
ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZEI LAGUNTZEKO DIRU-
LAGUNTZA DEIALDIA

ESKATZAILEA 
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik) NA 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

ORDEZKARIA  (norbere izenean arituz gero EZ BETE)
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik) NA 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 
 Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)  Posta arruntez 

 Eskatzailearen helbidera 
 Ordezkariaren helbidera 

KONTU KORRONTEA (IBAN kodea: 24 digitu)
Titularra

Kontua

Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarrietan azaltzen
diren 7. artikulutako dokumentuak  eta 2/2005 martxoaren 8ko Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1.d artikuluan
zehazten diren onuradunaren zerga betebeharretako dokumentuak, eskaeraren kudeaketarako baldintza guztiak betetzen direla
kreditatu, egiaztatu eta datuok eguneratu ditzan. Dena dela, eskatzaileek jarduketa honen aurka egiteko  eskubidea izango dute,
hori  espresuki  adieraziz  eskaera-inprimakian  (horrela  eginez  gero,  eskatutako  laguntza  lortzeko  eskatutako  dokumentazioa
aurkeztu behar dute).

 EZ DUT BAIMENTZEN 
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  20730 Azpeitia    P2001900F    www.azpeitia.eus/tramites     943157200



AITORPEN ADIERAZPENA
1.-  Ordezkatzen duen entitatea  ez  dagoela  onuradun izatea  eragozten  duten  egoeretan,  hau  da,  Diru-laguntzen 38/2003 Lege
Orokorraren 13. artikuluan eta Azpeitiko Udaleko Diru-laguntzak emateko Ordenantza Arautzaileak (2012ko maiatzaren 29ko
GAOn argitaratua) aurreikusten dituenetan.
2.- Ordezkatzean duen entitateak ez dituela diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bitartekoak jaso  xede berarentzat.
3.-  Kontratatutako  pertsonak  ez  dela;  enpresaburuaren  edo  enpresaren  kontrola  duen  inoren  ezkonkidea,  oinordekoak  eta
gainerako  senideak,  odol-edo  ezkontza-ahaidetasuneko  bigarren  mailaraino,  edo  sozietatearen  izaera  juridikoa  osatzen  duten
enpresetako administrazio-organoetako edo zuzendaritza kideena 

IAE-JEZ ORDAINTZEKO SALBUESPENA IZATEAREN ZINPEKO AITORPENA (Salbuespen kasuan 
bakarrik bete lauki hau)

 IAE-JEZ ordaintzetik salbuetsita nagoela aitortzen dut ondorengo arrazoiagatik: 

1/1993 Foru Dekretuaren 5. artikuluaren arabera, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren salbuespenei buruzkoa, dagozkion 
aldaketekin. 

KONPROMISOA

Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza jasoz gero, deialdian
finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak, baita, oinarri horiek betetzen ez baditu,
jasotako zenbatekoa itzultzeko ere. 

Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen NA kopia ekarri behar da Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du

DATU PERTSONALEN BABESA

Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa). 
Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus 
Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala
kudeatzea. 
Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua
legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik. 
Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi
ahal zaizkie. 
Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala.
Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere. 
Informazio  gehigarria: datuen  babesari  buruzko  informazio  gehigarri  eta  zehatza  kontsulta  dezakezu  gure  webguneko  datuen  babesari  buruzko  atalean:
https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa  
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ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK/ 
-Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia, NANarekin eta eskatzailearen edo eskaeriaren sinatzailearen ordezkaritza
ahalordearekin batera.
-Hirugarren interesdunaren bankuko datuen altaren fitxa.
-Egindako kontratazioari buruzko datuak.
-Lan kontratuaren kopia, iraupena eta lanaldia adierazita.
-Kontratuaren subjektu den pertsonaren lan bizitzaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzak egina.
-Kontratuaren subjektu den pertsonaren NAN/AIZaren kopia.
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