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Balio publikoaren kogenerazio-proiektuetarako Elkarlan sariak

Instrukzio-organo hartzailea:

 HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZA

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean:
Identifikazio-dokumentua IFK  Zenbakia G75168195

Erakundearen izena EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko
zaizkio:

 EHKOLEKTIBOA ELKARTEA   (G75168195)

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan
sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Kanal elektronikoaren gaineko oharra Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat
emango da Nire karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen
denean, jakinarazpena ukatu egin duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat
emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin. 

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta 
elektronikora eta telefono mugikorrera.
Posta elektronikoa ehkolektiboa@gmail.com Telefono mugikorra 

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako
hizkuntzan bidaliko dizkizugu.

Euskara

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko
harremanetan erabiltzea nahi dut.

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi
erantsiko zaizkio Eskabidean jasotako datu pertsonalak «Laguntzak eta Sariak» izeneko
jarduera-tratamenduan tratatuko eta jasoko dira. 

Arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritza.
Helburua: Laguntzen eta sarien deialdiak kudeatzea eta ebaztea.
Legitimazioa: Interesdunaren baimena.
Hartzaileak: Ez zaie hirugarrenei daturik emango, salbu eta legezko betebeharra
dagoenean.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita
informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko
informazio gehigarri eta zehaztua.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605

Honen arabera beteta:
- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta
Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf).

Zein Lurralde Historiko / Probintzia / Erkidegotan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak

Lurralde Historikoa / Probintzia / Erkidegoa Gipuzkoa

Proiektuaren ezagupideak

Proiektuaren izena EHKOlektiboa, AGROEKOLOGIAREN BIDEAN

Proiektuaren laburpena
EHKOlektiboa ?edo EHKO? gara Euskal Herrian Agroekologia lantzen eta bultzatzen duen baserri
tar eta herritarren kolektiboa. Gure baserrietatik, eta jendartearekin batera ?ELKARREKIN?, guzti
ontzako elikadura osasuntsua ?BALIO PUBLIKOA?  eta eskuragarria egitea dugu helburu; lurra, a
bere eta pertsona guztien errespetuan oinarriturik. Memoria honetan Agroekologia garatzeko e
giten dugun lana aurkezten saiatu gara. Izan ere, uste dugu ELKARLAN sariekin bultzatu nahi dir
en baloreak, EHKOlektiboan modu transbertsalean lantzen ditugula gure jardunean. 
Eskerrik asko txosten hau irakurri eta gure proiektua gogoan hartzeagatik.

Proiektuaren ekintza-arloa

Proiektuaren ekintza-arloa aukeratu Gizarte Kohesioa

Proiektua bereizten duen elementua ondoko gaietan:

Balio publiko eta soziala
EHKOlektiboa es una organización capaz de indagar y profundizar en los procesos de innovació

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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n social que están surgiendo en el marco de lo que se conoce como redes alimentarias alternati
vas agroecológicas y la relocalización alimentaria agroecológica. En concreto, trata de comprend
er y sistematizar los mecanismos a través de los cuales, en estos contextos, se está construyend
o la confianza y la garantía en torno a los alimentos que se intercambian, que amplían los horiz
ontes de la certificación ecológica por tercera parte recogida en el Reglamento Europeo para la 
producción ecológica (R CE 834/2007).

Las organizaciones como EHKOlektiboa son denominados en la literatura científica como Sistem
as Participativos de Garantía (Cuellar-Padilla, 2011; Torremocha, 2012) (en euskera Berme Siste
ma Parte-Hartzaileak) y se refieren a ?sistemas de garantía locales que certifican a productores 
ecológicos basándose en la activa participación de diferentes agentes y construidos sobre la bas
e de la confianza, las redes sociales locales y el intercambio de conocimientos?.
Los SPGs como EHKOlektiboa ponen especial énfasis en la construcción de relaciones de confia
nza y transparencia entre los diferentes actores implicados en la cadena y, especialmente, entre
 las personas productoras y consumidoras. Estas redes alimentarias alternativas ?permiten al co
nsumidor realizar nuevos juicios de valor más allá del producto, sobre la conveniencia relativa d
e su consumo en base a su propio conocimiento, experiencia, o imágenes de calidad percibidas
? (Marsden et al., 2000). Por tanto, el ?acortamiento? del canal o la aproximación geográfica entr
e producción y consumo no es únicamente una cuestión de distancia física o de número de age
ntes que intervienen, sino fundamentalmente de valores compartidos y de confianza que se co
nstruyen en torno a la calidad regional y/o sostenibilidad ambiental, así como los términos orga
nizativos y culturales que se establecen en los intercambios.

Así, los SPGs en general, y EHKOlektiboa en particular, se alinea con los objetivos que se plantea
ron en el programa marco europeo Horizonte 2020, y especialmente vinculándose a dos objetiv
os: 1) Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles y 2) Alimentación: Sector agro
alimentario competitivo y sostenible para una dieta sana y segura.

Con ello, EHKOlektiboa contribuye a incrementar el poder de las zonas rurales y la innovación s
ocial a través de su actividad con el acercamiento rural-urbano y unos procesos de articulación 
social que empoderan a las personas agricultoras, mejorando su calidad de vida, por una parte 
generando una red de apoyo mutuo entre profesionales agrarias (lo que redunda beneficiosam
ente en hacer más atractiva la actividad facilitando el relevo generacional), y por la otra creando
 una base social de ciudadanas que apoyan a las personas productoras. Asimismo, los SPGs co
mo EHKolektiboa contribuyen a incrementar las opciones de socialización de la realidad agronó
mica y medioambiental. Además, incide en los valores sociales atendiendo el ámbito de la confi
anza por parte de las personas consumidoras, a generar innovaciones sociales que incorporan t
odos los eslabones del sistema alimentario desde la producción bajo criterios de ecología y pro
ximidad, hasta este consumo, pasando por mecanismos de distribución e intercambio basados 
en la proximidad y el anclaje en lo local. De hecho, diversos estudios señalan cómo los sistemas 
alimentarios basados en circuitos agroecológicos, de proximidad y temporada, favorecen dietas
 más saludables, lo que se traduce, también en este caso, en un muy positivo valor público y soc
ial.

Ahalduntzea
Gure etxaldea EHKOlektiboaren partaidea da hasieratik. EHKOlektiboko kide izateko gogoak bi h
anka ditu. Alde batetik, Ipar Euskal Herritik zetorren kezka hura bera izatea: nekazaritza ekologik
oa bioindustriak irentsiko ote zuen, nekazari txikiok eta munduaren gure ikuskera desagertu art
e. Bestaldetik, gure bizi-filosofia, bizimodua eta lana partekatzen dituztenekin elkartzeko aukera
 izateak oso erakargarri egiten zuen EHKOlektiboa. Erakargarritasun hori oinarritzen zen aniztas
unean ?jardueretan, esperientzietan, ibilbidetan...? eta lurraldetasunean ?Euskal Herri osoko lab
orariak baikaude?.

Bi hanka horiek aukera eman digute gure bizimoduaz hausnartzeko, baita gure lanbideaz ere. Iz
an ere, herri bakarra izan arren Euskal Herriak hiru administrazioren menpe izateak ezberdintas
un handiak ezartzen ditu, nahiz eta laborarion egunerokotasuna eta lana berdintsuak izan. Egoe
ra  horrek irakaspen handia izan da guretzat zenbait arlotan. Horren adibideetako bat nekazari t
xiki eta ekologikoaren kontzientzia da: jendartean dugun berebiziko funtzioen jabe egin gara ?g
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ure herria ongi elikatzearen ardura dugu, lurra zaintzearena...? eta horiek aldarrikatzera pasa ga
ra. Neurri berean eraman gaitu lehen irla multzoa zen horretan bizitzetik, artxipielagoa den kom
unitate batean bizitzera.

Elkarrekin aberastutako nekazari txiki eta ekologikoaren kontzientzia horrek bere ondorioak iza
n ditu, eta bestelako pausuak emateko indarra eta babesa topatu ditugu EHKOlektiboan. Bi arlo 
azpimarratuko ditugu: formazioa eta jendarteratzea.

Formazioari dagokionez, lan-taldeetatik abiatuta, gai izan gara EHKOlektiboko abeltzainak behar
rezkoak genituen ikastaroak antolatzeko, hiru urtetan jarraian. Elkartearen babesa ezinbestekoa
 izan da hori guztia aurrera eramateko, baina hori bezain garrantzitsua dira kideon inplikazioa e
ta lana. Argi dugu talde-lan hori gabe ezinezkoa litzatekeela heldu garen puntura heltzea: gaur e
gun abeltzain autonomoagoak gara gure animalien elikaduraren eta osasunaren zaintzan, tresn
a gehiago ditugu gure lanaren egunerokotasunean erabili ahal izateko; esperientzia trukaketa g
ertatu da hiru urteotan egindako formazioetan, eta egun osatuta dugu sare bat elkarri laguntze
ko osasun edo bestelako arazoak sortuz gero gure tropetan, urtez urtez handitzen den sarea.

Eredu agroekologikoaren oinarriak ?ekologikoa, gertukoa, giza neurriko etxaldeak eta ekonomia
 sozial eta eraldatzailea? jendarteratzea EHKOlektiboaren helburuetako bat izan da bere sorrera
tik, eta lehen aipatzen genuen artxipelago horren eraketan oso lagungarria izan da Baserriko Uz
ta izeneko ekimena, bertan kultur-sortzaileak eta laborariok elkarrekin egiten dugu lan, herritarr
ek ere parte hartzen dute ?laguntzaile edo bisitari?. Kulturak, elikadurak eta herriak bat egiten d
ute. Baserri batean gorpuzten da artxipelago zoragarri hori, urtaroro eta Euskal Herriko lurralde
z lurralde, EHKOlektiboaren baitan.

EHKOlektiboa etxalde honen eta beste askoren babesa da; jendartea hobetzeko bide horretan, 
bidelaguna eta motorra.

Berrikuntza
Berrikuntza teknologiarekin lotzen da gaur egungo jendartean, teknologia digitalekin zehazkiag
o, gure ingurunea hobetzeko aukerak asko murrizten dituen ikuspegiarekin. Honi aurre egiteko,
 eta garapenerako aukerak zabaltzeko, beharrezkoa da berrikuntza egiteko eta pentsatzeko ere
mua zabaltzea.
EHKOlektiboaren oinarrietako bat da berrikuntza, eta kolektiboaren eta lantzen diren proiektue
n izaera berritzailea. Nekazaritzan, landa eremuan eta Euskal Herrian orokortuak diren harrema
ntzeko eta ekoizpenerako ereduek ez dute laborarien eta herritarren bizitza hobetzen, ez dute l
urraren eta ingurumenaren biziraupena bermatzen, hori dela eta beharrezkoa da eredua berrit
zea, harreman ekonomiko eta sozialak, eta elikagaiak ekoizteko ereduak berritzea, prozesu eta 
egiteko moduen berrikuntza bidez, bide eraldatzailea egitea.

Beraz, horrela gauzatzen da berrikuntza EHKOlektiboan: Laborari eta abeltzainen arteko elkarla
n harremanak sortu eta lantzen ditugu, elkarrekin irisgarritasun handiagoko proiektuak garatze
ko aukerarekin. Ekoizle eta herritarren arteko harreman eta konpromisoak lotzen ditugu, konfid
antzan oinarritutako bermeak eskainiz. Harremanak lotzen ditugu kultura eta elikaduraren bitar
tez, ekimen kulturalak etxaldeetan antolatuz. Ekoizpen prozesu berritzaileak garatzen ditugu se
ktoreka, ezagutza tradizional eta kolektiboa guztion eskura jarri eta abiapuntu horretatik garatu
z. Komunitatea indartzeko, eta prozesuak hobetzeko teknologia askeen garapenaren alde egite
n dugu, ahalduntzearen bitartez teknologia digitala beharrei erantzuteko txertatuz ekoizpen eta 
komunikazio harremanetan. Elikadura sistemak sustatzen ditugu, lurraldeari atxikita, eta sistem
an parte hartzen duten eragile eta kolektibo ezberdinen arteko elkarlana erdigunean jarriz. Bizit
zak eta lurraldeak erdigunean jartzen dituzten garapen sozioekonomikoa bultzatzen dugu gure 
bazkideak presente dauden eremuetan. Agroekologiaren diskurtsoa berritzen dugu, lurraldeko 
beste eragile eraldatzaileekin epe luzeko harremanak lotuz.

Berrikuntza gure ikuspegian dugu txertatua, eta praktikara eramaten dugu modu integralean, ar
lo teknikoan, ekimen sozio-kulturaletan, diskurtsoan eta estrategian. Txikitasun eta sare izaerati
k ingurunea eta jendartea hobetu eta eraldatzeko modu eraginkorrena delako. Bizitza bizigarria
k izateko berrikuntza oinarrizkoa delako.
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Transferigarritasun ahalera
EHKOaren jarduna transferigarritasunean oinarritzen da, hasi etxaldeetan sortzen eta birsortze
n den jakintzatik eta beste antzeko esperientziekin saretu eta elkarbanatzeko egiten den ahalegi
neraino. Azken finean, EHKO Berme Sistema Parte-Hartzailean oinarritutako esperientzia bat da
, hau da, hirugarren entitate batek ziurtatu eta zigilaturiko etxaldearen nortasunetik haratago, b
aserritarren arteko lankidetza aktiboan oinarritutako sarea da, konfiantza partekatuz, jakintzare
n elkartrukea bultzatzen duena. Beraz, hasi eskalarik txikienetik, baserritik, eta eskalarik handie
neraino, estatu mailako zein nazioarteko beste Berme Sistema Parte-Hartzaileetan oinarritzen d
iren esperientziekiko harremanetaraino, transferigarritasuna da EHKOaren printzipiorik irmoen
etakoa.

Agroekologian oinarritutako elikadura burujabetza bide duen sare sozial batek, mugimendua et
a dinamika du eguneroko. Agroekologia ezinezkoa da zigilu ofizial batek eskatzen duen eskema 
hermetiko baten baitan definitzea, tokiko testuinguru sozial eta politikoaren baitan aldatzen, bir
sortzen eta egokitzen baita. EHKOk barnebiltzen dituen lan talde desberdinak (hasi baratzezaine
n lantaldetik eta artzain edo zerealisten lan taldeetaraino) une oroko heziketa prozesuan murgil
dutako sareak dira. Aldaketa klimatikoaren harira, gaur egungo ezegonkortasun markoan, baser
rien erresilientzia bermatzeko, ezinbesteko gakoa da etxalde bakoitzean esperimentatutako pra
ktiketatik abiatu eta hauek taldean transferitu eta partekatzea. EHKO baserri bakoitzeko jakintza
 anitzak ehuntzeko tresna pedagogikoa da, lan talde edo familia berdinetako baserritarrak elkar
rizketan jartzeaz gain, sektore desberdinen arteko zubiak eraiki eta diziplina bakoitzeko jakintza
k gainditzeko gaitasuna duena. 

Baina esan bezala, transferigarritasun ahalmen hau ez da EHKOren laborari taldeetara mugatze
n. Agroekologiaren baitan, elikadura sare alternatiboetan herritarrak ere barnebiltzeko beharret
ik abiatuta, gizarteko norbanako zein eragile edo erakunde desberdinekin sozializatu eta artikul
atuta mantentzeko joera nabarmena dago.
Honez gain, EHKOk beste Berme Sistema Parte-Hartzaileak ere barne biltzen dituzten plataform
etan bere lekua aurkitu du, eta eguneroko errealitatetik aldendu gabe, esperientzia praktikotik j
asotako zenbait irakaspen partekatu eta beste iniziatiba erreferenteetatik ikasteko aukerak bali
atu ditu. Aipatzekoa da, estatu mailan azken urteetan ospatutako lau topaketetan parte hartu iz
ana, hasi 2015an Balentzian izandako topaketetatik eta aurten (2019an) berriz Granadan. Horre
z gain, EHKOk 2020 urteko topaketak antolatzeko konpromisoa hartu du, sarearen heldutasun e
ta egonkortasun maila adierazten dituen ardura. Bestetik, Frantzia mailan ehuntzen ari den sare
aren parte ere bada, CIRAD ikerketa zentroak eta Nature & Progrès Berme Sistema Parte-Hartza
ileak koordinaturiko artikulazio prozesua. Plataforma hauek esperientzia, praktika eta jakintza d
esberdinak partekatzeko beharretik sortzen dira.

Beraz, balioan jartzekoa da azken urteetan EHKOk transferigarritasuna bermatzeko egin duen a
halegina, esperientziaren jasangarritasuna ziurtatzeko oinarrietako bat dela jakinik, hainbeste z
aintzen duen printzipioa. 

Genero ikuspegia
Desde su inicio, Ehkolektiboa ha tenido la igualdad de género y el empoderamiento de las muje
res baserritarras como uno de sus objetivos. Las mujeres han sido históricamente las guardiana
s de los pequeños caseríos en Euskal Herria, haciéndose cargo de todo el trabajo reproductivo d
e las granjas, así como de muchas de las labores productivas que requerían de un trabajo minu
cioso y en la gran mayoría de casos invisibilizado. 

Numerosas mujeres feministas han teorizado sobre el lugar que ocupan las mujeres en el desar
rollo de la agricultura moderna y su rol e importancia de  cara a una transición agroecológica. P
ara EHKOlektiboa, donde el desarrollo teórico de la agroeología debe nutrirse día a día de nuev
os y viejos referentes, son de gran referencia los escritos de Vandana Shiva, Silvia Federichi y _Y
ayo Herrero entre muchas otras. Pero también las muchísimas baserritarras  que día a día son 
parte de nuestro colectivo y que aportan de manera directa (participando) o indirecta (cuidando
 para que otrxs participen). 
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En EHKOlektiboa, se promueve la igualdad real en los diferentes espacios organizativos. Tanto e
n el Grupo Motor (Talde Eragilea) como en los grupos de trabajo, donde se busca la participació
n de, como mínimo, 50% de mujeres. Esto es un reto en espacios vinculados a la agricultura y ga
nadería, ya que son espacios donde hay menos mujeres y que tradicionalmente, han sido invisi
bilizadas en los espacios de toma de decisiones. Para ello, se trabajan diferentes mecanismos: o
rganizar reuniones en horarios y espacios que favorezcan la conciliación, utilizar dinamizacione
s y mecanismos que permitan la participación igualitaria (medir tiempos y orden al hablar, cuid
ar los espacios físicos...). Por ejemplo, en el grupo de trabajo de pastoras del año 2017, el tema 
de trabajo principal fue ?la mujer como pastora?, y fue una experiencia real de empoderamient
o para las mujeres que participaron en el encuentro el encontrarse en situaciones parecidas y c
ompartir realidades de un sector muy masculinizado. Para los hombres, esta reunión fue tambi
én muy interesante, ya que respetaron una participación en segundo plano, cediendo la voz y el
 protagonismo a sus compañeras de trabajo. 

Otro caso destacable en cuanto a la visibilización de los roles de género en la agroecología se re
coge en la investigación sobre ?Modelos de Consumo Agroecológico?. En este informe se dedica
 un apartado específico a analizar el peso que a día de hoy siguen teniendo las mujeres en prov
eer de alimentos a las familias y que su mayor o menor grado de sensibilización en agroecologí
a tiene relación directa con el modelo de consumo de las casas y la consuencuente participació
n en grupos de cosnumo. En este sentido se identifica como necesaria la sensibilización de toda
 la población para equilibrar los roles de cuidado y transitar hacia vidas más igualitarias donde e
l respeto por la naturaleza y la salud sean igual de importantes para todos y todas. 

Ya desde sus comienzos EHKOlektiboa estableció alianzas con colectivos feministas como Emaz
teak Diote (Iparralde) y Etxaldeko Emakumeak (Bizkaia). En los últimos años se ha buscado forta
lecer estas alianzas con colectivos  feministas y ecofeministas para poder incorporar criterios es
pecíficos sobre perspectiva de género en el identificador EHKO. Para el año 2020 hemos previst
o varias sesiones formativas que nos permitan seguir avanzando en la construcción de una agro
ecología con perspectiva de género. 

Erakundeak kontakturako aukeratutako pertsonaren datuak

Izena eta abizenak Zenbakia Helbide elektronikoa Telefono zenbakia

Eskatzaileak aitortzen du:

Euskadiko   Elkarteen erregistroan inskribatuta dago.
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo
administratiborik.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-
debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala.
Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.
Baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari proiektuaren egilea aipatzeko deialdi honekin zerikusia
duen edozein hedapen-jardueratan, baina horrek ez du sortuko bere aldeko inolako eskubide
ekonomikorik, eta, hala egokituz gero, ez du ekarriko ematen den saria ez den beste edozein
onurarik.
Euskal Autonomia Erkidegoan daukadala egoitza soziala eta hor garatzen dudala jarduera
nagusia.
Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.
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Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Erantsitako dokumentuak

Dokumentu-mota Izena

Proiektuaren deskribapena EHKO_ELKARLAN.pdf

Organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatzea

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak datu hau
ek konprobatuko ditu eskumena duen administrazioan:

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko Foru-aldundiak eta Zerga Ad
ministrazioko Estatu Agentzia)
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak (Gizarte Segurantzaren Diru
zaintza Nagusia (GSDN))
Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak)

 Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatz
eari (39/2015 Legearen 28. artikulua)
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beh
arko dituzu.

Honek elektronikoki izenpetuta:
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