cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le
kalte handirik ez egiteko (ingelesezko siglak: «DNSH, do no significant harm») plan horren esparruan egiten diren jarduketetan, eta
consta
de BEEPrekin
incompatibilidad
con el konpromisoa
régimen de ayudas
Horrezriesgo
gainera,
bat etorriz,
hartzendeduEstado.
ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatzeko eta ingurumenari
adierazten du ez dagoela finantzaketa bikoitzik edo, halakorik badago, berak dakienaren arabera ez dagoela bateraezintasunik estatukalte
handirik esta
ez egiteko
(ingelesezko
«DNSH, do sobre
no significant
harm») plan
horren
esparruan
egiten diren
En
particular,
declaración
suponesiglak:
el conocimiento
el cumplimiento
de las
siguientes
obligaciones
(dejarduketetan,
acuerdo conetalo
laguntzen
araubidearekin.
adierazten du ez dagoela finantzaketa bikoitzik edo, halakorik badago, berak dakienaren arabera ez dagoela bateraezintasunik estatuestablecido
enere,
el honen
Reglamento
(UE) n.º 2021/241):
Hain zuzen
bidez adierazten da eskatzaileak badakiela honako betebehar hauek dauzkala, 2021/241 (EB) Erregelamenduan
laguntzen
araubidearekin.
denarekin
bat etorriz:
• ezartzen
Sujeción
a los controles
de los órganos de control europeos (Comisión, Tribunal de Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea).
Hain zuzen ere, honen bidez adierazten da eskatzaileak badakiela honako betebehar hauek dauzkala, 2021/241 (EB) Erregelamenduan
• • Normas
sobre
conservación
de la
documentación.
Europar
Batasunaren
kontrol
organoen
kontrola jasan beharra (Batzordea, Europako Kontuen Auzitegia, OLAF eta Europako
ezartzen denarekin bat etorriz:
• Normas
sobre
información
y
comunicación.
Fiskaltza).
Europarde
Batasunaren
kontrol
organoen
kontrola jasan beharra (Batzordea, Europako Kontuen Auzitegia, OLAF eta Europako
•• • Normas
lucha contra
el fraude
y corrupción.
Dokumentazioa
gordetzeari
buruzko
arauak.
Fiskaltza).
• una
Informazioari
eta komunikazioari
buruzko
2.
Que
vez evaluado,
acorde al artículo
5 dearauak.
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
• Dokumentazioa gordetzeari buruzko arauak.
• Iruzurraren
etaRecuperación,
ustelkeriaren kontrako
borrokariy buruzko
arauak.
gestión
del Plan de
Transformación
Resiliencia,
el proyecto/subproyecto cumple con todos los siguientes extremos:
• Informazioari eta komunikazioari buruzko arauak.
2. A.
Irailaren
29ko
HFP/1030/2021
Aginduak,
Berreskuratze,
Eraldaketa
eta Erresilientzia
Planasignificativo
kudeatzeko a
sistema
eratzen duenak,
5.
Las actividades
que se kontrako
desarrollan
en elburuzko
mismoarauak.
no ocasionan
un perjuicio
los siguientes
objetivos
• Iruzurraren
eta ustelkeriaren
borrokari
artikuluan
ezartzen
duenaren
arabera
ebaluatu
ondoren,
proiektuak/azpiproiektuak
honako
hauek
guztiak
betetzen
ditu:
medioambientales,
segúnAginduak,
el artículo Berreskuratze,
17 del Reglamento
(UE) 2020/852
relativo al
establecimiento
un marco
paraduenak,
facilitar5.
las
2.
Irailaren
29ko HFP/1030/2021
Eraldaketa
eta Erresilientzia
Plana
kudeatzeko de
sistema
eratzen
sostenibles
mediante
la implantación
de
un
sistema
de clasificación
(o «taxonomía»)
de
las actividades
económicas
A. inversiones
Beraren
arabera
egingo
diren jarduerek
ez die kalte
handirik
egingo
ingurumenaren
arlokoguztiak
honako
helburu
hauei, Ingurumenari
artikuluan
ezartzen
duenaren
arabera
ebaluatu
ondoren,
proiektuak/azpiproiektuak
honako
hauek
betetzen
ditu:
medioambientalmente
sostenibles:
dagokionez jasangarriak
diren jarduera ekonomikoak sailkatzeko sistema (edo «taxonomia») baten bidez, inbertsio jasangarriak
A. 1.
Beraren
arabera
egingo
diren
jarduerek ez die kalte handirik egingo ingurumenaren arloko honako helburu hauei, Ingurumenari
Mitigación
del
cambio
climático.
ahalbidetzeko
esparru
baten
ezarpenari buruzko 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz:
dagokionez jasangarriak diren jarduera ekonomikoak sailkatzeko sistema (edo «taxonomia») baten bidez, inbertsio jasangarriak
2.
al cambio
climático.
1. Adaptación
Klima aldaketa
leuntzea.
ahalbidetzeko esparru baten ezarpenari buruzko 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz:
Klima
aldaketara
egokitzea.de los recursos hídricos y marinos.
3. 2. Uso
sostenible
y protección
1. Klima aldaketa leuntzea.
Baliabidecircular,
hidrikoen
eta itsaslabaliabideen
jasangarria
eta babesa
4. 3. Economía
incluidos
prevenciónerabilera
y el reciclado
de residuos.
2. Klima aldaketara egokitzea.
Ekonomia yzirkularra,
prebentzioa
eta birziklatzea
barne.
5. 4. Prevención
control dehondakinen
la contaminación
a la atmósfera,
el agua
o el suelo.
3. Baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa
Atmosferaren,
uraren edodelurzoruaren
kutsaduraren
prebentzioa eta kontrola.
6. 5. Protección
y restauración
la biodiversidad
y los ecosistemas.
4. Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklatzea barne.
6. actividades
Biodibertsitatearen
eta ekosistemen
babesa eta
leheneratzea
B.
Las
se adecúan
a las características
y condiciones
fijadas para la Inversión “Plan de Impulso de la sostenibilidad y
5. Atmosferaren, uraren edo lurzoruaren kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.
B. competitividad
Jarduerak batdedatoz
inbertsio hauetarako
ezarritako
ezaugarriekin
baldintzekin:
Berreskuratze,
Eraldatze
eta Erresilientzia
la agricultura
y la ganadería
(III): inversiones
en eta
agricultura
de precisión,
eficiencia
energética
y economía
6. Biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea
Planaren
“Nekazaritzaren
eta abeltzaintzaren
iraunkortasuna
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
plana (III): inbertsioak
circular
y en3.elosagaia,
aprovechamiento
de energías
y gases renovables
en el sector
agrícola y ganadero”
del Componente3,
del Plan
B.
Jarduerak bat datoz inbertsio hauetarako ezarritako ezaugarriekin eta baldintzekin: Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia
nekazaritzan,
eraginkortasun
energetikoan eta ekonomia zirkularrean, eta nekazaritza eta abeltzaintza sektoreko
dedoitasun
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia.
Planaren 3. osagaia, “Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (III): inbertsioak
energien
eta gasen
C.
Las
actividades
que aprobetxamendua”.
se desarrollan en el proyecto/subproyecto cumplen la normativa medioambiental vigente que resulte de
doitasun nekazaritzan, eraginkortasun energetikoan eta ekonomia zirkularrean, eta nekazaritza eta abeltzaintza sektoreko
C. aplicación.
Proiektuan/azpiproiektuan azaltzen diren jarduerek aplikatu beharreko indarreko ingurumenaren arloko arautegia betetzen dute.
energien eta gasen aprobetxamendua”.
D. Las
Egingo
diren jarduerak
ez daude baztertuta
«kalte handirik
ez egiteko»
printzipioa
ez betetzeagatik,
hauek
D.
actividades
que se desarrollan
no están Planaren
excluidasfinantzaketatik
para su financiación
por el Plan
al no cumplir
el principio
DNSH, conforme
C.
Proiektuan/azpiproiektuan azaltzen diren jarduerek aplikatu beharreko indarreko ingurumenaren arloko arautegia betetzen dute.
direla
bide:
Susperraldirako
eta Erresilientziarako
Mekanismoari
buruzkosignificativo»
(2021/ C58/01)
Erregelamendua,
Espainiako
a
la
Guía
técnica
sobre
la
aplicación
del
principio
de
«no
causar
un
perjuicio
en
virtud
del
Reglamento
relativo
D.
Egingo diren jarduerak ez daude baztertuta Planaren finantzaketatik «kalte handirik ez egiteko» printzipioa ez betetzeagatik, hauekal
berreskuratze Recuperación
eta erresilientzia
planaren ebaluazioa
onartzeari
buruzko Kontseiluaren
exekuzio-erabakiaren
proposamena
Mecanismo
yeta
Resiliencia
(2021/C58/01),
a la Propuesta
de Decisión
de Ejecución
del Consejo,
relativa aeta
la
direla bide:deSusperraldirako
Erresilientziarako
Mekanismoari
buruzko
(2021/ C58/01)
Erregelamendua,
Espainiako
beraren eranskina.
aprobación
de
la
evaluación
del
plan
de
recuperación
y
resiliencia
de
España
y
a
su
correspondiente
Anexo.
berreskuratze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren exekuzio-erabakiaren proposamena eta
Egingo
diren jarduerek
ez dute sortuko
zuzeneko
ondoriorik
ingurumenean,
ez zeharkako ondorio
primariorik
beren
bizi-zikloen
osoan
E.E. Las
actividades
que se desarrollan
no causan
efectos
directos
sobre el medioambiente,
ni efectos
indirectos
primarios
todo
beraren
eranskina.
(halakotzat
jotzen
dira
amaitu
ondoren,
jarduera
egin
eta
gero,
agertu
ahal
direnak).
ciclo diren
de vida,
entendiendo
tales
aquéllosondoriorik
que pudieran
materializarse
tras su finalización,
una vezberen
realizada
la actividad.
E. su
Egingo
jarduerek
ez dutecomo
sortuko
zuzeneko
ingurumenean,
ez zeharkako
ondorio primariorik
bizi-ziklo
osoan
Badakit
ezen, adierazpen
ezarritakojarduera
betekizunetako
bat
ezestablecidos
bada,
jasotako
itzuli
beharko dira
etalugar
bidezko
(halakotzat
jotzen
amaitu
ondoren,
egin eta
agertu ahal
direnak).
Que
soy
conodedor
de dira
quehonetan
el incumplimiento
de alguno
de gero,
los betetzen
requisitos
en kopuruak
la presente
declaración
dará
a la
berandutza interesak ordaindu beharko direla.
obligación
de devolver
las cantidades
percibidas
y los intereses
demora ez
correspondientes.
Badakit ezen,
adierazpen
honetan ezarritako
betekizunetako
batdebetetzen
bada, jasotako kopuruak itzuli beharko dira eta bidezko
berandutza
interesak ordaindu
beharko
direla.en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
3.
Conocer
la normativa
que es de
aplicación,
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
A.
La letra d) del apartado 2: recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a
la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera:
Inbertsioetarako
laguntza
nekazaritzaren
abeltzaintzaren
iraunkortasuna
SOLICITUD
DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO
DEL PLAN eta
DE
IMPULSO
DE LA SOSTENIBILIDAD
Y
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
COMPETITIVIDAD
DE
LA
AGRICULTURA
Y
LA
GANADERÍA
(III)
EN
EL
MARCO
DEL
PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)
barruan,
berreskuratze,
ESKAERA:INBERTSIOETARAKO
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE ETA
ESKAERA:
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
TRANSFORMACIÓN
YBARRUAN,
RESILIENCIA
LEHIAKORTASUNABULTZATZEKO
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BERRESKURATZE,
ERALDATZEETA
ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNA
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
eraldatze
eta
erresilientzia
esparruan ERALDATZE
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) planaren
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
3.
Ezagutzen dut aplikatzen den arautegia,
batez ere Suspertze
eta Erresilientzia
Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
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que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

3. eta Kontseiluaren
Ezagutzen dut2021eko
aplikatzen
den arautegia,
batez ere
Suspertze eta Erresilientzia
Mekanismoa
ezartzen
duen hauek:
Europako Parlamentuaren
otsailaren
12ko 2021/241
Erregelamenduaren
(EB) 22. artikuluaren
honako
apartatu
eta
Kontseiluaren
2021eko
otsailaren
12ko
2021/241
Erregelamenduaren
(EB)
22.
artikuluaren
honako
apartatu
hauek:
3.
Ezagutzen
dut
aplikatzen
den
arautegia,
batez
ere
Suspertze
eta
Erresilientzia
Mekanismoa
ezartzen
duen
Europako
Parlamentuaren
A.
2.
apartatuaren
d)
letra:
erresilientzia
planaren
barruan
erreformak
eta
inbertsio
proiektuak
egitera
bideratutako
neurriei
3. 3. Ezagutzen
aplikatzen
arautegia,
ere
Suspertze
eta Erresilientzia
Mekanismoa
ezartzen
duenduen
Europako
Parlamentuaren
a. dut
el nombre
delden
perceptor
finalbatez
de los
fondos;
Ezagutzen
dut aplikatzen
den
arautegia,
batez
ere
Suspertze
eta Erresilientzia
Mekanismoa
ezartzen
Europako
Parlamentuaren
A.dagokienez,
2. apartatuaren
d)
letra:
erresilientzia
planaren
eta
inbertsio
proiektuak
egitera
bideratutako
neurriei
etaKontseiluaren
Kontseiluaren
2021eko
otsailaren
12ko
2021/241
Erregelamenduaren
(EB)
22.artikuluaren
artikuluaren
honako
apartatu
hauek:
funtsenotsailaren
erabileraren
auditoria
eta
kontrol barruan
egiteko, erreformak
datu
hauen
kategoria
harmonizatuak
biltzea,
bilaketak egiteko
eta
2021eko
12ko
2021/241
Erregelamenduaren
(EB)
22.
honako
apartatu
hauek:
el nombre2021eko
del contratista
y del
subcontratista,
cuando el perceptor
final
de los fondos
seaapartatu
un poder
adjudicador de
etab.Kontseiluaren
otsailaren
12ko
2021/241
Erregelamenduaren
(EB)hauen
22.
artikuluaren
honako
hauek:
dagokienez,
funtsen
erabileraren
auditoria
eta
kontrol
egiteko,
datu
kategoria
harmonizatuak
biltzea,
bilaketak
egiteko
A.
2.
apartatuaren
d)
letra:
erresilientzia
planaren
barruan
erreformak
eta
inbertsio
proiektuak
egitera
bideratutako
neurriei
aukera
ematen
duen
formatu
elektronikoan,
eta
datu
base
bakarrean:
A. A.2. apartatuaren
d) con
letra:
erresilientzia
planaren
barruan
inbertsio
proiektuak
egitera
bideratutako
neurriei
Derecho
de la Unión
o nacional
enerreformak
materia
deeta
contratación
pública;
2.conformidad
apartatuaren
d)elletra:
erresilientzia
planaren
barruan
erreformak
eta inbertsio
proiektuak
egitera
bideratutako
neurriei
ematen
duen
formatu
elektronikoan,
eta datu
base bakarrean:
dagokienez,
funtsen
erabileraren
auditoria
etakontrol
kontrol
egiteko,
datuhauen
hauenkategoria
kategoriaharmonizatuak
harmonizatuakbiltzea,
biltzea,bilaketak
bilaketakegiteko
egiteko
a.aukera
funtsen
azken
hartzailearen
izena; eta
dagokienez,
funtsen
erabileraren
auditoria
egiteko,
datu
c. dagokienez,
los nombres,
apellidos
y fechas auditoria
de nacimiento
de losegiteko,
titularesdatu
reales
del perceptor
los fondos o del
contratista,
según
funtsen
erabileraren
eta kontrol
hauen
kategoria de
harmonizatuak
biltzea,
bilaketak
egiteko
a.ematen
funtsen
azken
hartzailearen
izena;
aukera
duen
formatu
elektronikoan,
etadatu
datu
basebakarrean:
bakarrean:
b. ematen
kontratistaren
eta azpikontratistaren
izena,
funtsen
azken hartzailea botere adjudikatzailea bada Batasuneko edo estatuko
aukera
duen
formatu
elektronikoan,
eta
base
seb.define
en
el
artículo
3,
punto
6,
de
la
Directiva
(UE)
2015/849
del
Parlamento
Europeo
y
del
Consejo
(26);
aukera
ematen
duen
formatu
elektronikoan,
eta
datu
base
bakarrean:
kontratistaren
eta azpikontratistaren
izena, funtsen
azken hartzailea botere adjudikatzailea bada Batasuneko edo estatuko
a. funtsen
funtsen
azken
hartzailearen
izena;
kontratazio
publikoaren
arloko
zuzenbidearekin
bat etorrita;
azken
hartzailearen
d.a. una
de medidas
para laizena;
ejecución
de reformasbat
y proyectos
de inversión en el marco del plan de recuperación y
a. lista
funtsen
azken
hartzailearen
izena;
kontratazio
publikoaren
arloko
zuzenbidearekin
etorrita;
kontratistaren
eta
azpikontratistaren
izena,
funtsenazken
azken
hartzailea
botereadjudikatzailea
adjudikatzailea
bada
Batasuneko
edoestatuko
estatuko
c. kontratistaren
funtsen
hartzailearen
edo kontratistaren
benetako
titularren
izen-abizenak
eta
jaiotegunak,
Europako
Parlamentuaren
eta
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b.b.
eta
azpikontratistaren
izena,
funtsen
hartzailea
botere
bada
Batasuneko
edo
b.c. kontratistaren
eta
azpikontratistaren
izena,
funtsen
azken
hartzailea
botere
adjudikatzailea
bada
Batasuneko
edofondos
estatuko
resiliencia,
junto
con
el
importe
total
de
la
financiación
pública
de
dichas
medidas
que indique
la cuantía
de los
funtsen
hartzailearen
edozuzenbidearekin
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titularren
izen-abizenak
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publikoaren
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2015/849
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artikuluaren
6. puntuan
zehazten
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(26); Parlamentuaren eta
kontratazio
publikoaren
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desembolsados
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puntuan
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titularren
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eta jaiotegunak,
Europako
Parlamentuaren
B.
Apartado
datos
personales
en
el
apartado
2, 6.
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d), del
presente
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solo
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los eta
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erreformak
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zenbateko
osoarekin
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botere
erabiliz,
etaTratamenduaren
arduradunari
legezko
baldintzak
(DPBO,
6.1
artikulua,
c)
e)
apartatuak;
3/2018
Lege Organikoa,
abenduaren
Tratamenduaren
Arabako
Foru ezarritako
Aldundia.
Saila.
Tratamenduaren
legitimazioa:
arduradunari
legez
esleitutako
eskumen
baten
ondoriozko
egitekoa
betetzea
interes
publikoaren
mesedetan
edo
competencia
legalmente
atribuida
al
responsable
del
tratamiento,
así
como
el
cumplimiento
de
requisitos
legales
impuestos
a
dicho
responsable
(artículo
6.1,
Tratamenduaren
legitimazioa:
Tratamenduaren
arduradunari
legez
esleitutako
eskumen
baten
ondoriozko
egitekoa
betetzea
interes
publikoaren
mesedetan
edo
eskumena
eta
betebeharrak:
38/2003
Lege
Orokorra,
azaroaren
17koa,
dirulaguntzena;
19/2013
Legea,
abenduaren
9koa,
gardentasunari,
informazio
publikoari
etadiren
5ekoa,
datu erabiliz,
pertsonalak
babesteko
eta
eskubide
digitalak
bermatzekoa,
8. (DPBO,
artikulua).
Hain
zuzen
ere,
honako
hauen
oinarrizko
printzipioetan
ezartzen
Tratamenduaren
legitimazioa:
Tratamenduaren
arduradunari
legez esleitutako
eskumen
baten
ondoriozko
egitekoa
betetzea
interes
publikoaren
mesedetan
edo
botere
publikoak
eta
arduradunari
ezarritako
legezko
baldintzak
betetzea
6.1
artikulua,
c)
eta
e)
apartatuak;
3/2018
Lege
Organikoa,
abenduaren
apartados
c) y e),
del
RGPD,
y 8 38/2003
de
la Ley
orgánica
3/2018,
de 5 de
diciembre,
de protección
deLegea,
datos
personales
y9koa,
garantía
de los
derechos
digitales).
En eta
botere
publikoak
erabiliz,
eta
arduradunari
ezarritako
legezko
baldintzak
betetzea
(DPBO,
6.119/2013
artikulua,
c) eta
e) apartatuak;
3/2018
Lege
Organikoa,
abenduaren
gobernu
onari
buruzkoa;
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
publikoen
administrazio
prozedura
erkidearena.
eskumena
eta
betebeharrak:
Lege
Orokorra,
azaroaren
17koa,
dirulaguntzena;
abenduaren
gardentasunari,
informazio
publikoari
botere
publikoak
erabiliz,
eta arduradunari
ezarritako
legezko
baldintzak
betetzea
(DPBO,
6.1
artikulua,
c)
eta e)hauen
apartatuak;
3/2018
Lege Organikoa,
abenduaren
5ekoa,
datu
pertsonalak
babesteko
eta
eskubide
digitalak
bermatzekoa,
8.
artikulua).
Hain
zuzen
ere,
honako
oinarrizko
printzipioetan
ezartzen
diren
5ekoa,
datu
pertsonalak
babesteko
eta
eskubide
digitalak
bermatzekoa,
8.publikoen
artikulua).
Hain
zuzen prozedura
ere,17honako
hauen oinarrizko
printzipioetan
ezartzen
concreto,
la
competencia
y obligaciones
previstas
en
los preceptos
básicos
de la Ley
38/2003,
de
de erkidearena.
noviembre,
general de
subvenciones,
y de diren
la Ley
Datuen
hartzaileak:
Administrazio
publikoak,
beren
eskumenak
erabiltzean.
gobernu
onari
buruzkoa;
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
administrazio
5ekoa, eta
datubetebeharrak:
pertsonalak 38/2003
babesteko
etaOrokorra,
eskubideazaroaren
digitalak 17koa,
bermatzekoa,
8. artikulua).
Hain
zuzenabenduaren
ere, honako
hauen
oinarrizko printzipioetan
ezartzeneta
diren
eskumena
Lege
dirulaguntzena;
19/2013
Legea,
9koa,
gardentasunari,
informazio
publikoari
eskumena
eta9betebeharrak:
38/2003
Lege
Orokorra,
azaroaren
dirulaguntzena;
Legea,
abenduaren
gardentasunari,
informazio
eta
19/2013,
de
de
diciembre,
de 38/2003
transparencia,
acceso
a la 17koa,
información
pública
y 19/2013
buen
gobierno,
en abenduaren
la Ley 9koa,
39/2015,
deeta
1 de
octubre,
delpublikoari
procedimiento
Eskubideak
erabiltzea:
Pertsona
interesdunek
beren
datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
eramateko
ezabatzeko
eskatu
ahal izango
Datuen
hartzaileak:
Administrazio
publikoak,
beren
eskumenak
erabiltzean.
eskumena
eta
betebeharrak:
Lege
Orokorra,
azaroaren
17koa,
dirulaguntzena;
19/2013
Legea,
gobernu
onari
buruzkoa;
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
publikoen
administrazio
prozedura
erkidearena. 9koa, gardentasunari, informazio publikoari eta
gobernu
onari
buruzkoa;
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
publikoen
administrazio
prozedura
erkidearena.
administrativo
común
de
las
administraciones
públicas.
dutegobernu
eta
emandako
baimena
kendu
ahal
izango
dute
Arabako
Foru
Aldundiaren
egoitza
elektronikoaren
bidez
eta
administrazio
prozedura
erkidearen
arautegian
Eskubideak
Pertsona
interesdunek
beren datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
eramateko eta ezabatzeko eskatu ahal izango
onari erabiltzea:
buruzkoa;
39/2015
Legea,
urriaren
1ekoa,
administrazio
publikoen
administrazio
prozedura erkidearena.
Datuen
hartzaileak:
Administrazio
publikoak,
beren
eskumenak
erabiltzean.
Datuen
hartzaileak:
publikoak,
beren
eskumenak
erabiltzean.
ezartzen
diren
tokietan
eta
erregistroetan.
Destinatarios
de
losAdministrazio
datos:
Las administraciones
públicas
en el
ejercicio
de sus competencias.
dute
eta
emandako
baimena
kendu
ahal
izango
dute
Arabako
Foru
Aldundiaren
egoitza
elektronikoaren bidezeramateko
eta administrazio
prozedura
erkidearen
arautegian
Datuen
hartzaileak:
Administrazio
publikoak,
beren
eskumenak
erabiltzean.
Eskubideak
erabiltzea:
Pertsonainteresdunek
interesdunek
beren
datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
etaezabatzeko
ezabatzeko
eskatu
ahalizango
izango
Eskubideak
erabiltzea:
Pertsona
beren
datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
eramateko eta
eskatu
ahal
ezartzen
diren
tokietan
eta
erregistroetan.
Ejercicio
de
derechos:
Las personas
interesadas
podrán
solicitar
el
acceso, rectificación,
oposición,
limitación,
portabilidad
y supresión
de erkidearen
sus datos
oarautegian
retirar,
en
Eskubideak
erabiltzea:
Pertsona
interesdunek
beren
datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
aurkaratzeko,mugatzeko,
eramateko
eta ezabatzeko
eskatu
ahal izango
duteeta
etaemandako
emandako
baimena
kenduahal
ahal
izangodute
dute
Arabako
Foru
Aldundiaren
egoitzaelektronikoaren
elektronikoaren
bidezeta
eta
administrazio
prozedura
dute
baimena
kendu
izango
Arabako
Foru
Aldundiaren
egoitza
bidez
administrazio
prozedura
erkidearen arautegian
duteeleta
emandako
baimena
kendu
ahal izango
dute Arabako
Foru
egoitza
eta administrazio
erkidearen
arautegian
suezartzen
caso,
consentimiento
otorgado
a través
de la sede
electrónica
deAldundiaren
la Diputación
Foral elektronikoaren
de Álava o en bidez
los lugares
y registros prozedura
establecidos
en la normativa
diren
tokietan
eta
erregistroetan.
ezartzen diren
tokietan
eta
erregistroetan.
www.araba.eus
ezartzen
tokietan eta
erregistroetan.
reguladora
deldiren
procedimiento
administrativo
común.
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
www.araba.eus
© Arabako
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)ABELTZAINTZAREN
barruan, berreskuratze,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
IRAUNKORTASUNA ETA
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ETA
eraldatze
etaPLANAREN
erresilientzia
planaren
esparruan ERALDATZE
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
7 DE PRECISIÓN Y
4.
LA APLICACIÓN DE AGRICULTURA
IV.PROGRAMA
eranskina DE APOYO PARA
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

TECNOLOGÍAS
EN
EL SECTOR
AGRÍCOLA Y GANADERO
3. ENERGIA
EFIZIENTZIAN4.0
ETA
ENERGIA
BERRIZTAGARRIETAN
(BIOGASA ETA
3.
ENERGIA EFIZIENTZIAN
ETA
ENERGIA BERRIZTAGARRIETAN
(BIOGASA
ETA
NEKAZARITZAKO
BIOMASA)
INBERTSIOAK
EGITEKO LAGUNTZEN
PROGRAMA
IDENTIFICACION
DE LA ENTIDAD
SOLICITANTE
NEKAZARITZAKO BIOMASA)
INBERTSIOAK
EGITEKO
LAGUNTZEN PROGRAMA

Rellenar únicamente un apartado en función de las características de la entidad solicitante.

ENTITATE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA

Atal bar bakarrik bete behar da, kasuan kasukoa
ezaugarrien arabera.
ESKATZAILEAREN
IDENTIFIKAZIOA
SOLICITUD
QUE SE REALIZA AENTITATE
NIVELeskatzailearen
INDIVIDUAL
Atal bar bakarrik bete behar da, kasuan kasukoa eskatzailearen ezaugarrien arabera.
Rellenar únicamente un apartado (A o B) en función de las características de la entidad solicitante.

BANAKAKO ESKAERA
BANAKAKO
ESKAERA
A) Titulares
explotación
agraria o ganadera
Izena edode
sozietatearen
izena
Izena oedo
sozietatearen
izena
Nombre
razón
social

IFZ

Ustiategiaren zk.

IFZ
NIF

Ustiategiaren
zk.
N.º
Explotación:

Pertsona fisikoa
Pertsona juridiko
fisikoa pribatua
Persona física
Pertsona
juridikodepribatua
Persona
jurídica
naturaleza privada
Pertsona juridiko publikoa
Persona jurídica de naturaleza pública
Pertsona juridiko publikoa

Izaera juridikoa
Naturaleza
jurídica
Izaera juridikoa

7

1(*)

3(*)

Nekazaritzakoa
NekazaritzaNekazaritzakoa
Agrícola
abeltzaintzakoa
NekazaritzaAgrícola-ganadera
Abeltzaintzakoa
abeltzaintzakoa
Ganadera
Abeltzaintzakoa

Ustiategi mota
Tipo
de explotación
Ustiategi
mota

KOLEKTIBOA
(Bete I. eta II. eranskinak)
B) INBERTSIO
Prestadores de
servicios agrarios
INBERTSIO
KOLEKTIBOA
(Bete
I. eta
II. eranskinak)
A) Eskatzen
den
laguntza aplikatuko
den
inbertsioaren
xedea
Nombre
o razón
social
A)
Eskatzen
den
laguntza
aplikatuko
den
inbertsioaren
Zerbitzua egitea 5 ustiategi eskatzailetan edo gehiagotan xedea

2(*)

1(*)1(*) 2(*)
2(*) 3(*)
3(*)

NIF

1(*)

2(*)

3(*)

5 ustiategik edo gehiagok erabileraren onura jasoko dute

Zerbitzua
egitea bete
5 ustiategi
edo gehiagotan
5 ustiategik
edo gehiagok
erabileraren onura jasoko dute
Atal
bat bakarrik
behareskatzailetan
da (B-1 edo B-2),
kasuan kasukoa entitate eskatzailearen
ezaugarrien
arabera.
Naturaleza jurídica
Epígrafe de alta en IAE
B-1)
Parte
hartuko
duten entitateen zerrenda (gutxienez 5)
Atal
bat
bakarrik
eskatzailearen
ezaugarrien
arabera.
Persona
físicabete behar da (B-1 edo B-2), kasuan kasukoa entitate
911(Servicios
Agrícolas
Ganaderos)
B-1)
Parte
hartuko
duten
entitateen
zerrenda
(gutxienez
5)
912
(servicios
forestales
y
servicios
relacionados
BAI y acuicultura
EZ )
Parte hartzaileen kopurua
Barruko akordioa sinatu den eguna
I. eta II. eranskinak
bete con pesca

Persona
jurídica
851 ( Alquiler de maquinaria
equipo
Agrícola)
Parte
hartzaileen
kopurua
Barruko akordioa sinatu den eguna
I. etay II.
eranskinak
bete
B-2) Agintaritza eskudunak onartutako ekoizle elkartea edo erakundea.

INVERSIÓN
COLECTIVA
(Cumplimentar
ANEXOS
I y edo
II) erakundea.IFZ
B-2)
eskudunak
ekoizle
elkartea
IzenaAgintaritza
edo sozietatearen
izenaonartutako

Ustiategiaren zk.

A) Destino
desozietatearen
la inversiónizena
objeto de la solicitud
Izena edo

Ustiategiaren zk.

IFZ

Prestar servicio en 5 o más de la explotaciones solicitantes

BAI

1(*)

1(*)

EZ

2(*)

3(*)

2(*)

3(*)

5 o más explotaciones solicitantes se benefician del uso

PARTZUERGOAK ETA SEKTORE PUBLIKOAREN ETA PRIBATUAREN ARTEKO BESTE LANKIDETZA
Rellenar únicamente un apartado (B-1 o B-2) en función de las características de la entidad solicitante.
MOTA BATZUK (Bete
II. eranskina)
PARTZUERGOAK
ETA
SEKTORE PUBLIKOAREN ETA PRIBATUAREN ARTEKO BESTE LANKIDETZA
B-1 Izena
) Relación
de entidades
participantes (mínimo 5)
edo sozietatearen
izena
MOTA BATZUK (Bete II. eranskina)
edo sozietatearen izenaFecha de firma de acuerdo interno
N.º Izena
de integrantes

IFZ

IFZ

Ordezkaria

Ordezkaria
Cumplimenta Anexo
I y II SI

NO

B-2) Organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente

Baterako erabilera baterako jarduketa
Nombre
o razón social
NIF(1) ETE diren abeltzaintzako
N.º Explotación:
2(*) 3(*)
Baldintzak
ustiategien onurarako 1(*)
jarduketa
Baterako erabilera baterako jarduketa
Aurreko puntuko titularren baimena (1) entitateak laguntza eskatzeko
Data
(1)
Baldintzak
ETE diren abeltzaintzako ustiategien onurarako jarduketa
Aurreko puntuko titularren baimena (1) entitateak laguntza eskatzeko
Data

CONSORCIOS U OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA(Cumplimentar ANEXO II)
Nombre o razón social

Requisitos

NIF

Representante

Actuación destinada a un uso común
Actuación en beneficio de explotaciones ganaderas con consideración de PYME
Autorización de titulares del punto anterior (1) para que la entidad solicite la ayuda
Fecha
(1)

(*) Marcar la/s casilla/s que corresponda cuando el solicitante cumpla la condición que se indica a continuación:
1 -. Titularidad compartida
2 - Jóvenes agricultores
3 -. Solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria
(*) Markatu behar den laukia eskatzailea honako hauetako batekin bat datorrenean:
1-. Hainbat titular
2 - Nekazari gaztea 3 -. Lehentasunezko elkarte bateko kidea
(*) Markatu behar den laukia eskatzailea honako hauetako batekin bat datorrenean:
1-. Hainbat titular
2 - Nekazari gaztea 3 -. Lehentasunezko elkarte bateko kidea
www.araba.eus
www.araba.eus
Diputación,
13,13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
+34
945
181818.
Diputazio
kalea
01001
Vitoria-Gasteiz.Tel.
Tel.:
+34
945
181818;e-mail:afadfa@araba.eus
e-maila:afadfa@araba.eus
©©Arabako
de Álava
Álava
ArabakoForu
ForuAldundia
Aldundia -- Diputación
Diputación Foral de
www.araba.eus
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA ETA
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)ABELTZAINTZAREN
barruan, berreskuratze,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
IRAUNKORTASUNA
ETA
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ETA
eraldatze etaPLANAREN
erresilientzia
planaren
esparruan ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN
PLANAREN ESPARRUAN
ESPARRUAN
ERRESILIENTZIA
DATOS DE LA INVERSIÓN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

7

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
ESKATZAILEA
ESKATZAILEA

INBERTSIOAREN DATUAK
DATUAK
INBERTSIOAREN

Enpresa txikiaDE SOFTWARE.
Enpresa ertaina
1
LICENCIAS
Enpresa txikia
Enpresa ertaina
(Inversión mínima en el proyecto de inversión > 5.000 €)

Enpresa handia
Enpresa handia

DIRULAGUNTZA JASO DEZAKETEN JARDUKETAK
DIRULAGUNTZA
JASO DEZAKETEN JARDUKETAK
INVERSIÓN

MARCA

MODELO

PRECIO
(SIN IVA)
ustiategietako

7

REQUISITO
MÍNIMO (*1)
eraikinetan,

Energia efizientzia hobetzea nekazaritza eta abeltzaintza
1.
Energia efizientzia hobetzea nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietako eraikinetan,
1.
JARDUKETA industrialdeetan eta instalazioetan. (Gutxienez 10.000 €-ko inbertsioa proiektuko):
JARDUKETA industrialdeetan eta instalazioetan. (Gutxienez 10.000 €-ko inbertsioa proiektuko):

INBERTSIOAREN
ZENBATEKOA (BEZ
INBERTSIOA
INBERTSIOAREN
ZENBATEKOA
KODEA
GABE) (BEZ
INBERTSIOA
KODEA
(*1) Ver Anexo
III para comprobar si la inversión realizada es objeto de ayuda y debe cumplir con algún requisito mínimo. En casoGABE)
de que así sea,
Isolamendu
sistema
instalatzea.
indicar en la tabla de arriba
el
requisito
del
que
se
trata
Isolamendu sistema instalatzea.
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
sorkuntzan (% 55tik gora)
(Inversión mínima en el proyecto
de inversión
> 5.000 €) Elektrizitate
LORTUTAKO
EFIZIENTZIA
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
Sistema
mistoetan,
kogenerazioa, esaterako (% 80tik
gora)
REQUISITO
gora)
PRECIO
INVERSIÓN
MARCA
MÍNIMO (*1)
Airea birziklatzeko instalazioa.
(Makineria ondokoMODELO
laukian zehazten da)
(SIN IVA)
(Indicar 1º - 3º)
Airea birziklatzeko instalazioa. (Makineria ondoko laukian zehazten da)

2

A1
MÁQUINAS
Y/O EQUIPOS NUEVOS.
A1

MAKINAREN IZENA
MAKINAREN IZENA

MARKA
MARKA

MODELOA
MODELOA

BAI
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI

EZ
EZ
EZ
EZ
EZ
EZ
OBJETIVO (*2)
(Indicar 1º - 5º)

PREZIOA (BEZ
PREZIOA
GABE)(BEZ
GABE)

A2
A2

(*1) Ver Anexo IV para comprobar si la inversión realizada es objeto de ayuda y cumple con, al menos, uno de los siguientes requisitos mínimos:
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
1º - Trabajo variable
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
2º - Mapeo
Elektrizitate
sorkuntzan
(%
55tik
gora)
BAI
EZ
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Elektrizitate
sorkuntzan
(%
55tik
gora)
BAI
EZ
3º - Comunicación LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
BAI
EZ
Sistema
mistoetan,
kogenerazioa,
esaterako
(%
80tik
(*2) La inversión realizada tendrá uno de los objetivos siguientes:
gora)
BAI
EZ
gora)
1º - Mejora de la gestión ganadera
Aire-girotzeko
eta aireztapeneko
(Makineria
ondoko
laukian zehazten
da)
2º - Reducción del
uso de productos
químicos, sistema.
en particular
productos
fitosanitarios
y fertilizantes
eta aireztapeneko
sistema.
ondokoylaukian
zehazten
da)
3º - Control de Aire-girotzeko
trazabilidad y calidad
en los cultivos
en la(Makineria
fase de siembra
en el laboreo.
Reducción
de la erosión
PREZIOA (BEZ
MAKINAREN
IZENA
MARKA
MODELOA
4º - Control de trazabilidad y calidad
en la recolección
PREZIOA
GABE)(BEZ
MAKINAREN
IZENA
MARKA
MODELOA
5º - Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la disminución combustible necesario
GABE)

GASTO EN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL USO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
3
A3
(El gastoA3por este concepto no puede superar el 10% de la cuantía correspondiente al proyecto de inversión solicitado)
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
IMPORTE
INVERSIÓN
RELACIONADA
Bero sorkuntzan
(% 80tik gora)
BAI
EZ
(SIN IVA)
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
BAI
EZ
Elektrizitate
sorkuntzan
(%
55tik
gora)
BAI
EZ
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
BAI
EZ
Sistema
gora) mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
BAI
EZ
gora)
Aurreko hiruren konbinazioa. (Makineria ondoko laukian zehazten da)
Aurreko hiruren konbinazioa. (Makineria ondoko laukian zehazten da)
PREZIOA (BEZ
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
GABE)
PREZIOA
COMPATIBILIDAD DE LAMAKINAREN
INVERSIÓN
CON LA MAQUINARIA
EXISTENTE ENMODELOA
LA EXPLOTACIÓN
(*) (BEZ
IZENA
MARKA
GABE)
DATOS DE LA MÁQUINA EXISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN CON LA QUE ES COMPATIBLE
MÁQUINA/EQUIPO
FECHA DE
ADQUIRIDO
A4
MÁQUINA
MARCA
MODELO
INSCRIPCIÓN
A4

SERVICIO CONTRATADO
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
LORTUTAKO EFIZIENTZIA

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Elektrizitate
sorkuntzan
(% 55tik gora)
Sistema mistoetan,
kogenerazioa,
esaterako (% 80tik
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
(*) Se deberá aportar un certificado del fabricante o comercializador
la máquina, donde se recoja que ha comprobado
gora) de
Sistema
mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
máquinas a adaptar existentes en la explotación.
gora)

www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio
kalea
01001
Vitoria-Gasteiz.Tel.
Tel.:
+34
945181818.
181818;e-mail:afadfa@araba.eus
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputación,
13,13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
+34
945
www.araba.eus
©
Arabako
Foru
Aldundia
Diputación Foral
de
© Arabako
Foru Aldundia
-- Diputación
Foral e-maila:afadfa@araba.eus
de Álava
Álava
Diputazio kalea 13,
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34 945 181818;
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava

BAI
EZ
BAI
EZ
BAI
EZ
BAI
EZ
EZ de las
laBAI
compatibilidad
BAI
EZ
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plo de composición según número de logotipos:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna bultzatzeko
planaren
(III) barruan, berreskuratze,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
eraldatze
eta
erresilientzia
planaren
esparruan IRAUNKORTASUNA ETA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
COMPATIBILIDAD DE LA INVERSIÓN
CON LOS EQUIPOS
AUXILIARES
EXISTENTES 7EN
LA EXPLOTACIÓN
(*)
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

DATOS DE LA MÁQUINA EXISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN CON LA QUE ES COMPATIBLE
INBERTSIOAREN
ZENBATEKOA
(BEZ
MÁQUINA/EQUIPO ADQUIRIDO
FECHA DE
INBERTSIOAREN
ZENBATEKOA
(BEZ
MÁQUINA INBERTSIOA
MARCA
MODELO
KODEA
GABE)
INBERTSIOA
INSCRIPCIÓN
KODEA
GABE)
Kontrol eta neurketa sistema instalatzea, energiaren erabilera hobetzeko.
Kontrol eta neurketa sistema instalatzea, energiaren erabilera hobetzeko.
(Makinen zenbatekoak eta deskribapenak ondoko laukian zehazten dira)
(Makinen zenbatekoak eta deskribapenak ondoko laukian zehazten dira)
PREZIOA (BEZ
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
PREZIOA (BEZ
GABE)
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
7
GABE)
(*) Se deberá aportar un certificado del fabricante o comercializador de la máquina, donde se recoja que ha comprobado la compatibilidad de los
equipos auxiliares a adaptar existentes en la explotación.
B
B
En cumplimiento de las Bases Reguladoras de la Ayuda, en
relación
con (%
las80tik
disposiciones
específicas establecidas
tipo de
Bero
sorkuntzan
gora)
BAIpara esteEZ
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
inversiones, DECLARO:
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
BAI
EZ
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
BAI
EZ
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
PRIMERO.- Que la maquinaria adquirida es compatible con la maquinaria
existentekogenerazioa,
en la explotación.
BAI
EZ
Sistema mistoetan,
esaterako (% 80tik
gora)
BAI
EZ
gora)
Abeltzaintzako
industrialdeen
energia
efizientzian
(abiadura
erregulagailuak
jezteko
sistemen
hutsSEGUNDO.- Que asistiré
a un curso
de puesta en
marcha
de al menos
3 horas
de la utilización
desistemen
la máquina,
Abeltzaintzako
industrialdeen
energia
efizientzian
(abiadura
erregulagailuak
jezteko
huts-equipo o componente, o
ponpatan; esnea aurrez hozteko sistemak; energia berreskuratzeko sistemak).
de la agricultura deponpatan;
precisiónesnea
y optimización
de equipos
objeto
de berreskuratzeko
esta ayuda, quesistemak).
podrá organizar el comercializador, las organizaciones
aurrez hozteko
sistemak;
energia
(Makinen zenbatekoak eta deskribapenak ondoko laukian zehazten dira)
(Makinen
eta deskribapenak
ondoko laukian zehazten dira)
profesionales agrarias
u otroszenbatekoak
agentes del medio
rural.
PREZIOA (BEZ
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
PREZIOA (BEZ
GABE)
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
GABE)
Asimismo, con la presentación de esta solicitud, me comprometo a comunicar de manera inmediata, en el plazo improrrogable de
un mes, a la
autoridad competente de la comunidad autónoma, y a la devolución íntegra de la ayuda concedida, en caso de venta de la maquinaria o equipo
C los cinco años con posterioridad al otorgamiento, según el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
agrario, en
C
noviembre.

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
(% 80tik
gora)dentro del Plan de impulso de
BAI
EZ
Como solicitante de las ayudas destinadas a la ejecuciónBero
de sorkuntzan
proyectos de
inversión
la sostenibilidad
y
Elektrizitate
sorkuntzan
(% 55tik
gora)
BAI
EZ A:
LORTUTAKO
EFIZIENTZIA
competitividad de la agricultura
y la ganadería
(III) en el marco
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia
SE
COMPROMETE
Elektrizitate
sorkuntzan
(%
55tik
gora)
BAI
EZ
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
mistoetan,
kogenerazioa,
esaterako
(% 80tik
- Recoger dentro del plan de difusión que presente, Sistema
salvo que
se trate de
personas físicas
o jurídicas,
de naturaleza
pública,
BAIprivada oEZ
Sistema
mistoetan,
kogenerazioa,
esaterako
(% 80tik
gora)
EZ
que sean titulares de explotaciones ganaderas y/ogora)
agrícolas siempre que tengan la consideración de PYMES, BAI
la planificación
de al
zaharkituak
edo erregai
fosilez
elikatutakoak
kentzea
eta
biomasa
galdarak
jartzea.
menos unaGaldara
jornada
durante
el
año
posterior
a
la
adquisición
y
participar
en
al
menos
una
jornada
de
demostración
que
organicen
las
Galdara zaharkituak edo erregai fosilez elikatutakoak kentzea eta biomasa galdarak jartzea.
zenbatekoak eta deskribapenak ondoko laukian zehazten dira)
autoridades(Makinen
competentes.
(Makinen
zenbatekoak eta deskribapenak ondoko laukian zehazten dira)
PREZIOA (BEZ
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
PREZIOA (BEZ
GABE)
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
GABE)

(Lugar y fecha)

D
D

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Firma de la persona solicitante/representante y sello
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Elektrizitate
sorkuntzan (% 55tik gora)
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
gora)
gora)
Zaharkituta dauden biomasa galdarak kentzea eta modernoagoak eta efizientzia maila handiagoa
Zaharkituta dauden biomasa galdarak kentzea eta modernoagoak eta efizientzia maila handiagoa
duten beste biomasa galdara batzuk jartzea. (Makinen zenbatekoak eta deskribapenak ondoko
duten beste biomasa galdara batzuk jartzea. (Makinen zenbatekoak eta deskribapenak ondoko
laukian zehazten dira)
laukian zehazten dira)
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA

BAI
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI

EZ
EZ
EZ
EZ
EZ
EZ

PREZIOA (BEZ

PREZIOA (BEZ
Nota (1)
GABE)
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril deGABE)
2016 (RGPD), le
informamos que los datos que Vd. nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Titulares explotaciones agrarias titularidad de Diputación Foral de Álava cuyos
tratamientos se realizan para gestionar subvenciones e inversiones a explotaciones agrarias así como para la gestión del registro de actividades agrarias.
E la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
Garantizamos
E
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la
Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava).Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Bero sorkuntzan (% 80tik gora)

BAI

EZ

gora)
gora)

BAI

EZ

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
BAI
EZ
Nota (2)
sorkuntzan
gora)
BAI
EZ
Si quiere que la Administración
le remita las
notificaciones por víaElektrizitate
telemática, deberá
darse (%
de 55tik
alta en
el Servicio de Notificaciones Telemáticas
y obtener
una
LORTUTAKO
EFIZIENTZIA
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
BAI
EZ
LORTUTAKO
Dirección Electrónica Habilitada
(DEH) con EFIZIENTZIA
la que comunicarse conSistema
la Administración,
suscribiéndose,
posteriormente,
los procedimientos que tengan habilitado
mistoetan,
kogenerazioa,
esaterako (%a 80tik
BAI
EZ
Sistema
kogenerazioa,
esaterako (%
80tik
este servicio, podrá dejar de recibir las notificaciones de forma telemática
al darmistoetan,
de baja la suscripción
al procedimiento
correspondiente.

www.araba.eus
Diputación, 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel. +34 945 181818. e-mail:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia
- Diputación Foral de Álava
www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio kalea 13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34 945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación
Foral de
Álava
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera:INBERTSIOETARAKO
Inbertsioetarako
laguntza
nekazaritzaren
eta
abeltzaintzarenDE
iraunkortasuna
ESKAERA:
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
ETA
COMPETITIVIDAD
DE LA AGRICULTURA
Y LA
GANADERÍA (III) EN
EL
MARCO DEL PLANIRAUNKORTASUNA
RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III) barruan,
berreskuratze,
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE ETA
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
eraldatze
eta erresilientzia
planaren
esparruan
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

ANEXO I: Relación de entidades integrantes en Inversión colectiva

7

Rellenar únicamente en caso de inversión colectiva.

INBERTSIOAREN KOKAPENA (katastro erreferentzia):
KODEA

INDUSTRIALDEA
LURZATIA
Relación
de entidades UDALERRIA
participantes (Rellenar
una por entidad con un mínimo
5)
INBERTSIOA

Nombre o razón social

NIF

LAGUNDUTAKO
EREMUA

LETRA

EZ
1(*)

N.º Explotación:

2(*)

3(*)

EZ
Descripción
de la entidad

Naturaleza jurídica

Persona física

Persona jurídica naturaleza pública

Persona jurídica naturaleza privada

Simaurren eta nekazaritzako biomasaren balorizazio energetikoa.

2. JARDUKETA
Tipo de explotación
Agrícola
(Gutxienez
15.000 €-ko inbertsioa proiektuko):

Ganadera

(Gutxienez 15.000 €-ko inbertsioa proiektuko):

Persona jurídica sin personalidad
propia
Agrícolaganadera

7

Markatu egingo diren inbertsioen laukia

Inbertsioa
ahalmen
Naturaleza
jurídicatxikiko biogas
Persona instalazioetan.
física
Persona jurídica naturaleza pública
Descripción
de la Nekazaritzako
entidad
biomasa
kudeaketaren
arloko
neurriak, azken xedea
Tipo de explotación
Agrícola
INBERTSIOAREN
KODEA
Descripción
de la entidad

A
Descripción
de la entidad

Persona jurídica naturaleza privada

energia
dela.
Ganadera

ZENBATEKOA
(BEZ GABE)

INBERTSIOA

Naturaleza jurídica

Persona física

Persona jurídica naturaleza pública

Persona jurídica naturaleza privada

B

Persona jurídica sin personalidad

Ahalmen txikiko biogas instalazioak instalatzea, xedea ustiategiaren edo ustiategi taldearen energiapropia
Agrícola
Ganadera
asetzea
dela.

Tipo de explotación
beharrak

BAI

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
LORTUTAKO EFIZIENTZIA
kogenerazioa,
(% 80tik
Naturaleza jurídica
Persona física
Persona jurídica
naturaleza
pública
Persona jurídicaesaterako
naturaleza privada
Sistema
mistoetan,
gora)
Tipo de explotación

Agrícola

Ganadera

Xede energetikoa duen nekazaritzako biomasa kudeatzeko eta biltzeko makinak erostea

Descripción
de la entidad

Persona jurídica sin personalidad
propia
Agrícolaganadera

MAKINAREN IZENA

Naturaleza jurídica

Persona física

Tipo de explotación

Agrícola

Persona jurídica naturaleza pública

MARKA

MODELOA

Persona jurídica naturaleza privada

Ganadera

BAI

LORTUTAKO EFIZIENTZIA

EZ
EZ

Persona jurídica sin personalidad
EZ
propia BAI
Agrícolaganadera

PREZIOA (BEZ
GABE)

Persona jurídica sin personalidad
propia
Agrícolaganadera

Marcar la/s casilla/s que corresponda cuando el solicitante cumpla la condición que se indica a continuación:
sorkuntzan
80tik gora)
1 -. Titularidad compartida
2 - Jóvenes agricultores
3Bero
-. Solicitantes
que(%
pertenezcan
a una entidad asociativa prioritaria

Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
gora)(Lugar y fecha)

Agrícolaganadera

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

Xede energetikoa duen nekazaritzako biomasaren tamaina murrizteko makinak erostea
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
Firma de la persona solicitante/representante y sello

PREZIOA (BEZ
GABE)

C

LORTUTAKO EFIZIENTZIA

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)

BAI

EZ

Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)

BAI

EZ

Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
Nota (1)
BAI
EZ
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamentogora)
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
informamos que los datos que Vd. nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Titulares explotaciones agrarias titularidad de Diputación Foral de Álava cuyos
tratamientos se realizan
para gestionar
subvenciones
e inversiones
a explotaciones
agrarias así
como para
gestión del registro
deerostea
actividades agrarias.
Nekazaritzako
biomasako
produktu
txikituak
homogeneizatzeko,
bahetzeko
etalaegokitzeko
makinak
Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
PREZIOA
(BEZ de la
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina
de Registro
MAKINAREN IZENA
MARKA
MODELOA
GABE)
Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Nota (2)
Si quiere D
que la Administración le remita las notificaciones por vía telemática, deberá darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas y obtener una
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) con la que comunicarse con la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a los procedimientos que tengan habilitado
Beroalsorkuntzan
(%suscripción
EZ
este servicio, podrá dejar de recibir las notificaciones de forma telemática
dar de baja la
al procedimiento correspondiente. BAI
80tik gora)

LORTUTAKO EFIZIENTZIA

Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)
Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako (% 80tik
gora)
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
IRAUNKORTASUNA ETA
eta lehiakortasuna bultzatzeko
planaren
(III) ABELTZAINTZAREN
barruan, berreskuratze,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
eraldatze eta erresilientzia planaren esparruan
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

ANEXO II: Identificación de beneficiarios de la inversión

7

Rellenar únicamenteZentro
en caso
de colectivas
o promovidas
por consorcios
u otra forma de colaboración público-privada.
logistikoak
eraikitzea
eta inbertsioak
egitea xede
Zentro logistikoak eraikitzea
energetikoa duten nekazaritzako biomasaren erabilera
Biltegiratzeko egiturak
kolektiboko biltegiratze egituretan

Relación de entidades beneficiarias de la inversión
Nombre oErazón social

NIF

LORTUTAKO EFIZIENTZIA

Bero sorkuntzan (% 80tik gora)
N.º Explotación:
Elektrizitate sorkuntzan (% 55tik gora)

BAI
EZ
REGA / REGAPA
BAI
EZ

Sistema mistoetan, kogenerazioa, esaterako
(% 80tik gora)

BAI

EZ

7

(Lugar y fecha)
Firma de la persona solicitante/representante y sello

Nota (1)
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
informamos que los datos que Vd. nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Titulares explotaciones agrarias titularidad de Diputación Foral de Álava cuyos
tratamientos se realizan para gestionar subvenciones e inversiones a explotaciones agrarias así como para la gestión del registro de actividades agrarias.
Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la
Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Nota (2)
Si quiere que la Administración le remita las notificaciones por vía telemática, deberá darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas y obtener una
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) con la que comunicarse con la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a los procedimientos que tengan habilitado
este servicio, podrá dejar de recibir las notificaciones de forma telemática al dar de baja la suscripción al procedimiento correspondiente.
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www.araba.eus
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
eta lehiakortasuna bultzatzeko
planaren
(III) barruan, berreskuratze,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
eraldatze eta erresilientzia planaren esparruan
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
ANEXO III: DETERMINACIÓN DE LAERRESILIENTZIA
CONDICIÓN DE
PYME ESPARRUAN
7
PLANAREN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Cumplimentar únicamente en caso de entidades mercantiles y aquellas que declaren impuesto de sociedades.

INBERTSIOAREN KOKAPENA (katastro erreferentzia):

1-. SOLICITANTE

INBERTSIOAREN
Nombre
o razón social
KODEA (A, A…,E)

UDALERRIA

INDUSTRIALDEA

LAGUNDUTAKO
LETRA DNI-CIF:
EREMUA

LURZATIA

EZ
EZ

2-. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA

7

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)ZUZENDARITZAREN
BARRUAN, BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
Descripción
de
la actividadDISEINUAREN,
PROIEKTUAREN
IDAZKETAREN
ETA
KOSTUAK
(*)
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
SI
NO
CNAE:
Fecha de constitución:
(1) PYME
ZENBATEKOA (BEZ
KONTZEPTUA
gabe)
NOTA (1) Si algún accionista y/o empresa filial o participada superara el 25% del capital, o si existen empresas vinculadas (conforme a la definición
dada en el Anexo I del

PROIEKTUAREN
DISEINUAREN,
ZUZENDARITZAREN
KOSTUAK
(*) 1, 2, 5 y 6 de esta hoja, en
REGLAMENTO
No 651/2014),
se deberá aportarIDAZKETAREN
la información de estosETA
accionistas
y/o empresas correspondientes
a los apartados
Proiektua(UE)
idaztea
declaración responsable firmada por el representante legal de dichos accionistas y/o empresas, a fin de acreditar la condición de PYME del solicitante.
Proiektuaren zuzendaritza

ZENBATEKOA (BEZ

dira izan eskatutako
laguntzaren zenbatekoaren
% 4NEKAZARITZAREN
baino gehiago, eta gehienez
euro espedienteko.IRAUNKORTASUNA ETA
KONTZEPTUA
3(*)-.Ezin
RELACIÓN
DE PRINCIPALES
ACCIONISTAS
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
ETA 10.000
ABELTZAINTZAREN
gabe)

ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE
ETA

Nombre
o razón
social
NIF bultzatzeko
% Participación
País
Empresa eta
Proiektua
idaztea
Nekazaritzaren
eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna
planaren (III) barruan,
Berreskuratze, Eraldatze
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
Erresilientzia
Planaren
esparruan, inbertsio proiektuak egiteko laguntza eskatu duenez gero, honako KONPROMISO HAUEK HARTZEN DITU:
Proiektuaren
zuzendaritza

ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN

SI

NO

- Ezin1.dira
jarduketaren
barruan
(Energiazenbatekoaren
efizientzia hobetzea
nekazaritza
eta gehienez
abeltzaintza
ustiategietako
eraikinetan, industrialdeetan eta
(*)
izan eskatutako
laguntzaren
% 4 baino
gehiago, eta
10.000
euro espedienteko.
NO
II. ERANSKINA:
onuradunen
identifikazioa
instalazioetan, 1Inbertsioaren
MW-tik beherako galdarak
daudenean,
eta inbertsioak galdara zaharkituak edo erregai fosilez elikatutakoakSIkendu eta
II.
ERANSKINA:
Inbertsioaren
onuradunen
identifikazioa
Honako
hauetan
inbertsio
kolektiboa
partzuergo
batek
edo
sektore
publikoaren
eta pribatuaren
arteko
lankidetza
biomasasoilik
galdarak
jartzeko
edo
zaharkitutaedo
dauden
galdarak
kendu eta
modernoagoak
eta efizientzia
mailabeste
handiagoa
duten
SI
NO
Nekazaritzaren
eta bete:
abeltzaintzaren
iraunkortasuna
eta biomasa
lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)
barruan,
Berreskuratze,
Eraldatze
eta
mota
batek
sustatutako
inbertsioa.
beste
biomasa
galdara
batzuk
jartzeko:
Honako
hauetan
soilik bete:
inbertsio
kolektiboa
edo partzuergo
batekeskatu
edo sektore
pribatuaren arteko
lankidetza
Erresilientzia
Planaren
esparruan,
inbertsio
proiektuak
egiteko laguntza
duenezpublikoaren
gero, honakoeta
KONPROMISO
HAUEKbeste
HARTZEN
DITU:
mota batek
sustatutako
inbertsioa.
o Agirien
erregistro
egokia mantentzea, ekipamenduan erabili duen erregaiak onartutako entitate independente batek emandako

4 -. RELACIÓN DE EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS
Inbertsioaren
diren entitateen
zerrenda
ziurtagiriaonuradun
daukala
egiaztatzeko,
klasearen
betetzeari dagokionez,
1 klaseko
UNE-EN-ISO
17225-2 arauan,
A1 klaseko
UNE-EN- Bermatzea
eraikitzen
den tokian A1
sortzen
den eraikuntzako
eta eraispeneko
hondakin
ez arriskutsuen
% 70 gutxienez
(2000/532/EB
ISO 17225-4
arauan,hondakinen
A1
klaseko
164003 arauan
edo 17
164004
ezarritakoaren
arabera. naturala
Erregistro
hori
bost utzita)
urtez mantendu
Inbertsioaren
onuradun
diren
entitateen
zerrenda
Nombre
o razón
social
% Participación
País
Erabakiak
ezarritako
Europako
zerrendan
05 04arauan
kategorian
aipatutako material
alde
batera
berrerabili,

Izena edo sozietatearen izena
IFZ
Ustiategiaren zk.
REGA / REGAPA
behar da.eta beste material batzuk berreskuratzeko (hondakinekin betelana egitea barne, beste material batzuk ordezkatzeko) erabili
Izena edobirziklatu
sozietatearen izena
IFZ
Ustiategiaren zk.
REGA / REGAPA
o ahal
Laguntza
hauen
diren biomasa
galdarak,
uztailaren
20ko 1027/2007
Errege Dekretuaren
esparruan
sartzen
direnak (horren
bidez
izango
dela,xede
hondakinen
hierarkiaren
eta EBren
eraikuntzako
eta eraispeneko
hondakinak
kudeatzeko
Protokoloaren
arabera.
Eraikinetako
Instalazio
Termikoen
Arautegia
onartzen
da),
pertsonen
ongizate
termiko
eskaera
eta
higienea
artatzeko
badira,
eta 1
- Tantakako edo fertirrigazio bidezko ureztatze sistema automatizatua, euri urak aprobetxatzeko sistema (kanalizazioa eta biltegiratzeko
MW-tik beherako
potentzia termiko
nominala
badute, sistema
galdaran
erabilitako
egiaztatutako
entitateazpiegitura
independente
batek
putzua),
ureztatze sentsoreak,
hidroponia
laborantzako
edo
ureztatze erregaiak
ura biltzeko
eta berrerabiltzeko
instalatzeko
emandako ziurtagiria
frogatzen
duen agiria
edukitzea, A1inbertsioari
klasea betetzeari
dagokionez,
UNE-EN-ISO
inbertsioen
kasuan, urdaukala
kontagailua
instalatzea
diruz lagundutako
dagokion
ur kontsumoa
neurtzeko.17225-2 arauan, UNEEM-ISO 17225-4 arauaren 1 klasekoa, 164003 arauaren A1 klasekoa, edo 164004 arauaren A1 klasekoa. Erregistro hori bost urtez
5 -. PERSONAL
DE
LA
EMPRESA
(Indicar
el
N.º
de
trabajadores
equivalentes
a
tiempo
completo)
- Dirulaguntza jasotzen duten ondasunak haren xederako erabiltzea 5 urtez gutxienez ondasuna eskuratzen den edo inbertsioak egiten
mantendu behar da.
diren egunetik.
A fechaerabiltzea
31/12/2019
fecha 31/12/2020
Actualidad
Dirulaguntza jasotzen duten ondasunak haren xederako
5 urtez gutxienezAondasuna
eskuratzen den edo inbertsioak
egiten
TOTAL diren egunetik.
(Lekua eta data)

(Lekua eta data)
6 -. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Cifra de negocios
Fondos propios
Resultados del ejercicio

A fecha 31/12/2019
(Lekua eta data)

A fecha 31/12/2020

Actualidad

(Lekua eta data)
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

Aporta documentación justificativa (Certificado PYME)

SI

NO

1. oharra
(Lugar
fecha)
1. oharra Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679
Europako
(EB)yErregelamenduak
(DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
Europako
eta Arabako
Kontseiluaren
2016ko apirilaren
27ko 2016/679
(EB) titularren
Erregelamenduak
duena betetzeko,
honen bidez
jakinarazten
dizugu
zukParlamentuaren
emandako datuak
Foru Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
fitxategian(DBEO)
sartukoezartzen
direla. Fitxategi
hori nekazaritzako
ustiategientzako
1. oharra
dizugu
zuk
emandako
datuak
Arabako
Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren
fitxategian
sartuko direla.
Fitxategi
hori
nekazaritzako
ustiategientzako
dirulaguntzak
eta inbertsioaketa
kudeatzeko
eta nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
erabiltzen da.
Europako
Parlamentuaren
Kontseiluaren
2016ko
apirilaren
27ko
2016/679
(EB)
Erregelamenduak
(DBEO)
ezartzen
duena
betetzeko,
honen
bidez
jakinarazten
1. oharra
dirulaguntzak
eta inbertsioak
kudeatzeko
eta
nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
erabiltzen
da.sartuko
Datu
horiek
isilpean
mantenduko
dira. EzForu
zaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
legez baimentzen
den
kasuetan
izan ezik.
dizugu
zukParlamentuaren
emandako
datuak
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren
fitxategian
direla. Fitxategi
hori nekazaritzako
ustiategientzako
Europako
eta Arabako
Kontseiluaren
2016ko
apirilaren
27ko
2016/679
(EB)
Erregelamenduak
(DBEO)
ezartzen
duena
betetzeko,
honen
bidez
Datu
horiek
isilpean
mantenduko
dira.
Ez
zaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
legez
baimentzen
den
kasuetan
izan
ezik.
Firma de
persona
solicitante/representante
y selloerabiltzeko Arabako Foru Aldundiarenjakinarazten
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
ezabatzeko,
aurkaratzeko
etalamugatzeko
eskubideak,
DBEOn onartzen
direnak,
Erregistro
dirulaguntzak
eta inbertsioak
eta nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
da.
dizugu zuk
emandako
datuakkudeatzeko
Arabako
Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren erabiltzen
fitxategian
sartuko
direla.
Fitxategi
hori nekazaritzako
ustiategientzako
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
ezabatzeko,
aurkaratzeko
eta mugatzeko
eskubideak,
onartzen
direnak,
erabiltzeko
Arabako
Foru Aldundiaren
Erregistro
Bulegora
jo behar
duzu
(Probintzia
plaza
5, 01001
Gasteiz,
Araba).
Argibide
gehiago
nahi DBEOn
izanezsalbu
gero:
Datu
horiek
isilpekoak
dira
eta
horixe
bermatzen
dugu,
ez
baitzaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
eta
legez
baimentzen
diren
kasuetan.
dirulaguntzak
eta
inbertsioak
kudeatzeko
eta
nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
erabiltzen
da.
Bulegora
jo
behar
duzu
(Probintzia
plaza
5,
01001
Gasteiz,
Araba).
Argibide
gehiago
nahi
izanez
gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Datuak
eskuratzeko,
ezabatzeko,
eta mugatzeko
eskubideak,
DBEOn
onartzen
direnak,
erabiltzeko
Foru Aldundiaren Erregistro
Datu
horiek
isilpekoakzuzentzeko,
dira eta horixe
bermatzenaurkaratzeko
dugu, ez baitzaizkie
jakinaraziko
hirugarrenei,
salbu
eta legez
baimentzen
direnArabako
kasuetan.
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Bulegora
jo behar duzu
(Probintziaezabatzeko,
plaza 5, 01001
Gasteiz, Araba).
Argibide gehiago
nahi DBEOn
izanez gero:
2.
oharraeskuratzeko,
Datuak
zuzentzeko,
aurkaratzeko
eta mugatzeko
eskubideak,
onartzen direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
2.
oharra
Nahi
baduzu
Administrazioak
bide telematikoz
bidaltzea
jakinarazpenak,
altagehiago
emandanahi
egon
behargero:
duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
Bulegora
jo behar
duzu (Probintzia
plaza 5, 01001
Gasteiz,
Araba). Argibide
izanez
Nahi
baduzu
bide
telematikoz bidaltzea
jakinarazpenak,
alta eta
emanda
egon
behar horrek
duzu Jakinarazpen
Telematikoen
Zerbitzuan,
elektroniko
gaitua
(EEG) Administrazioak
eduki behar duzu
Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
ondoren
zerbitzu
gaituta dauzkan
prozeduren
harpidetzahelbide
egin behar
duzu.
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
2.
oharra
gaitua
(EEG) Administrazioak
eduki
duzu
Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
ondoren
zerbitzu
gaitutabaja
dauzkan
prozedurenZerbitzuan,
harpidetza helbide
egin behar
duzu.
Jakinarazpenak
bidebehar
telematikoz
jasotzeari
utzi nahi
izanez
gero, nahikoa
izango
duzu
prozeduraren
harpidetzari
ematea.
Nahi
baduzu
bide
telematikoz
bidaltzea
jakinarazpenak,
altaeta
emanda
egon
beharhorrek
duzu Jakinarazpen
Telematikoen
elektroniko
2.
oharra
Jakinarazpenak
bide behar
telematikoz
jasotzeari
utzi nahi izanez
gero, nahikoa
izango
duzu
prozeduraren
harpidetzari
baja
ematea.prozeduren harpidetza egin behar duzu.
gaituabaduzu
(EEG) Administrazioak
eduki
duzu
Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
ondoren
zerbitzu
horrekJakinarazpen
gaituta
dauzkan
Nahi
bide
telematikoz bidaltzea
jakinarazpenak,
alta eta
emanda
egon
behar duzu
Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
Jakinarazpenak
bidebehar
telematikoz
jasotzeari utzi nahi izanez
gero, nahikoa
izango
prozeduraren
harpidetzari
ematea.
gaitua
(EEG) eduki
duzu Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
eta duzu
ondoren
zerbitzu horrek
gaitutabaja
dauzkan
prozeduren harpidetza egin behar duzu.

Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.

www.araba.eus
Diputación, 13, 01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel. +34 945 181818. e-mail:afadfa@araba.eus
www.araba.eus
© Arabako
Foru Aldundia
- Diputación
Foral de
Álava
Diputazio kalea 13,
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34 945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al

Horizontal

origen de esta
financiación mediante el emblema deETA
la Unión ABELTZAINTZAREN
junto
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
IRAUNKORTASUNA ETA
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE
ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA con
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
Aplicación del
emblema de la Unión Europea en convivencia
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el usoPLANAREN
del emblema europeo en
el contexto
ERRESILIENTZIA
ESPARRUAN
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
SOLICITUD
DE
AYUDAS
A
INVERSIONES
DENTRO
DEL
PLAN
DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
III.Eskaera:
ERANSKINA:
ENTITATEA ETElaguntza
DENhttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
ZEHAZTEA
Inbertsioetarako
nekazaritzaren
eta
abeltzaintzaren
iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD
DE
LA
AGRICULTURA
Y
LA
GANADERÍA
(III)
EN
EL MARCO
DEL
PLAN
Eskatzailea
merkataritzako
entitatea edoETE
sozietateen
gaineko zergaren menpekoa denean
soilik bete
behar
da. DE RECUPERACIÓN,
III.
ERANSKINA:
ENTITATEA
DEN ZEHAZTEA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
eta lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)
barruan,
berreskuratze,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
Eskatzailea
merkataritzako
entitatea edo sozietateen
gaineko
zergaren menpekoa
denean
soilik bete behar da.IRAUNKORTASUNA ETA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
1-. ESKATZAILEA
etaPLANAREN
erresilientzia
planaren
esparruan ERALDATZE ETA
LEHIAKORTASUNAeraldatze
BULTZATZEKO
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Nota
(1) ESKATZAILEA
Izena
edo sozietatearen izena
NAN-IFK:
1-.
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
7
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
Izena edo
sozietatearen
informamos
que
los datos queizena
Vd. nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Titulares explotaciones agrarias titularidad NAN-IFK:
de Diputación Foral de Álava cuyos
I. ERANSKINA:
Inbertsio
kolektiboko
entitateen
zerrenda
tratamientos
se realizan para
gestionar subvenciones
e inversiones
a explotaciones
agrarias así como para la gestión del registro de actividades agrarias.
I.
ERANSKINA:
Inbertsio
kolektiboko
entitateen
zerrenda
Garantizamos
la confidencialidad
sus datos,
siendo
comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.
Inbertsioa
kolektiboa
deneande
baino
ez da no
bete
behar.
2-.podrá
ENPRESAREN
JARDUERA
NAGUSIA
Inbertsioa
kolektiboa
baino
ez da bete
behar. supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la
Usted
ejercitar susdenean
derechos
de acceso
rectificación,
Diputación
Foral de Álava, Plaza
de la Provincia, 5,
CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). Para más información:
2-. ENPRESAREN
JARDUERA
NAGUSIA
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Jardueraren zerrenda
deskribapena
Entitateen
(bat entitateko, 5 gutxienez)
Entitateen zerrenda (bat entitateko, 5 gutxienez)
NotaJardueraren
(2)
deskribapena
1
edo
izena
IFZ
Ustiategiaren
zk.
1(*) y2(*)
BAI
EZ 3(*)una
EJSN:
Eratze por
data:
) ETE
SiIzena
quiere
quesozietatearen
la Administración
le remita las notificaciones
vía telemática, deberá
en el Servicio zk.
de (Notificaciones
Telemáticas
obtener
Izena
edo
sozietatearen
izena
IFZdarse de alta Ustiategiaren
1(*) 2(*)
3(*)
7
Dirección
Habilitada (DEH) con la que comunicarse
con la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a(1los
procedimientos
que tengan
BAI
EZhabilitado
EJSN:Electrónica
Eratze
data:
)
ETE
1
) Baldin
etade
akziodun
edota eskumendeko
edotelemática
partaidetzako
enpresa
batek
kapitalaren %
baino gehiagocorrespondiente.
badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
esteOHARRA
servicio, (podrá
dejar
recibir batek
las notificaciones
de forma
al dar
de baja
la suscripción
al 25
procedimiento
(651/2014 (EB)
Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
OHARRA (1) Baldin
eta akziodun
batek
edota eskumendeko
edo partaidetzako
enpresa sinatua),
batek kapitalaren
% 25
baino
badauka, edo
lotutako enpresarik egonez gero
erantzukizunpeko
adierazpen
batean
(akziodunaren
edo enpresaren
legezko ordezkariak
eskatzailea
ETE
delagehiago
egiaztatzeko.
Nortasun propiorik gabeko pertsona
Izaera
juridikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona
juridikoakziodunaren
publikoa
Pertsona
juridiko pribatua
(651/2014 (EB)
Erregelamenduaren
I. eranskineko
definizioaren
arabera),
edo enpresaren
informazioa,
orri honetako 1., 2., 5.Nortasun
eta 6. ataletakoa,
emanpertsona
beharko da
propiorik gabeko
juridikoa
Pertsona fisikoa
Pertsona juridiko
Pertsona juridiko
Izaera adierazpen
juridikoa
Entitatearen
erantzukizunpeko
batean (akziodunaren
edo enpresaren
legezkopublikoa
ordezkariak sinatua), eskatzailea
ETEpribatua
dela egiaztatzeko.
juridikoa
Entitatearen
deskribapena
deskribapena

3 -. AKZIODUN
ZERRENDA
Ustiategi motaNAGUSIEN
Nekazaritzakoa
Ustiategi motaNAGUSIEN
Nekazaritzakoa
3 -. AKZIODUN
ZERRENDA
Izena edo sozietatearen izena

IFZ

Izena edo sozietatearen izena

IFZ

Entitatearen
Entitatearen
deskribapena
deskribapena

Izaera juridikoa
Izaera juridikoa

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa

Ustiategi mota
Ustiategi mota

Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa

Pertsona juridiko publikoa
Pertsona juridiko publikoa

Partaidetzaren
ehunekoa
Partaidetzaren
ehunekoa

juridikoa
Izena edoIzaera
sozietatearen
Izaera
juridikoa
Entitatearen
Entitatearen
deskribapena
deskribapena Ustiategi mota
Ustiategi mota

izena

Pertsona fisikoa
Pertsona fisikoa

Herrialdea

Enpresa

Herrialdea

Enpresa

BAI
EZ
Nortasun propiorik gabeko pertsona
BAI
EZ
BAI
EZ
Nortasun
propiorik
gabeko
pertsona
juridikoa
juridikoa
BAI
EZ
BAI
EZ
NekazaritzaNekazaritzaabeltzaintzakoa
BAI
EZ
abeltzaintzakoa

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua
Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa

4 -. ESKUMENDEKO EDO PARTAIDETZAKO ENPRESEN ZERRENDA
4 -. ESKUMENDEKO EDO PARTAIDETZAKO ENPRESEN ZERRENDA
Izena edo sozietatearen izena

Pertsona juridiko publikoa
Pertsona juridiko publikoa

Nekazaritzakoa
Nekazaritzakoa

Pertsona juridiko pribatua
Pertsona juridiko pribatua

Partaidetzaren
Herrialdea
Nortasun propiorik gabeko pertsona
ehunekoa
Partaidetzaren
Nortasun
pertsona
juridikoa propiorik gabeko
Herrialdea
ehunekoa
juridikoa
NekazaritzaNekazaritzaabeltzaintzakoa
abeltzaintzakoa

Abeltzaintzakoa
Abeltzaintzakoa

5 -. ENPRESAREN LANGILEAK (adierazi lansaio osoko langile baliokideen kopurua)
Izaera juridikoa
Pertsona fisikoa
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5 -. ENPRESAREN
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Markatu behar den laukia eskatzailea honako hauetako batekin bat datorrenean:
Ekitaldiko
emaitzak
Markatu
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES
DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera: Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
IRAUNKORTASUNA ETA
eta lehiakortasuna bultzatzeko
planaren
(III) ABELTZAINTZAREN
barruan, berreskuratze,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
eraldatze eta erresilientzia planaren esparruan
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

ANEXO IV: Equipos de agricultura de precisión y requisitos mínimos

7

2. oharra
Equipo
de agricultura
debide
precisión:
Nahi baduzu
Administrazioak
telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
(1), (2)
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.

Tecnologías/máquinas

Requisitos mínimos

Abonadoras.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Maquinaria para laboreo y preparación del terreno.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Autocargadores de forraje.

Trabajo variable, comunicación.

Cosechadoras y otros equipos de recolección.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Empacadoras.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Esparcidores de estiércol.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Maquinaria para leñosos (prepodadoras, deshojadoras, trituradoras).

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Tanque distribuidor de purín con sistemas de localización de producto.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Carro mezclador con análisis NIR de la ración.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Picadoras de forraje.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Remolques agrícolas.

Trabajo variable, comunicación.

Segadoras.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Sembradoras y plantadoras.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Tractores.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Máquinas portátiles.

Comunicación.

Robot escardador autónomo y otros equipos escardadores.

Trabajo variable, mapeo.

Robot para toma de datos.

Trabajo variable, mapeo.

Robot multipropósito.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

Manipuladoras telescópicas.

Trabajo variable, mapeo, comunicación.

7

Componentes para adaptación de equipos en uso:
Tecnologías/máquinas/componentes/Software

Requisitos mínimos

(1), (2)

Análisis y gestión de ración en carro mezclador.
Sensor de nutrientes NIR.
Equipo autónomo de mapeo para añadir a cualquier equipo.
Equipo con sensores de rendimiento y humedad para añadir a cualquier equipo.
Autoguiado.
Sistema de pesaje y dosificación.
Dotación para complementar trabajo variable.
Kit de adaptación ISOBUS.
Receptores de señal.
Estaciones fijas RKT.
Neumáticos.

Comunicación.

Componentes de comunicación para dotar de telemetría a maquinaria.
Programa de gestión de flotas.

Comunicación.

Sistemas de precisión para la gestión del ganado (dispositivos de geolocalización del
ganado, sistemas de virtual fencing, caracterización por infrarrojos de estados corporales,
reducción
de antibióticos,
etc.).
LPWAN para
despliegue en
actuaciones colectivas.

Conectividad de al menos 15 km de diámetro.

Sensórica (detección de condiciones climáticas, composición suelo, riego y humedad,
detección enfermedades, etc.).

Comunicación.

Software de Gestión o Analítico (Recomendaciones de tratamientos y riegos, Informes
automatizados, Predictibilidad de producción, etc).

Comunicación.

(1) Al menos uno de los requisitos para que pueda ser considerado agricultura de precisión. Si se opta por las fases más avanzadas de desarrollo de máquinas,
deberán contener las funciones anteriores.
(2) Aparte de los implícitos en la propia definición.
www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio
kalea
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34
945
181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputación,
13,13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.
+34
945
181818.
e-mail:afadfa@araba.eus
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OHARRA (1) Baldin eta akziodun batek edota eskumendeko edo partaidetzako enpresa batek kapitalaren % 25 baino gehiago badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
(651/2014 (EB)
Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
OHARRA (1) Baldin
eta akziodun
batek
edota eskumendeko
edo partaidetzako
enpresa sinatua),
batek kapitalaren
% 25
baino
badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
erantzukizunpeko
adierazpen
batean
(akziodunaren
edo enpresaren
legezko ordezkariak
eskatzailea
ETE
delagehiago
egiaztatzeko.
(651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren legezko ordezkariak sinatua), eskatzailea ETE dela egiaztatzeko.

3 -. AKZIODUN NAGUSIEN ZERRENDA
4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
3 -. AKZIODUN NAGUSIEN ZERRENDA
Partaidetzaren
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

Izena edo sozietatearen izena

IFZ

Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

ehunekoa
Partaidetzaren
ehunekoa
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con

Izena edo sozietatearen izena

IFZ

Herrialdea

Enpresa

Herrialdea

Enpresa

Horizontal

el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

BAI

EZ

BAI
BAI

EZ
EZ

BAI
BAI

EZ
EZ

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
BAI
EZ
Eskaera:
Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
4ESKAERA:
-. ESKUMENDEKO
EDO
PARTAIDETZAKO
ENPRESEN
ZERRENDA
eta lehiakortasuna
bultzatzeko PLANAREN
planaren ESPARRUAN
(III) barruan, berreskuratze,
ERRESILIENTZIA
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
4 -. ESKUMENDEKO
EDOeraldatze
PARTAIDETZAKO
ENPRESEN
ZERRENDA
eta
erresilientzia
planaren
esparruanPartaidetzaren
Izena edo sozietatearen izena
Herrialdea
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
ehunekoa
2. oharra
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Partaidetzaren

Izena edo sozietatearen izena
Herrialdea
7
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen
ehunekoaZerbitzuan, helbide elektroniko
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
ETAhorrek
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
gaituaESKAERA:
(EEG) eduki behar
duzu Administrazioarekin
harremanetan NEKAZARITZAREN
jartzeko, eta ondoren zerbitzu
gaituta dauzkan prozeduren
harpidetza egin behar
duzu.
II. ERANSKINA:
Inbertsioaren
onuradunen
identifikazioa
Jakinarazpenak
bide telematikoz
jasotzeari utzi nahi
izanez gero, nahikoa
izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.

LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA

Honako hauetan soilik bete: inbertsio kolektiboa edo partzuergo batek edo sektore publikoaren eta pribatuaren arteko beste lankidetza
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
mota batek sustatutako inbertsioa.

5 -.ERANSKINA:
ENPRESAREN
LANGILEAK
(adierazi lansaio osoko langile baliokideen kopurua)
II.
Inbertsioaren
onuradunen
identifikazioa
Inbertsioaren
onuradun
diren entitateen
zerrenda
5
-.
ENPRESAREN
LANGILEAK
(adierazi lansaio osoko langile baliokideen kopurua)
Honako hauetan soilik bete: inbertsio kolektiboa
edo partzuergo
batek edo sektore publikoaren2020-12-31n
eta pribatuaren arteko besteGaur
lankidetza
2019-12-31n
egun
Izenabatek
edo sozietatearen
izena
mota
sustatutako inbertsioa.
GUZTIRA

IFZ
2019-12-31n

Ustiategiaren zk.
2020-12-31n

REGA / REGAPA
Gaur egun

Ustiategiaren zk.
2020-12-31n

REGA / REGAPA
Gaur egun

2020-12-31n

Gaur egun

7

GUZTIRA

Inbertsioaren onuradun diren entitateen zerrenda
6 -. ENPRESAREN DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
Izena
sozietatearen izena
IFZ
6 -. edo
ENPRESAREN
DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
2019-12-31n
2019-12-31n

Negozio zifra
Negozio
zifra
Funts propioak
Funts propioak
Ekitaldiko
emaitzak
Ekitaldiko emaitzak
Frogagiria aurkeztu du (ETE ziurtagiria)

BAI

EZ

Frogagiria aurkeztu du (ETE ziurtagiria)

BAI

EZ

(Lekua eta data)
(Lekua eta data)

(Lekua eta data)
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
(Lekua
etaordezkariaren
data)
Pertsona eskatzailearen edo
beraren
sinadura eta zigilua

Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

1. oharra
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien
titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
www.araba.eus
dirulaguntzak eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako
jardueren
erregistroa
kudeatzeko
da.e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio kalea
13, 01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34erabiltzen
945 181818;
www.araba.eus
Datu horiek isilpean mantenduko dira. Ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei,
baimentzen
den kasuetan
ezik.
© Arabako legez
Foru Aldundia
- Diputación
Foral deizan
Álava
16
Diputazio kalea
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.:DBEOn
+34 945onartzen
181818; e-maila:afadfa@araba.eus
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko
eta13,
mugatzeko
eskubideak,
direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
1.
oharra
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
16
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
2. oharra
dirulaguntzak
eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.
Nahi horiek
baduzuisilpean
Administrazioak
bide
telematikoz
jakinarazpenak,
emanda
egon behar
duzu Jakinarazpen
Datu
mantenduko
dira.
Ez zaizkiebidaltzea
jakinaraziko
hirugarrenei,alta
legez
baimentzen
den kasuetan
izan ezik. Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG)
eduki behar
duzu Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,eskubideak,
eta ondorenDBEOn
zerbitzuonartzen
horrek gaituta
prozeduren
egin behar
duzu.
Datuak
eskuratzeko,
zuzentzeko,
ezabatzeko, aurkaratzeko
eta mugatzeko
direnak,dauzkan
erabiltzeko
Arabakoharpidetza
Foru Aldundiaren
Erregistro
Jakinarazpenak
bide
telematikoz
jasotzeari
nahi
izanez Araba).
gero, nahikoa
izango
duzunahi
prozeduraren
harpidetzari baja ematea.
Bulegora
jo behar
duzu
(Probintzia
plaza 5, utzi
01001
Gasteiz,
Argibide
gehiago
izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
2. oharra
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.

www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio
kalea13,
13,01001
01001Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz.Tel.:
Tel.:+34
+34 945
945 181818;
181818; e-maila:afadfa@araba.eus
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio
kalea
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera:
Inbertsioetarako
laguntza
nekazaritzaren
eta abeltzaintzarenERALDATZE
iraunkortasuna
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III) BARRUAN,
ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN
ETA BERRESKURATZE,
ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA
ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
eta
lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren
(III)
barruan,
berreskuratze,
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERALDATZE
ETA
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA
ETA
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
eta PLANAREN
erresilientzia
planaren
esparruan ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNAeraldatze
BULTZATZEKO
(III)
BARRUAN,
BERRESKURATZE,
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
ERRESILIENTZIA
PLANAREN ESPARRUAN
II. ERANSKINA: Inbertsioaren onuradunen
identifikazioa
7
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Honako
soilik bete: ENTITATEA
inbertsio kolektiboa
edo partzuergo
batek edo sektore publikoaren eta pribatuaren arteko beste lankidetza
III.hauetan
ERANSKINA:
ETE DEN
DEN
ZEHAZTEA
III.
ERANSKINA:
ENTITATEA ETE
ZEHAZTEA
mota
batek
sustatutako
inbertsioa.
Eskatzailea
merkataritzako
entitatea
edo
sozietateen
gaineko
zergaren
menpekoa denean soilik bete behar da.
III.
ERANSKINA:
ENTITATEA
ETE
DEN
ZEHAZTEA
Eskatzailea merkataritzako entitatea edo sozietateen gaineko zergaren menpekoa denean soilik bete behar da.
Eskatzailea merkataritzako entitatea edo sozietateen gaineko zergaren menpekoa denean soilik bete behar da.

Inbertsioaren
onuradun diren entitateen zerrenda
1-. ESKATZAILEA
ESKATZAILEA
1-.
Izena
edo
sozietatearen
izena
1-.
ESKATZAILEA
Izena
sozietatearen
izena
Izena
edoedo
sozietatearen
izena
IFZ

NAN-IFK:
NAN-IFK:
REGA / REGAPA
NAN-IFK:

Ustiategiaren zk.

Izena edo sozietatearen izena

7

2-. ENPRESAREN
ENPRESAREN JARDUERA
JARDUERA NAGUSIA
NAGUSIA
2-.
2-. ENPRESAREN JARDUERA NAGUSIA
Jardueraren deskribapena
deskribapena
Jardueraren
Jardueraren deskribapena
EJSN:

Eratzedata:
data:
Eratze
Eratze data:

EJSN:

ETE
(1() )ETE
(1) ETE
1

BAI
BAI

EZ
EZ

BAI

EZ

1
OHARRA
gero
OHARRA ( 1) Baldin
Baldin eta
eta akziodun
akziodun batek
batek edota
edota eskumendeko
eskumendekoedo
edopartaidetzako
partaidetzakoenpresa
enpresabatek
batekkapitalaren
kapitalaren%%25
25baino
bainogehiago
gehiagobadauka,
badauka,edo
edolotutako
lotutakoenpresarik
enpresarikegonez
egonez
gero
(651/2014
Erregelamenduaren
beharko
dada
(651/2014 (EB)
(EB)
Erregelamenduaren I.I. eranskineko
eranskinekodefinizioaren
definizioarenarabera),
arabera),akziodunaren
akziodunarenedo
edoenpresaren
enpresareninformazioa,
informazioa,orri
orrihonetako
honetako1.,1.,2.,2.,5.5.eta
eta6.6.ataletakoa,
ataletakoa,eman
eman
beharko
1
OHARRA
(
)
Baldin
eta
akziodun
batek
edota
eskumendeko
edo
partaidetzako
enpresa
batek
kapitalaren
%
25
baino
gehiago
badauka,
edo
lotutako
enpresarik
egonez
gero
erantzukizunpeko
adierazpen
batean
(akziodunaren
edo
enpresaren
legezko
ordezkariak
sinatua),
eskatzailea
ETE
dela
egiaztatzeko.
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren legezko ordezkariak sinatua), eskatzailea ETE dela egiaztatzeko.
(651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren legezko ordezkariak sinatua), eskatzailea ETE dela egiaztatzeko.

3 -. AKZIODUN
AKZIODUN NAGUSIEN
NAGUSIEN ZERRENDA
ZERRENDA
3 -. AKZIODUN NAGUSIEN ZERRENDA
sozietatearen izena
izena
Izena edo sozietatearen
Izena edo sozietatearen izena

Partaidetzaren
Partaidetzaren
Herrialdea
Herrialdea
ehunekoa
ehunekoa
Partaidetzaren
Herrialdea
ehunekoa
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

(Lekua
IFZeta data)
IFZ
IFZ

Enpresa
Enpresa
Enpresa
BAI
BAI

EZEZ

BAI
BAI
BAI

EZ
EZEZ

BAI
BAI
BAI

EZ
EZEZ

BAI

EZ

ESKUMENDEKO EDO
EDO PARTAIDETZAKO
PARTAIDETZAKO ENPRESEN
ENPRESENZERRENDA
ZERRENDA
4 -. ESKUMENDEKO
4 -. ESKUMENDEKO EDO PARTAIDETZAKO ENPRESEN ZERRENDA

Partaidetzaren
Partaidetzaren
Herrialdea
Herrialdea
ehunekoa
ehunekoa
Partaidetzaren
Herrialdea
ehunekoa
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena
betetzeko, honen bidez jakinarazten
Izena edo
edo sozietatearen
sozietatearen izena
izena
Izena
1. oharra
Izena edo sozietatearen izena

dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
dirulaguntzak eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.
Datu horiek isilpean mantenduko dira. Ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, legez baimentzen den kasuetan izan ezik.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko eta mugatzeko eskubideak, DBEOn onartzen direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
5 -.
-. ENPRESAREN
ENPRESAREN LANGILEAK
LANGILEAK (adierazi
(adierazilansaio
lansaioosoko
osokolangile
langilebaliokideen
baliokideenkopurua)
kopurua)
5
2. oharra
5 -. ENPRESAREN LANGILEAK (adierazi lansaio osoko
langile baliokideen kopurua)
2019-12-31n
2020-12-31n
Gaur
egun
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak,2019-12-31n
alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen
Telematikoen Zerbitzuan,Gaur
helbide
elektroniko
2020-12-31n
egun
gaituaGUZTIRA
(EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko,
eta ondoren zerbitzu horrek gaituta
dauzkan prozeduren harpidetzaGaur
egin egun
behar duzu.
2019-12-31n
2020-12-31n
GUZTIRA
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.

GUZTIRA

6 -.
-. ENPRESAREN
ENPRESAREN DATU
DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
6
6 -. ENPRESAREN DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
2019-12-31n
2019-12-31n
2019-12-31n

Negozio zifra
zifra
Negozio
Negozio
zifra
Funts propioak
propioak
Funts

2020-12-31n
2020-12-31n
2020-12-31n

Gauregun
egun
Gaur
Gaur egun

Funts propioak
Ekitaldiko
emaitzak
Ekitaldiko
emaitzak
Ekitaldiko emaitzak
Frogagiria aurkeztu
aurkeztu du
du (ETE
(ETE ziurtagiria)
ziurtagiria)

Frogagiria aurkeztu du (ETE ziurtagiria)

BAIBAI

EZ EZ

BAI

EZ

(Lekua eta data)
(Lekua eta data)

(Lekua eta data)
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

www.araba.eus
www.araba.eus
www.araba.eus
Diputazio
kalea
13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34
945
181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio
kalea
13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34945
945181818;
181818;e-maila:afadfa@araba.eus
e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio
kalea
13,
01001
Vitoria-Gasteiz.
Tel.:
+34
©©Arabako
Foru
Aldundia
- -Diputación
Foral
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Álava
www.araba.eus
Arabako
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

plo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

ESKAERA: INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA ETA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
Eskaera:
Inbertsioetarako laguntza
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
ESKAERA: INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA ETA
eta lehiakortasuna
bultzatzeko PLANAREN
planaren ETA
(III)
barruan, berreskuratze,
ERRESILIENTZIA
ESPARRUAN
LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
eraldatze eta erresilientzia planaren esparruan
ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

III. ERANSKINA: ENTITATEA ETE DEN ZEHAZTEA

7

Eskatzailea
1. oharramerkataritzako entitatea edo sozietateen gaineko zergaren menpekoa denean soilik bete behar da.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako

1-.
ESKATZAILEA
dirulaguntzak
eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.

Datuedo
horiek
isilpean mantenduko
Izena
sozietatearen
izena dira. Ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, legez baimentzen den kasuetan izan ezik.

NAN-IFK:

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko eta mugatzeko eskubideak, DBEOn onartzen direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

2. oharra
7
2-.
ENPRESAREN JARDUERA NAGUSIA
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.

Jakinarazpenak
bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
Jardueraren
deskribapena

EJSN:

Eratze data:

(1) ETE

BAI

EZ

OHARRA (1) Baldin eta akziodun batek edota eskumendeko edo partaidetzako enpresa batek kapitalaren % 25 baino gehiago badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
(651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren legezko ordezkariak sinatua), eskatzailea ETE dela egiaztatzeko.

3 -. AKZIODUN NAGUSIEN ZERRENDA
Izena edo sozietatearen izena

IFZ

Partaidetzaren
ehunekoa

Herrialdea

Enpresa
BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

4 -. ESKUMENDEKO EDO PARTAIDETZAKO ENPRESEN ZERRENDA
Partaidetzaren
ehunekoa

Izena edo sozietatearen izena

Herrialdea

5 -. ENPRESAREN LANGILEAK (adierazi lansaio osoko langile baliokideen kopurua)
2019-12-31n

2020-12-31n

Gaur egun

2020-12-31n

Gaur egun

GUZTIRA

6 -. ENPRESAREN DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
2019-12-31n
Negozio zifra
Funts propioak
Ekitaldiko emaitzak
Frogagiria aurkeztu du (ETE ziurtagiria)

BAI

EZ

(Lekua eta data)

Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua

www.araba.eus
www.araba.eus
Diputaziokalea
kalea13,
13,01001
01001Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz.Tel.:
Tel.: +34
+34 945
945 181818;
181818; e-maila:afadfa@araba.eus
Diputazio
e-maila:afadfa@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava
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2020

1-. ESKATZAILEA

Izena edo sozietatearen izena

NAN-IFK:

2-. ENPRESAREN JARDUERA NAGUSIA
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
2-. ENPRESAREN JARDUERA NAGUSIA

plo de composición según número de logotipos:

Jardueraren deskribapena
Jardueraren deskribapena
EJSN:
EJSN:

Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto

condata:
el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.
Eratze
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
eskumendekotan
edo
partaidetzako
enpresa
batek
kapitalaren % 25
destacada
y visible como
los demás
logotipos.

Eratze data:

Horizontal

(1) ETE

BAI

EZ

(1) ETE

BAI

EZ

OHARRA (1) Baldin eta akziodun batek edota
baino gehiago badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
(651/2014 (EB)
Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako 1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
1
Más
información
sobre el uso
del emblema
europeo
en el contexto
OHARRA
(
)
Baldin
eta
akziodun
batek
edota
eskumendeko
edo
partaidetzako
enpresa
batek
kapitalaren
%
25
baino gehiago badauka, edo lotutako enpresarik egonez gero
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren
legezko
ordezkariak
sinatua),
de los programas
de la
UE en el siguiente
enlace: eskatzailea ETE dela egiaztatzeko.
(651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera), akziodunaren edo enpresaren informazioa, orri honetako
1., 2., 5. eta 6. ataletakoa, eman beharko da
Vertical
ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ETA
ABELTZAINTZAREN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
erantzukizunpeko adierazpen batean (akziodunaren edo enpresaren
legezko ordezkariak sinatua), eskatzailea ETE dela egiaztatzeko. IRAUNKORTASUNA ETA

Eskaera: Inbertsioetarako laguntza nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna

LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO
PLANAREN (III) BARRUAN, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
3ESKAERA:
-. AKZIODUN
NAGUSIEN
ZERRENDA
INBERTSIOETARAKO
LAGUNTZA
NEKAZARITZAREN
ABELTZAINTZAREN
IRAUNKORTASUNA ETA
eta
lehiakortasuna
bultzatzeko
planaren ETA
(III)
barruan, berreskuratze,
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
3 -. AKZIODUN
NAGUSIENBULTZATZEKO
ZERRENDA PLANAREN
Partaidetzaren
LEHIAKORTASUNA
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
Izena edo sozietatearen izena
Izena edo sozietatearen izena

IFZ
eraldatze eta erresilientzia
planaren
esparruanHerrialdea
ehunekoa
Partaidetzaren

ERRESILIENTZIA PLANAREN
ESPARRUAN
IFZ
Ejemplo de composición según número de logotipos:

IV. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ehunekoa

Herrialdea
7

Enpresa
Enpresa
BAI

EZ

BAI

EZ
EZ

Bete atal hau inbertsioa energia efizientzian eta energia berriztagarrietan inbertsioak egiteko laguntzeko programaren barruan egonez
BAIgero.

IV. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Bete atal hau inbertsioa energia efizientzian eta energia berriztagarrietan inbertsioak egiteko laguntzeko programaren barruan egonezBAI
gero.
BAI

Izena eta abizenak

NAN

BAI

EZ
EZ
EZ

ESKAERA:
INBERTSIOETARAKO LAGUNTZA NEKAZARITZAREN ETA ABELTZAINTZAREN IRAUNKORTASUNA
ETA
Izena
eta abizenak
NAN
4 -. ESKUMENDEKO
EDO BULTZATZEKO
PARTAIDETZAKO
ENPRESEN
ZERRENDA
LEHIAKORTASUNA
PLANAREN
(III) BARRUAN,
BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA
4Norberaren
-. ESKUMENDEKO
ENPRESEN
ZERRENDA
ERRESILIENTZIA
PLANAREN
ESPARRUAN
izenean EDO PARTAIDETZAKO
Partaidetzaren
Izena edo sozietatearen izena

Norberaren
izenean
Izena
edoordezkaritzan:
sozietatearen
izena
Honen

IV. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Honen ordezkaritzan:

ehunekoa
Partaidetzaren
ehunekoa

Herrialdea
Herrialdea

7

Bete atal hau inbertsioa energia efizientzian eta energia berriztagarrietan inbertsioak egiteko laguntzeko programaren barruan egonez gero.

Sozietatearen izena
Sozietatearen
izena
Izena
eta abizenak

IFZ
IFZ
NAN

5 -. ENPRESAREN LANGILEAK (adierazi lansaio osoko langile baliokideen kopurua)

Neure izenean edota entitate honen ordezkaritzan jarduteko gaitasun nahikoa dudala, honako hau ADIERAZTEN DUT NEURE
5 -. ENPRESAREN LANGILEAK (adierazi lansaio osoko
langile baliokideen kopurua)
2019-12-31n
ERANTZUKIZUNPEAN:
Neure
izenean edota
entitate honen ordezkaritzan jarduteko
gaitasun nahikoa dudala, 2020-12-31n
honako hau ADIERAZTEN Gaur
DUTegun
NEURE
Norberaren
izenean
2019-12-31n
2020-12-31n
Gaur egun
ERANTZUKIZUNPEAN:
GUZTIRA
AgirienHonen
erregistro
egokia mantenduko dut 5 urtez, ekipamenduan erabiltzen den erregaiak onartutako entitate independente batek
ordezkaritzan:
GUZTIRA
Agirien erregistro
egokia
mantenduko
dut 5 urtez,
ekipamenduan
erabiltzen
den erregaiak
onartutako
entitate independente
batek
emandako
ziurtagiria
daukala
egiaztatzeko,
A1 klasearen
betetzeari
dagokionez,
1 klaseko
UNE-EN-ISO
17225-2 arauan,
A1
6 -. ENPRESAREN
DATUegiaztatzeko,
EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
emandako
ziurtagiria
daukala
A1
klasearen
betetzeari
dagokionez,
1
klaseko
UNE-EN-ISO
17225-2
arauan,
A1
klaseko
UNE-ENISO
17225-4
arauan,
A1
klaseko
164003
arauan
edo
164004
arauan
ezarritakoaren
arabera,
galdara
Sozietatearen izena
IFZ
6 -. ENPRESAREN
DATU
EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
klaseko
UNE-ENISOfosilez
17225-4
arauan,
A1 klaseko
164003
arauankendu
edo 164004
arauan
ezarritakoaren
arabera,
galdara
2020-12-31n
Gaurzaharkituta
egun
zaharkituak
edo erregai
(gasa,
gasolioa,
fuelolia)2019-12-31n
elikatutakoak
eta biomasa
galdarak
jarriz gero
edo
zaharkituak
edo
erregai
fosilez
(gasa,
gasolioa,
fuelolia)
elikatutakoak
kendu
eta
biomasa
galdarak
jarriz
gero
edo
zaharkituta
dauden
biomasa
galdarak
kendu
eta
modernoagoak
eta
efizientzia
maila
handiagoa
duten
beste
biomasa
galdara
batzuk
jarriz
2019-12-31n
2020-12-31n
Gaur
egun
Negozio zifra
dauden
biomasa
galdarak
kendu
eta
modernoagoak
eta
efizientzia
maila
handiagoa
duten
beste
biomasa
galdara
batzuk
jarriz
gero.
Neure
izenean
edota
entitate
honen
ordezkaritzan
jarduteko
gaitasun
nahikoa
dudala,
honako
hau
ADIERAZTEN
DUT
NEURE
Negozio
zifra
Funts
propioak
gero.
ERANTZUKIZUNPEAN:
Funts
propioak
Ekitaldiko
emaitzak

(Lekua erabiltzen
eta data) den erregaiak onartutako entitate independente batek
Agirien
erregistro
Ekitaldiko
emaitzakegokia mantenduko dut 5 urtez, ekipamenduan
(Lekua
eta data)
emandako
ziurtagiria
egiaztatzeko, A1 klasearen betetzeari
dagokionez, 1 klaseko UNE-EN-ISO 17225-2
A1
BAI arauan, EZ
Frogagiria aurkeztu
du daukala
(ETE ziurtagiria)
klaseko
UNE-ENISO
17225-4
arauan,
A1
klaseko
164003
arauan
edo 164004 arauan ezarritakoaren arabera,
galdara
BAI
EZ
Frogagiria aurkeztu du (ETE ziurtagiria)
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
zaharkituak edo erregai fosilez Pertsona
(gasa, gasolioa,
fuelolia)
elikatutakoak
kendu etasinadura
biomasaetagaldarak
eskatzailearen
edo
beraren ordezkariaren
zigilua jarriz gero edo zaharkituta
(Lekua etamaila
data)handiagoa duten beste biomasa galdara batzuk jarriz
dauden biomasa galdarak kendu eta modernoagoak eta efizientzia
(Lekua eta data)
gero.
Pertsona eskatzailearen edo beraren ordezkariaren sinadura eta zigilua
(Lekua
etaordezkariaren
data)
Pertsona eskatzailearen edo
beraren
sinadura eta zigilua

1. oharra
1. oharra
Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) ezartzen duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
Europako
Parlamentuaren
Kontseiluaren
2016ko apirilaren
27ko 2016/679
(EB)titularren
Erregelamenduak
duena betetzeko,
honen bidez
jakinarazten
dizugu
zuk emandako
datuaketa
Arabako
Foru Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
fitxategian(DBEO)
sartukoezartzen
direla. Fitxategi
hori nekazaritzako
ustiategientzako
dizugu
zuk
emandako
datuak
Arabako Foru
Aldundiaren
nekazaritzako
ustiategien
titularren
fitxategian
sartuko direla.
Pertsona
eskatzailearen
edo
beraren
ordezkariaren
eta Fitxategi
zigilua hori nekazaritzako ustiategientzako
dirulaguntzak eta
inbertsioak
kudeatzeko
eta
nekazaritzako
jardueren erregistroa
kudeatzeko
erabiltzen sinadura
da.
dirulaguntzak
eta inbertsioak
kudeatzeko
eta nekazaritzako
erregistroa
kudeatzeko den
erabiltzen
da. izan ezik.
Datu
horiek isilpean
mantenduko
dira. Ez zaizkie
jakinarazikojardueren
hirugarrenei,
legez baimentzen
kasuetan
Datu eskuratzeko,
horiek isilpeanzuzentzeko,
mantendukoezabatzeko,
dira. Ez zaizkie
jakinaraziko
baimentzen
denonartzen
kasuetandirenak,
izan ezik.
Datuak
aurkaratzeko
etahirugarrenei,
mugatzeko legez
eskubideak,
DBEOn
erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko eta mugatzeko eskubideak, DBEOn onartzen direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
www.araba.eus
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
Diputazio kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz. Tel.: +34 945 181818; e-maila:afadfa@araba.eus
2. oharra
2. oharra
www.araba.eus
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Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea
jakinarazpenak,
alta emanda Tel.:
egon
behar
duzu
Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
Diputazio
kalea 13, 01001 Vitoria-Gasteiz.
+34
945 181818;
e-maila:afadfa@araba.eus
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea
jakinarazpenak,
alta emanda egon
behar
duzu Jakinarazpen
Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
1. oharra
gaitua
(EEG)
eduki
behar
duzu
Administrazioarekin
harremanetan
jartzeko,
eta
ondoren
zerbitzu
horrek
gaituta
dauzkan prozeduren
prozedurenharpidetza
harpidetzaegin
eginbehar
beharduzu.
duzu.
©
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Diputación
Foral
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gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrekde
gaituta
16
Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren
2016ko
apirilaren 27ko
2016/679 (EB)
Erregelamenduakharpidetzari
(DBEO) ezartzen
duena betetzeko, honen bidez jakinarazten
Jakinarazpenak
bide
telematikoz
jasotzeari
baja ematea.
ematea.
Jakinarazpenak
bide
telematikoz
jasotzeariutzi
utzinahi
nahiizanez
izanezgero,
gero,nahikoa
nahikoaizango
izango duzu
duzu prozeduraren
prozeduraren harpidetzari baja
dizugu zuk emandako datuak Arabako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiategien titularren fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori nekazaritzako ustiategientzako
dirulaguntzak eta inbertsioak kudeatzeko eta nekazaritzako jardueren erregistroa kudeatzeko erabiltzen da.
Datu horiek isilpean mantenduko dira. Ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, legez baimentzen den kasuetan izan ezik.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko eta mugatzeko eskubideak, DBEOn onartzen direnak, erabiltzeko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro
Bulegora jo behar duzu (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba). Argibide gehiago nahi izanez gero:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
2. oharra
Nahi baduzu Administrazioak bide telematikoz bidaltzea jakinarazpenak, alta emanda egon behar duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan, helbide elektroniko
gaitua (EEG) eduki behar duzu Administrazioarekin harremanetan jartzeko, eta ondoren zerbitzu horrek gaituta dauzkan prozeduren harpidetza egin behar duzu.
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu prozeduraren harpidetzari baja ematea.
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