DIRU-LAGUNTZAK 2019: 4.6. ENPRESAN EUSKARAREN ERABILERA, EZAGUTZA ETA
IKUSGARRITASUNA SUSTATZEKO EGITASMOAK
Zein sail-azpisailera

Espte

UDAL HIZKUNTZA POLITIKA / POLÍTICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL
Eskatzailea

NANa edo bestelako identifikazio agiriren
bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Faxa

PK

Herria

 e-posta

Probintzia

@ Sare sozialak

Entitatearen izena

 Mugikorra

IFK

Entitatearen helbidea

 e-posta

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación
Euskara

 Finkoa

 Finkoa

Sexua / Sexo

Elebitan

Emakumea

Gizona

Besterik

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.

Bai
Bestelako diru-laguntzarik eskatu duzu?

Erantzuna baiezkoa bada, zehaztu zein erakundetan eskatu duzun

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

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Kostu osoa

Eskatutako kopurua

AITORTZEN DUT, nire ardurapean, adierazi ditudan datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.

Errenteria,
Eskatzailea / El/la solicitante

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. BAIMENTZEA. Datu Pertsonalak Babesteko apirilaren 27ko 2016/679 Europako Erregelamenduak xedatutakoari jarraiki, sinatzaileak badaki eta baimentzen du;
Errenteriako Udalak inprimaki honen bitartez eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalaren datu-fitxategietan tratatzea, bere eskuduntzen araberako udal kudeaketaren eginkizunak
aurrera eramateko asmoz. Fitxategi hauek segurtasun osoa bermatzeko ezinbestekoak diren segurtasun neurriak dituzte eta lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik
burutuko dira. Datuak zerbitzua egoki emateko ezinbestekoak dira. Sinatzaileak datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkion eskubideak baliatzeko aukera du, idatziz, Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, sinatzaileak beste pertsona fisiko
batzuen datuak helarazten baldin baditu aurreko guztiaren berri eman beharko dio.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, sms, etb

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● Fax: 943 44 96 50 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus
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Eskatzaileak aitortzen du:
1) Ez dagoela sartuta diru-laguntzak jasotzeko aurreikusita dauden debeku kasuetan (38/2003 Legea, azaroaren
17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua).
2) Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta Errenteriako Udalarenak egunean dituela.
3) Ez dagoela sartuta inolako administrazio edo zigor-prozeduratan sexuagatiko diskriminazioa dela eta.
4) Dirulaguntza jasotzen badu:
4.1. Konpromisua hartzen du deialdian adierazitako baldintza guztiak betetzeko, baita Errenteriako udalean
diru-laguntzak ematea arautzeko udal ordenantzan xedatutakoa ere (2015eko abuztuaren 10eko Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala -150. zenbakiduna-).
4.2. Ustekabekoren bat dela medio, aurreikusitako gastua egiten ez baldin bada, jasotako diru-laguntzaren
zenbatekoa itzuliko du; baita diru-laguntza jaso zeneko helburuaren mamia aldatzen baldin bada ere.

Sinadura

DIRU-LAGUNTZA HAU ESKATZEKO ONDORENGO AGIRIAK AURKEZTU BEHAR DIRA:
a) NAN (eskaera norbanako batek eginda bada) edo IKZ (eskaera erakunde publiko nahiz pribatu bated egin
badu).
b) Eskaeran adierazitako kontu korrontea egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandago egiaztariak.
c) Egitasmoaren memoria eta aurrekontua
d) Eginiko gastua justifikatzen duten fakturak

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 informazioa kontsultatzeko,
Gizarte Segurantzarekiko dituen betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko

BAI
EZ*
BAI
EZ*

(*) Eskatzaileak ez badio Udalari informazioa kontsultatzeko baimena ematen, ebazpena eman aurretik eta
ordainketa bakoitza egin aurretik, dagokion ziurtagiria ekarri beharko du (Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
dituen zerga betebeharretan egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria / Gizarte Segurantzan
betebeharrak egunean dituela adierazten duen ziurtagiria/GLL jasotzaile denaren ziurtagiria)
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