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3. ERANSKINA
ALARMA-EGOERAREN DEKLARAZIOAK EGUESIBARREN UKITUTAKO MERKATARITZA ETA 

ENPRESA SAREARI DIRULAGUNTZA BEREZIAK EMATEKO ESKAERA 

Pertsona edo entitate eskatzailearen datuak 

N.A.N./ A. N. A./ I.F.K. 

Izen-deiturak edo Sozietateren izena 

Helbidea 

Herria Posta Kodea 

Postal
1. telefonoa    2. telefonoa 

Posta elektronikoa 

Eskaerari buruz zerbait argitu behar izanez gero, norekin  

Izen-deiturak 

Telefonoa 

Posta elektronikoa 

Jardueraren datuak 

LOKALA 
EROSKETA          ALOKAIRUA          

ALOKAIRUA, EROSTEKO AUKERAREKIN          

Negozioaren helbidea 

Herria Posta Kodea 

Telefonoa 

Posta elektronikoa 

Jarduera nagusia 

CNAE 

JEZ EPIGRAFEA 

Forma juridikoa Banakako enpresaburua   Pertsona juridikoa  

Sozietatea bada (adierazi zer 

mota) 

ADIERAZTEN DUT: 
Egiazkoa eta osoa dela aitorpen honetan jasotako informazioa, 

Sinadura 

..................(e)n, 2020ko ...........aren .....(e)an   

DATUEN BABESA. Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakizu Eguesibarko Udala dela datu pertsonalak tratatzeko arduraduna. Datu 
horiek erabiliko dira dirulaguntzak kudeatzeko, izen-ematea egiteko, dirulaguntzak erregistratu eta kudeatzeko, enplegua eta kultura 
sustatze aldera, botere publikoak baliatuta. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak agintzen ez badu. Datuak eskuratu, zuzendu eta 
ezabatzeko eskubidea duzu, udal bulegoetara joanda. Gure webean duzu datuen babesari buruzko argibide gehigarria, zehatz-mehatz 

azaldua: www.valledeegues.com 



3.1 ERANSKINA 

BESTELAKO LAGUNTZA BATZUEI BURUZKO AITORPENA 

Honez landa, entitateak xede bererako bestelako dirulaguntzarik eskatu edo eskuratu du edozein 
administrazio, ente publiko nahiz pribatutatik?  

Bai  Ez 

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi beharko da zer laguntza mota den, zer erakundek emana, 
zenbatekoa eta data: 

LAGUNTZA ERAKUNDE EMAILEA ZENBATEKOA ETA 
ESKAERAREN EGUNA 

Honez landa, entitateak azkeneko hiru urtean “de minimis” araubideari lotutako laguntzarik edo 
dirulaguntzarik eskatu edo eskuratu du jarduera honetarako edo beste baterako?   

Bai  Ez 

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi beharko da zer laguntza mota den, zer erakundek emana, 
zenbatekoa eta data: 

LAGUNTZA ERAKUNDE EMAILEA ZENBATEKOA ETA 
ESKAERAREN EGUNA 

Orobat, hitza ematen dut Udalari emanen diodala, 15 egun baino laburragoko epean eskabide honen 
egunetik aitzina, xede bererako aurkezten ditudan eskabide berrien berri, baita jarduera honetarako 
nahiz bestetarako “de minimis” araubidean aurkezten direnen berri ere.  

Izena: IFZ:  

honen ordezkaria: 

..................(e)n, 2020ko ...........aren .....(e)an   

Eskatzailearen sinadura 
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3.2 ERANSKINA 

ENTITATE ONURADUNEN GAIN EZARTZEN DIREN BETEBEHARREN GAINEKO AITORPENA, 
DIRULAGUNTZEI BURUZKO AZAROAREN 9ko 11/2005 FORU LEGEAREN 13. ARTIKULUAN 
EZARRITAKOAREKIN BAT   

Izena: .................................................................................................................................... , 

IFZ:……………..  honen ordezkaria: ...........................................................................................  

Adierazten dut egiazkoa eta osoa dela aitorpen honetan jasotzen den informazioa. 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak xedatzen duenez, bertan 
aipatzen diren inguruabarretako batean dauden pertsona edo entitateek ezin izanen dituzte kobratu foru 
lege horretan arautzen diren dirulaguntzak 

Artikulu horrekin bat,  
ADIERAZTEN DUT ordezkatzen dudan entitatea ez dagoela inguruabar hauetako bakar batean ere: 

a) Epai irmoan ezarritako kondenaren ondorioz dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko gaitasunaz 
gabeturik egotea. 

b)  Konkurtsoaren deklarazioa eskatua izatea, ezein prozeduratan kaudimengabea deklaratua izatea, 
konkurtsoan deklaratua izatea –horretan hitzarmen batek eraginkortasuna hartzen duenean izan ezik–, 
kontu-hartze judizialaren mende egotea edo Konkurtsoei buruzko Legearen arabera gaitasungabeturik 
egotea, konkurtsoa kalifikatzen duen epaian finkatutako desgaikuntza aldia bukatu gabe dagoela. 

c) Administrazioarekin izenpeturiko edozein kontratu bukatutzat ematera behartua izatea, 
kausaren batean erruduntzat joa izateagatik. 

d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateko administratzaileak edo beste pertsona juridiko 
batzuen legezko ordezkaritza eramaten dutenak ez egotea bateraezintasunari buruzko araudiak 
aipatutako kasuetariko batean. 

e) Indarra duten xedapenek ezartzen dituzten zerga betebeharrak edo Gizarte Segurantzakoak 
eguneraturik ez izatea, erregelamendu bidez ezarrita dagoenaren arabera. 

f) Egoitza fiskala erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurralde batean 
izatea. 

g) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ondoriozko ordainketak eguneraturik ez izatea, 
erregelamendu bidez xedatzen diren baldintzetan. 

h) Dirulaguntzak eskuratzeko aukera galtzea ekarri duen ebazpen irmo baten bidez zehatu 
izana, dirulaguntzei buruzko 11/2005 Legearekin edo zergei buruzko legeria orokorrarekin bat.  

Orobat, adierazten dut ordezkatzen dudan entitatea ez dela baztertua izan arau-hauste oso 
larrien ondorioz enplegu programen aplikazioaren onuretatik, Lan Arloko Arau-hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoari jarraikiz (abuztuaren 4ko 
5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia).  

..................(e)n, 2020ko ...........aren .....(e)an   

(Eskatzailearen sinadura) 
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