ESKATZAILEAREN DATUAK
1. ERANSKINA
Izena: ……………………. Lehen deitura: ………………..……… Bigarren deitura: …………………………………
Helbidea……………………………………………..
Herria………………
Posta
kodea……………………..
NAN………………………………..………….............
Telefonoa…………………………………………..
Posta Elektronikoa: .....................................................................................................................
ESKATZAILEAREN BANKU DATUAK (Diru-laguntza ordaintzeko)
Entitatea: …………………………………………………,
Kontu-zenbakia
(IBAN)
………………………………………………………………………………………..
ESKAERA:
Erroibarko Udalari eskatzen dio bere udalerrian garatzen diren eta Alarma Estatuaren
Adierazpenean ezarritako euste-neurriek eragin dieten jarduera ekonomikoetan COVID19ren ondorioak arintzeko laguntzen deialdian onartua izatea, eta honako laguntza hau
eskatzen du (bakarra aukeratu):
□
□

600 euroko diru-laguntza (Oinarrietako 6.1.) puntua)
300 euroko diru-laguntza (Oinarrietako 6.2.) puntua)

Eta hartara:
ADIERAZTEN DUT ez nagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 13. artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez
onartutako Erregelamenduan zerrendatutako debeku-kausetako batean ere.
ADIERAZTEN DUT administrazio-zehapen irmorik edo kondena-epai irmorik ez naizela
betetzen ari, edo, hala badagokio, sexuagatik edo generoagatik diskriminatzailetzat jotzen
diren lan-praktikak egiteagatik edo onartzeagatik ezarritako zehapen edo kondena-epai
baten zain ez nagoela. Era berean, deklaratzen dut ez nautela enplegu-programak
aplikatzearen ondoriozko onuretatik kanpo utzi arau-hauste oso larriak egiteagatik,
abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arau-hauste
eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginean aurreikusitakoarekin bat etorriz.
ADIERAZTEN DUT berretsi egiten ditudala laguntza ekonomikoen deialdi honetan eskatzen
diren gainerako baldintzak (deialdi hau 2020ko abenduaren 30eko Udal Osoko Bilkuraren
Erabakiaren bidez onartu zen).
ADIERAZTEN DUT aipatutako datu guztiak egiazkoak direla, eta jabetzen naiz datu horiek
ezkutatzea edo faltsutzea nahikoa arrazoi izan daitekeela espedientea ezerezteko, hargatik
eragotzi gabe dagozkion gainerako administrazio-ekintzak edo zigor-arloko egintzak.
Modu berean, berariaz BAIMENA EMATEN DIOT Erroibarko Udalari nire datu pertsonalak
informatikoki tratatzeko eta lagatzeko, soil-soilik laguntzak behar bezala izapidetzeko.

Aurkeztutako agiriak:
□ NAN/IFZren fotokopia.
□ Gizarte Segurantzarekiko eta Nafarroako Zerga Ogasunarekiko betebeharrak egunean
izatearen ziurtagiria.
□
Alarma-egoera deklaratzen den egunean Gizarte Segurantzako erregimen berezian
autonomo gisa afiliatuta eta alta emanda egotearen egiaztagiria, bai eta diru-laguntza hau
eskatzen den unean ere.
□
Fakturazio-aldietan fakturatutako zenbatekoen erantzukizuneko adierazpena.
BEZagatik ordaintzen dutenak: BEZaren liburua.
BEZa moduluka ordaintzen dutenak: ezarritako aldietako salmenten zerrenda.
Jardueraren bolumena egiaztatzen duten liburuak eramatera behartuta ez daudenek
murrizketa hori zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez egiaztatu beharko dute.
(Oinarrien 6.2 puntuko laguntzarako).

Lintzoainen, 2020ko …………….ren ……………… an
Sinadura.

