
 
I. Eranskina 

diru-laguntza eskaera ……... urtea, honako arlo honetan: 
 

� KULTURA 
� EUSKARA   
� KIROLA 
 
 
Izen-abizenak....................................................................., NAN zkia. …………………. 
helbidea …………………………………………………….. posta kodea………………….. 
telefonoa ………………… ,eta posta elektronikoa ………………………………….……… 
(posta elektronikoa adieraziz gero, jakinarazpen guztiak lehendabiziz bide hau 
erabiltzeko baimena ematen dut) 
 
Hurrengo hau denez: 
□  Pertsona fisikoa (□ Gizona □ Emakumea) 
□  ..................................................................................................... erakundea/elkartea 
Helbidea ………………… ………. …………………………..…. telefonoa ......................... 
faxa ................. posta elektronikoa ....................................................... (…… emakumek 
eta ….... gizonek osatzen dute). 
 
Azaltzen du: 
Lehenengoa.- Ondoko gastuak ordaintzeko,………………….. euroko diru-laguntza 
eman diezaiola: 
Ikastaroa/Jardera             Aurrekontua       Eskatutako zenbatekoa (7. Art) 
......................................................... ....................    .................... 
......................................................... ....................    .................... 
......................................................... ....................    .................... 

Guztira eskatzen den laguntza .............................. euro 
Horretarako, deialdiaren 4. atalean aipatutako dokumentuak eransten ditut, eta 
egiazkotasuna egiaztatzen dut. 
 
Bigarrena.- diru-laguntza ordaintzeko bankuko datuak adierazi beharko dituzte eskaera 
berrietan edo aldaketak dituzten eskaeretan (Entitatea, kontu korrontearen zkia. 
(IBAN), titularra eta NAN zkia). Kasu horretan, kontuaren titulartasuna akreditatzen 
duen banku-ziurtagiria aurkeztu behar da. 
 
Hirugarrena.- Berdintasunaren arloko araudia betez, honako hau ADIERAZTEN DUT: 
 
LEHENENGOA.- Ez ordezkatzen dudan erakundeak ez erakunde horretako gobernu 
edo administrazio organoetako kide diren inongo pertsona juridikok edo elkartek ez 
duela, sexua dela eta, inor baztertzen, ez zuzenean ez zeharka, onarpen eta 
funtzionamendu prozesuetan,  OLOren 13. artikuluan eta Euskadiko Berdintasun 
Legearen 24(2) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 
BIGARRENA.- Ez ni, ez ordezkatzen dudan erakundea edo erakunde horretako 
gobernu edo administrazio organoetako kide diren inongo pertsona juridiko edo elkarte 
ez dela zigortua izan, ez arlo penalean ez administratiboan, sexua dela eta, inor 
baztertzeagatik, ez eta abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuan eta 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren xedapen gehigarrietako 
hamalaugarrenean gizonen eta emakumeen berdintasun arloan xedatutakoak 
urratzeagatik ere. Legegintzako errege dekretuak Gizarte Ordenaren Arau Hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen testu bateratua onartzen du eta lege organikoak 
emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna. Hona hemen halako batzuk, 
besteak beste: 



1.Ez bete Langileen Estatutuak edo aplikagarri den hitzarmen kolektiboak berdintasun 
planen arloan ezarritako betebeharrak.   
2. Sexua dela eta, ordainsari, lanaldi, prestakuntza, sustapen eta gainerako lan 
baldintzetan bereizkeria zuzena edo zeharkakoa dakarten enpresa erabakiak.  
3. Langileek enpresan egindako erreklamazio edo berdintasun eta bereizkeriarik 
gabeko printzipioa betetzeko eskatzen duten egintza administratibo edo judizial baten 
aurrean, haien aurkako jarrera dakarten enpresaburuaren erabakiak. 
4. Publizitate edo beste zernahi hedatze bidez, baldintzak ezartzea, sexua arrazoi, 
onerako edo txarrerako baztertzen dutenak.  
5. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen baitako arloetan gertatzen 
denean, jazarlea nornahi dela ere.  
6. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen baitako arloetan gertatzen 
denean, jazarlea nornahi dela ere, baldin eta enpresaburuak, jakinaren gainean, ez 
badu neurrik hartu halakorik ekiditeko. 
7. Berdintasun planik ez egitea edo aplikatzea edo, halakorik izan arren, argi eta garbi 
ez betetzea, baldin eta plan hori egiteak abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 46.bis.2 paragrafoan xedatutakoari erantzuten badio. Legegintzako 
dekretu horrek Gizarte Ordenaren Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu 
bateratua onartzen du. 
 
 
………………………………., …..ko ……………………..ren ……a 
 
 
(Erakunde eskatzailearen sinadura eta zigilua, hala badagokio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanpezuko Udaleko alkateari. 
 


