ALTSASUKO UDALA
GARTZIA XIMENEZ 36
31800 ALTSASU

ALTSASUKO UDALA
Gartzia Ximenez, 36
31800 Altsasu

DIRU-LAGUNTZA ESKABIDEA, NORBERAREN KONTURAKO JARDUERA JARTZEAGATIK
ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
1.abizena
2.abizena
Izena:
NAN/IFZ:
Kontu zenbakia
Helbidea:
Herria:
Posta elektronikoa:

Posta kodea:
Telefonoa:

BEREZITASUNA:
Desgaitasuna

Genero indarkeriaren biktima

45 urte

30 urte

Altsasun erroldatuta

JARDUERARI BURUZKO DATUAK
Jarduera mota

Norbanakoa

Taldean

Mota:

Ekonomia soziala

Beste
merkataritza
sozietate batzuk

Pertsona fisikoa

Sozietate
irregularra

Izen soziala:

IFZ:

Lokala izatea jendearentzat zabalik:

Bai

Ez

Lokala:

Alokatuta daukat

Nire jabegokoa
da

Egin beharreko jarduera: ……..

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eskabidea, beteta eta sinatuta.
Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.
Langabezian eta Gizarte Segurantzan alta emanda egotearen ziurtagiria.
Kasua bada, egoera berezi batean egotearen ziurtagiria.
Kasua bada, bazkide langilea izatea egiaztatzen duten estatutuak.
11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan aipatutako egoeren eraginpean ez egotearen aitorpena.
Lekua, data eta sinadura

Formulario honetan jasotako datuak datu pertsonalak babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoaren
arabera landuko dira.

Los datos que se recogen en el presente formulario serán objeto de
tratamiento conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter personal de 13 de diciembre.
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ZINPEKO AITORPENA, DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO 11/2005 AURREIKUSITAKO
EGOEREN ERAGINPEAN EZ EGOTEA ADIERAZTEN DUENA.

Izen-abizenak ____________________________________________________________
NAN/IFZ: ____________________________________________________________________

Azaroaren 9ko Diru-laguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluaren arabera, ondoren aipatzen
diren pertsonak edo entitateak ezin dira foru lege horretan araututako diru-laguntzen onuradun
izan, honako egoera hauetakoren baten eraginpean badaude:
a) a) Epai irmoan ezarritako kondenaren ondorioz dirulaguntza edo laguntza publikoak
lortzeko gaitasunaz gabeturik daudenak.
b) b) Konkurtsoaren deklarazioa eskatu dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabe
deklaratu dituztenak, konkurtsoan egotearen deklarazioa jaso dutenak, kontu-hartze
judizialaren pean daudenak, eta Konkurtsoari buruzko Legearen arabera ezgaiturik
daudenak, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako ezgaitasun aldia amaitu ez bazaie.
c) c) Administrazioarekin egindako edozein kontratu behin betiko suntsitzeko bide eman
dutenak, suntsipenaren kausaren errudun deklaratu badituzte.
d) d) Pertsona fisikoak, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona
juridiko batzuen legezko ordezkariak, indarra duen araudian ezarritako
bateraezintasunak izatea.
e) e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete gabe dituztenak, eta
Nafarroako Foru Komunitateari edo haren erakunde autonomoei ordaindu beharreko
zorrak itzultzeko betebeharra ordaindu gabe dutenak.
f) f) Egoitza fiskala erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurralde
batean dutenak.
g) g) Ebazpen irmoan ezarritako zehapenaren ondorioz, foru lege honetan edo zergei
buruzko lege orokorretan aurreikusitakoaren arabera dirulaguntzak lortzeko gaitasunaz
gabeturik daudenak.
Aipatu artikuluan ezarritakoarekin bat, AITORTZEN DUT ez nagoela 11/2005 Foru Legearen 13.
artikuluan jasotzen diren egoeretako bakar baten eraginpean. Era berean, adierazten dut
aitorpen honetako informazioa osatuta dagoela eta egiazkoa dela.

Aitorpena sinatzen dut dagozkion ondorioetarako 201___ko…….(a)ren ………..(e)an.

Sinatua: ______________________________

Formulario honetan jasotako datuak datu pertsonalak babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoaren
arabera landuko dira.

Los datos que se recogen en el presente formulario serán objeto de
tratamiento conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter personal de 13 de diciembre.
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