ZEHARKA EUSKARA SUSTATZEA HELBURU DUTEN BEGIRALE
IKASTAROAK – DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
Zein sail-azpisailera:

Espte.

UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
Eskatzailea
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Finkoa

 Mugikorra

PK

Herria

Probintzia

 e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Finkoa

 Mugikorra

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Ele bitan

PK

Herria

Probintzia

 e-posta
Sexua
Emakumea

Harreman modua
Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria
Apud acta (*)

Notario ahalordetza

Idatzi legitimatua

Erakundearen akordioa

* Interesdunak ordezkariari ematen dion ahalordea, bere izenean behar bezala akreditatutako funtzionario publikoaren aurrean kudeaketak egiteko.

Diru-laguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)
Titularraren izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren
bat

Kostu osoa:

Eskatutako kopurua:

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal
izango dira beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko.
Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz.
Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu,
ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre
edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko
guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,
Eskatzailea

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
ç
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Ikastaroaren ezaugarriak
Izena

Iraupena

Zentrua

Matrikula zenbatekoa:

Bai
Bestelako diru-laguntzarik eskatu duzu?

Erantzuna baiezkoa bada, zehaztu zein erakundetan eskatu duzun

Ez
Errenteriako Udalari baimena ematen diot diru-laguntza eskatzailearen zerga informazioa kontsultatzeko, Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko.

Errenteriako Udalari baimena ematen diot diru-laguntza eskatzailearen
Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko.

informazioa

kontsultatzeko,

Gizarte

Bai
Ez (*)
Bai
Ez (*)

(*) Ikusi ekarri beharreko egiaztagiriak

Eskatzaileak aitortzen du:
a.

Ez dagoela kondenatua epai irmoaren bidez diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzera.

b.

Lehiaketa aitorpena ez duela eskatu, eta ez dutela kaudimengabe izendatu inongo prozeduratan, lehiaketan aitortua ez dela izan, eta
kontu-hartze judizialen pean ez dagoela, eta Lehiaketa Legearen arabera ez dagoela desgaitua, lehiaketaren kalifikazio epaian
ezarritako desgaitze epea bukatu ez denean.

c.

Auziren batean errudun deklaratzea dela eta , ez duela Administrazioarekin egindako edozein kontraturen ebazpen irmorik bultzatu.

d.

Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateen administratzaileak, edo beste pertsona juridikoen legezko ordezkaritza duten pertsonak ez
daudela ondoren aipatzen diren legeek aurreikusitako suposamenduren batean: maiatzaren 11ko 12/1995 Legea, Nazioaren
Gobernukideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko Goi-kargudunen Bateraezintasunari buruzkoa; abenduaren 26ko 53/1984
Legea, Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei buruzkoa; ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa,
Hauteskundeetarako Lege Orokorra, hautatutako karguak arautzen dituena, bertan adierazten diren terminoetan edo gai horiek
arautzen dituen araudi autonomikoa.

e.

Indarrean dauden xedapenek ezarritako Zerga betebeharretan edo Seguritate Sozialarekikoetan eguneratua dagoela, araudiak
ezartzen duen forman.

f.

Ez duela egoitza fiskala araudiak paradisu fiskal gisa ezagutzen duen lurralde edo herrian.

g.

Diru-laguntza ordainketak direla eta betebeharren ordainketetan eguneratua dagoela, araudiak ezartzen dituen terminoetan.

h.

Ez dela, diru-laguntzak lortzeko aukera galtzera zehatua izan, ebazpen irmo bidez, ez Lege honen arabera ezta Zerga

Lege

Orokorraren arabera ere.

Sinadura

EGIAZTAGIRIAK
Diru-laguntza hauek eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira:
a)
b)
c)
d)

NANa.
Eskaeran adierazitako kontu korrontearen titularra egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek eginiko agiria.
Ikastaroaren ezaugarriak adierazten duen dokumentazioa: zentruaren datuak, ikastaroaren izena eta helburuak,
iraupena, datak, matrikularen zenbatekoa...
Matrikularen ordainagiria.

(*) Eskatzaileak ez badio Udalari informazioa kontsultatzeko baimena ematen, bere eskaerarekin batera dagokion
ziurtagiria ekarri beharko du (Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela
adierazten duen ziurtagiria / Gizarte Segurantzan betebeharrak egunean dituela adierazten duen ziurtagiria).
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