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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

Diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea

DEIALDIA, COVID-19AK MIKROENPRESETAN ETA AUTONOMOETAN 
ERAGINDAKO OSASUN-LARRIALDIKO KRISIAREN ONDORIOZKO 

INPAKTUA ARINTZEKO LAGUNTZAK EMATEKO

Udalbatzak baliozko eran egindako osoko bilkuran, 2020ko maiatzaren 14an, onartu ziren 
COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiak ekarritako eragina mikroenpresetan eta autonomoe-
ngan arintzera bideratutako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia Horri lotuta hartutako 
akordioa betez, aipatutako oinarriak ALHAOn argitaratu dira, objektibotasun-, lehia- eta publi-
zitate- printzipioak bermatzeko.

COVID-19K EKARRITAKO OSASUN-LARRIALDIKO KRISIAREN ONDORIOZ 
MIKROENPRESEK ETA AUTONOMOEK JASANDAKO ERAGINA ARINTZEKO 

HELBURUA DUTEN LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK

COVID-19 koronabirusaren bilakaerak sortutako ezohiko egoeraren ondorioz, martxoaren 
14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zen. Horren ondorioz, COVID-19k eragindako osasun-kri-
siaren egoera kudeatzeko alarma egoera deklaratu zen, herritarren osasuna eta segurtasuna 
babesteko, gaixotasunaren progresioa geldiarazteko eta osasun publikoaren sistema indartzeko 
neurriak ezarriz.

Ezarritako alarma egoerak zenbati neurri ekarri ditu, hala nola, urruntze soziala, mugikorta-
suna mugatzea, berrogeialdiak eta blokeoak.

Zalantzarik gabe, alarma egoera deklaratzerakoan hartutako neurriek berehalako eragina 
dute bai eskarian bai eskaintzan, eta enpresei zein langileei eragiten diete. COVID-19ren agerral-
diak enpresei eta, ondorioz, langileei eragiten dien berehalako ondorioetako bat, une honetan 
ezarritako neurriengatik diru-sarrerarik ez dutenez, likidezia-falta larria da, eta eragin handia du 
epe labur eta ertainean haien egoera ekonomikoan. Era berean, likidezia-falta horrek ondorio 
iraunkorragoak ere izan ditzake, enpresa horien biziraupena arriskuan jartzen baitu.

Mikroenpresak eta pertsona autonomoak izango dira bereziki likidezia-falta hori gogorren 
jasango dutenak. Hori dela eta, Zigoitiko Udalak ezinbestekotzat jotzen du laguntza publikoa 
ematea, bai horrelako enpresentzat likidezia nahikoa egongo dela bermatzeko eta enpresa 
osasuntsuei eragindako kaltea arindu ahal izateko, bai COVID-19ren agerraldiak iraun bitartean 
eta ondoren beren jarduerak behar bezala jarraitzen duela zaintzeko.

Hori dela eta, Zigoitiko Udalak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17. artikulutik 
ondorioztatzen denaren arabera, garapen ekonomiko eta sozialaren arloan dituen eskumenak 
baliatuz, premiazko neurri gisa jarri ditu abian laguntza hauek, ahal den neurrian, COVID-19ren 
pandemiak Zigoitiko udalerrian egoitza duten edo erroldatuta dauden mikroenpresetan eta 
autonomoengan izango dituen kalte ekonomikoak arintzeko.

Oinarri hauek egiterako orduan, horiei eragiten dien Europako araudia hartu da kontuan. Oi-
narritak bateragarritzat jo dira merkatu komunarekin, Europar Batasunaren Funtzionamenduari 
buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, COVID-19ren egungo agerraldiaren tes-
tuinguruan ekonomia babestera bideratutako Estatuko laguntza-neurriei buruzko denbora-tar-
tearen barruan.
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1. Laguntzaren helburua, baldintzak eta xedea

1. Akordio honen xedea da Zigoitiko Udalak emango dituen laguntzen oinarri arautzaileak 
ezartzea. Laguntza horien helburua da COVID-19k Zigoitiko mikroenpresen eta pertsona au-
tonomoen gain eragindako osasun-krisiaren ondoriozko inpaktua arintzea, martxoaren 14ko 
463/2020 Errege Dekretua, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma 
egoera deklaratzen duena, indarrean jarri ondoren.

2. Programa honen helburua da Zigoitiko udalerriko ekoizpen- eta gizarte-sarea babesteko 
eta hari eusteko neurri gisa diru-laguntzak ematea, agindutako nahitaezko itxiera-aldia amaitu 
ondoren jarduera ekonomikoa ahalik eta lasterren berraktiba dadin lortzeko. Horretarako, es-
tablezimenduak ixtearekin lotutako egiturazko gastuak diruz lagunduko dira. Izan ere, ixteko 
agindua alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua inda-
rrean jartzeak edo horren inguruan emandako araudiak agindu zuen, COVID-19ak eragindako 
osasun-krisialdi egoera kudeatzeko establezimenduak ixteko nahitaezkotasuna ezarri zuenean.

3. Laguntza, nahitaezko itxierak irauten duen bitartean aurrez aurreko jarduera edo 
jendearentzako irekiera etetearen ondoriozko eragin ekonomikoa arintzeko erabili beharko da, 
eta onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztientzat izango da.

4. Hiru diru-laguntza lerro ezartzen dira:

4.1. Diru-kopuru bat ematea, udalari bost urteko epean itzuli beharko zaiona. Horretarako, 
emandako diru-kopurua zati 60 eginda ateratzen den hileko zenbatekoa ordainduko zaio udalari, 
inolako interes-tasarik aplikatu gabe. Lehenengo kuota 2021eko urtarrilean ordainduko da, eta 
horrek ez du eragotziko interesdunak egokitzat jotzen duen zenbatekoaren ordainketa partzialak 
egin ahal izatea edo zor duen zenbateko osoa edozein unetan likidatu ahal izatea.

Laguntzaren zenbatekoa, autonomoen kasuan 8.000 eurokoa izango da gehienez, eta 15.000 
eurokoa mikroenpresen kasuan.

4.2. Ordainketa bakarra egingo da aurrez aurreko edo jendearentzako irekierako jarduera 
etetearen ondoriozko eragin ekonomikoa arintzeko, onuradun izateko baldintzak betetzen di-
tuzten eskatzaile guztientzat:

a. Norbanako enpresari autonomoa, eta langile bakarra duten mikroenpresak: 1.000 euro.

b. Enpresari autonomoak eta mikroenpresak, 2 eta 5 langileen artean dituztenak: 1.500 euro.

c. Enpresari autonomoak eta mikroenpresak, 6 eta 9 langileen artean dituztenak: 1.500 euro.

4.3. 2020ko ekitaldiari dagokion zabor-tasa diruz lagunduko da.

5. Enpresako eta bertan behera utzitako jarduera ekonomiko bakoitzeko, eskaera bakarra 
lagunduko da diruz, artikulu honetako 4.1 eta 4.2. atalen kasuan.

— Zure enpresak autonomo bat baino gehiago badu, horietako batek bakarrik eskatu ahal 
izango du laguntza.

— Zure enpresak lantoki bat baino gehiago baditu, eskabide bakarra aurkeztu ahal izango 
duzu.

— Zure enpresak jarduera bat baino gehiago jorratzen baditu, eskaera bakarra aurkeztu 
ahal izango duzu.

— Zure enpresan etenda ez dauden jarduerekin batera, gutxienez jarduera bat etenda ba-
dago, laguntza hori eskatu ahal izango duzu.

2. Onuradunak

1. Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira mikroenpresak eta autonomoak, edozein 
dela ere haien forma juridikoa, Zigoitiko udalerrian jarduera ekonomikoren bat egiten dutenak 
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merkataritzaren, hezkuntzaren, kultura-ekipamenduen, establezimendu eta jolas-jardueren, 
ostalaritzako eta jatetxeko jardueren eta beste jarduera gehigarri batzuen esparruan, baldin 
eta jarduera presentziala edo publikoari irekitzekoa bertan behera utzi behar izan badute, 
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua, eta haren aldaketak eta luzapenak, indarrean 
jartzearen ondorioz.

2. Eskatzaileek Zigoitiko udalerrian izan beharko dute egoitza soziala, lantokia edo sukurtsala; 
gainera, baliozkotasunez eratuta egon beharko dute eta ekonomia-jardueren gaineko zergan 
alta emanda egon beharko dute; betekizun horiek guztiak martxoaren 14ko 463/2020 Errege 
Dekretua indarrean jarri aurretik bete beharko dira.

3. Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarritako datan, onuradunak egu-
nean izan beharko ditu bere zerga-betebeharrak, bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere. 
Justifikazioari dagokionez, interesdunak eskabidea aurkezteak berekin ekarriko du organo 
kudeatzaileari baimena ematea zerga administrazioak eta Segurtasuneko Diruzaintza Nagusiak 
egin beharreko ziurtagiriak eskuratzeko. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, 
eta, hala egiten badu, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

4. Laguntza hauetatik kanpo geratzen dira, berariaz, elkarteak, jabetza horizontalaren araubi-
deko jabeen erkidegoak, administrazio publikoak, organismo publikoak eta haien mendeko 
erakundeak, erlijio-kongregazioak eta -erakundeak, aldi baterako enpresa-elkarteak, onda-
sun-erkidegoak, herentzia banatugabeak eta nortasun juridikorik gabeko gainerako erakundeak.

5. Mikroenpresatzat hartuko dira 10 langile baino gutxiago dituztenak eta urteko negozio-bo-
lumena edo urteko balantze orokorra 2 milioi eurotik beherakoa dutenak.

3. Laguntzak emateko araubidea

Diru-laguntzak emateko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da beti, deialdia egin on-
doren, eta lehiarik gabeko norgehiagoka-araubidean izapidetu eta ebatziko da. Hartzailearen 
egoera zehatza kontuan hartuta soilik izapidetuko da, eta ez da beharrezkoa izango eskabideen 
konparazioa eta haien arteko hurrenkera ezartzea.

4. Aurrekontu kredituak

Aipatutako laguntzak, 175.000 euroko aurreikusitako zenbatekoarekin, 439.471.001 partidari 
“autonomoentzako eta mikroenpresentzako laguntza itzulgarriak” 120.000 euro, 439.471.002 
partidari “egitura-gastuetarako itzuli beharrik gabeko laguntzak” 50.000 euro eta 439.471.003 
partidari “COVID itxialdiagatiko zaborren tasa” 5.000 euro egotziko zaizkio, urtealdiari dagokion 
ekitaldi ekonomikoko udal-aurrekontuetan.

5. Diru-laguntza emateko irizpide objektiboak

Eskabideak Zigoitiko Udaleko Erregistro Orokorrean sartzeko hurrenkera korrelatiboaren 
arabera bideratu eta ebatziko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluaren arabera, baldin eta aurrekontuan dagokion 
diru-esleipena badago.

6. Eskaerak aurkezteko epea

1. - Diru-laguntzen eskabideak eredu ofizialaren araberakoak izango dira (I. eranskina), eta 
Zigoitiko Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, Ondategiko Bengolarra kaleko 
1. zenbakian, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako bideetako bat erabiliz.

2. Eskabideak aurkezteko epea, deialdiaren laburpena ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunean hasiko da, eta 2020ko azaroaren 2ra arte (egun hori barne) amaituko da.

3. Eskabide-orriak edo harekin batera aurkeztutako nahitaezko agiriek akatsen bat badute 
edo osatu gabe badaude, hamar eguneko epea emango zaie interesdunei, errekerimendua 
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jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, antzemandako akatsak zuzentzeko; horren 
ondoren, akats horiek zuzendu ez badira, ulertuko da eskaeran atzera egiten dutela, eta proze-
dura artxibatu egingo da.

4. COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen 
duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren lauga-
rren paragrafoaren arabera, laguntza hau izapidetzeko epe-mugak bertan behera ez uztea eta 
epeak etetea erabaki da, sustapen-jarduera berehala bultzatu behar baita, COVID-19ak ekarritako 
izurriteak ekonomia- eta gizarte-ehunean eragindako kalteak arintzeko.

7. Aurkeztu beharreko dokumentuak

1. Eskaeraren inprimakia (I eranskina).

2. NANaren fotokopia.

3. Sozietateen kasuan, eratze-eskritura eta Merkataritza Erregistroan inskribatutako esta-
tutuak. Autonomoek, Langile Autonomoen Araubide Berezian alta eman izanaren egiaztagiria 
aurkeztu beharko dute.

4. Eskaeraren sinatzailearen ordezkaritza-boterea, hala badagokio.

5. Banku-kontuko titulartasunaren ziurtagiria.

6. Zerga agentziarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela 
egiaztatzen duten ziurtagiriak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri 
baino hilabete lehenagotik emanak, baldin eta udalari ez badiote baimena ematen agiri horiek 
eskatzeko.

7. Enpresaren lan-bizitzari buruzko txostena, GSDOk 2020ko martxoaren 14an egina.

8. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean alta emanda dauden langileen batez bes-
teko plantillari buruzko txostena, 2020ko martxoaren 14koa. Hala badagokio, langilerik ez iza-
tearen erantzukizunpeko adierazpena.

9. Memoria laburra, jarduera ixteko aginduari lotutako egiturazko gastuak egiaztatzen di-
tuena.

8. Instrukzioa eta ebazpena egiteko eskuduntza duen organoa

1. Espedientearen instrukziorako organo eskuduna alkatetza izango da. Ebazpena emateko 
organo eskuduna alkatetza izango da, hirugarren paragrafoan zehaztutako kide anitzeko orga-
noak aldeko irizpena eman ondoren.

2. Eskabideak Zigoitiko Udaleko Erregistro Orokorrean sartzeko hurrenkera korrelatiboari 
jarraituz izapidetuko dira, baldin eta aurrekontuan diru-izendapena badago. Instrukzioak jar-
duera hauek izango ditu:

— Ebazteko beharrezkotzat jotzen diren txostenak eskatzea, besteak beste, Idazkaritz
a-Kontuhartzailetzarena.

— Eskabideen ebaluazioa, oinarri arautzaile hauetan zehaztutako irizpideen arabera egina.

3. Eskaera aztertu ondoren, alkatetzak ebazpen-proposamena egingo du, eta kide anitzeko 
organo batek horren berri emango du. Kide anitzeko organo hori honela osatuko da:

— Batzordeburua: Javier Gorbeña García, alkate-udalburua. Alkateak, kanpoan bada edo 
gaixorik badago, ezinezkoa badu, lehenengo edo bigarren alkateordea.

— Batzordekideak: Ziortza Guinea Gutiérrez, udaleko idazkari-kontu-hartzailea, eta Rakel 
Sáez de Cámara Aguirre, diruzaina eta udaleko karrerako funtzionarioa.

— Idazkaria: Mariló Suárez Rodríguez , udal administrazio orokorreko teknikaria.
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4. Alkatetzak, ebazpen arrazoitu bidez, diru-laguntzak ematea ebatziko du. Ebazteko epea 
20 egunekoa izango da, eskaera aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Epe horren barruan 
ebazpenik eta jakinarazpenik ematen ez bada, ezetsi egingo da.

5. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzien epaitegian, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, jakinarazpena egiten denetik 2 hilabeteko epean.

Era berean, aldez aurretik errekurtsoa jarri ahal izango zaio Zigoitiko Udaleko alkatetzari, 
hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

9. Justifikaziorako epea eta modua

1. - Diru-laguntza hauen justifikazioa eta helburua betetzen direla joko da oinarri hauetan eta 
dagokion deialdian eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztuta; beraz, diru-laguntza ematea 
ebatzi ondoren, onuradunari diru-laguntza ordaintzea izapidetuko da, jarduera berriz hasteko 
betebeharrei dagokienez hurrengo oinarrian aurreikusitakoa eragotzi gabe.

2. Laguntza hauen onuradunek jarduerari ekin beharko diote berriro, nahitaez itxi beharreko 
epea amaitu eta lau hilabeteko epean, behar bezala frogatutako osasun-arrazoiengatik izan ezik. 
Ireki eta hilabeteko epea izango dute jarduerari berriro ekin zaiola egiaztatzeko. Konpromiso 
hau ez betetzeak berekin dakar jasotako zenbatekoak eta dagokion berandutze-interesa itzultzea.

10. Helburu bererako bestelako laguntzekin bateragarritasuna edo bateraezintasuna

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste administrazio edo erakunde publiko edo 
pribatuetatik, izan eskualde- edo nazio- mailakoak, edo Europar Batasunaren mailakoak edo 
nazioartekoak, jasotako beste edozein diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin, 
betiere laguntzen zenbateko osoak ez badu gainditzen Europar Batasunak “minimis” laguntzen 
denbora-esparruan ezarritako intentsitate-muga.

11. Arau-hausteak eta zigorrak

Diru-laguntzen arloko arau-hausteei eta zigoirrei buruzko gaietan, oso-osorik aplikatuko dira 
Diru-Laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan eta haren erregelamendua onartu 
zuen 887/2006 Errege Dekretuaren IV. tituluan jasotako aginduak.

12. Ezarri beharreko araudia

Oinarri arautzaile hauetan aurreikusten ez denerako, Diru-Laguntzei buruzko 38/2003 Lege 
Orokorrean, Diru-Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua 
onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan eta Zigoitiko Udalaren diru-laguntzak 
eta laguntzak arautzen dituen ordenantzan xedatutakoa aplikatuko da.

Ondategin, 2020ko maiatzaren 15ean

Alkatea
JAVIER GORBEÑA GARCÍA
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AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA
ONDATEGI (ALAVA)

C/ Bengolarra, 1
01138 Ondategi

Telef. (945) 46 40 41  Fax (945) 46 40 52

ZIGOITIKO UDALA
ONDATEGI (ARABA)

COVID-19 DELA ETA, MIKROENPRESENGAN ETA LANGILE AUTONOMOENGAN OSASUN LARRIALDIAREN KRISIAK

SORTUTAKO ERAGINA ARINTZEKO LAGUNTZEN ESKAERA

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS DE EMERGENCIA SANITARIA,
OCASIONADA POR EL COVID-19, SOBRE LAS MICROEMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS

IZENA ETA ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA/ NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN
SOCIAL

NAN-AIZ-IFK /DNI-NIE-NIF

ORDEZKARIA (1) (IZENA ETA ABIZENAK)/REPRESENTANTE (1) (NOMBRE Y
APELLIDOS)

NAN-AIZ-IFK /DNI-NIE-NIF

(1) Ordezkatze-ahalmenaren egiaztatzeko agiria aurkeztuko du. Pertsona juridikoa bada, ahalordetze-eskrituraren kopia.

(1) Aportará poder de representación. En caso de representar a una persona jurídica, copia de la escritura de apoderamiento.

KOMUNIKAZIOA-JAKINARAZPENA EGITEKO DATUAK/ DATOS PARA LA COMUNICACIÓN- NOTIFICACIÓN

Kale /Calle Zk/Nº Solairua/Piso Herria/ Pueblo

Posta-Kodea/ Código Postal Udalerria/ Municipio Lurraldea/ Provincia

Posta elektronikoa/ Correo
electrónico

Telefono zk./ Nº Teléfono Mugikorraren zk./ Nº móvil

Nola egin jakinarazpena/Notificar por: Posta/Correo postal Elektronikoki/Electrónicamente
Jakinaraztea/Notificar a: Interesatua/Interesado/a Ordezkaria /Representante

ESKATZEN DEN DIRU-LAGUNTZA/SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

Enpresa mota zehaztu/Indicar
tipo de empresa

Langile autonomoa/Persona autónoma
Mikroenpresa/Microempresa

Jardueraren

izena/Denominación de la
actividad

COVID-19 pandemiaren krisiak eragindako defizita arintzeko Udalak egindako laguntzen deialdia ikusita, eta bertan

adierazitako oinarriak ezagututa, honako gastu hauek finantzatzeko diru-laguntza bat ematea eskatzen dut (adierazi

kontzeptuak eta zenbatekoak):

A la vista de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento para paliar el déficit originado por la crisis de la pandemia
COVID-19 y teniendo conocimiento de las bases expresadas en la misma, solicito me sea concedida una subvención por
los importes que, a continuación, se señalan para la financiación de los siguientes gastos (indicar conceptos e importes):

Eskatutako

zenbatekoa/Importe solicitado:
Itzul daitekeen

laguntza/Ayuda
reembolsable

Itzuli beharrik gabeko

laguntza/Ayuda a fondo
perdido

Zabor tasa/Tasa de
basuras



2020ko maiatzaren 22a, ostirala  •  57 zk. 

7/7

2020-01135

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA
ONDATEGI (ALAVA)

C/ Bengolarra, 1
01138 Ondategi

Telef. (945) 46 40 41  Fax (945) 46 40 52

ZIGOITIKO UDALA
ONDATEGI (ARABA)

AZALTZEN DUT/ EXPONE

Udalari baimena ematen diot, eskumena duten

administrazioei eska diezazkien zerga-betebeharrei eta gizarte

segurantzari buruzko datuak, prozedura honen eskakizunak

betetzen ditudala egiaztatzeko helburuarekin bakarrik.

Gaur egun, erakunde horren ordezkari naizen aldetik, jakin

badakit ez dagoela diru-laguntzen onuradun izatea eragozten

duen egoera batean ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren

17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. Artikuluaren arabera.

Ordezkari naizen erakundeak ez du eskatu edo lortu helburu
bererako diru-laguntza edo laguntzarik, eskabide honekin
lotuta.

Ordezkari naizen erakundeak eskatu eta/edo lortu ditu
helburu bererako diru-laguntza edo laguntzak, eskabide
honekin zerikusia dutenak, jarraian adierazten diren
administrazio edo erakunde publiko edo pribatuetatik.

Autorizo al Ayuntamiento a que solicite a las Administraciones
competentes los datos de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y la seguridad social, exclusivamente a efectos de
comprobar el cumplimiento de los requisitos del presente
procedimiento.

La entidad en cuya representación actúo, al día de la fecha, me
consta que no está incursa en ninguna de las circunstancias que
imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario/a de
subvenciones, según el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La entidad en cuya representación actúo, no ha solicitado ni
obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con esta solicitud.

La entidad en cuya representación actúo, ha solicitado y/u
obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados que se reflejan
seguidamente.

DIRU-LAGUNTZA EDO LAGUNTZEN DESKRIBAPENA/DESCRIPCIÓN DE SUBVENCIONES O AYUDAS
Eskatutakoak/Solicitadas Emandakoak/Concedidas Eman duen

erakundea/Entidad
concedente

Zenbatekoa/Im
porte

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

NANaren fotokopia/Fotocopia del DNI.
Merkataritza-Erregistroan erregistratutako eratze-eskritura eta estatutuak, sozietateen kasuan. Langile autonomoek Langile

Autonomoen Erregimen Berezian altan egotearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute/Escritura de constitución y estatutos inscritos
en el Registro Mercantil, en el caso de sociedades. Las personas autónomas deberán aportar el justificante de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

Eskaera sinatzen duenaren ordezkaritza agiria, dagokion kasuan/Poder de representación del firmante de la solicitud, en su caso.
Banku-kontuaren titulartasunaren ziurtagiria/Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
Zerga Agentziarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duten ziurtagiriak, martxoaren

14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri baino hilabete lehenagotik emanak, baldin eta Udalari horiek lortzeko baimenik

eman ez badio / Certificados de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social emitidos con
antigüedad inferior a un mes a la fecha de la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, en caso de no autorizar al
Ayuntamiento para su obtención.

GSDOk emandako enpresaren bizitza laboralaren agiria, 2020ko martxoaren 14ko datarekin/Informe de vida laboral de la
empresa emitido por la TGSS a fecha 14 de marzo de 2020.

GSDOk emandako txostena, plantillan altan dauden langileen batezbestekoa jasotzen duena, 2020ko martxoaren 14ko

datarekin. Dagokion kasuan, langilerik ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena/Informe de plantilla media de
trabajadores en situación de alta emitido por la TGSS a la fecha 14 de marzo de 2020. En su caso, declaración responsable de no tener
trabajadores.

Jarduera ixteko aginduari lotutako egitura-gastuak egiaztatzen dituen memoria laburra/Breve memoria en la que se acrediten
gastos estructurales asociados al imperativo de cierre de su actividad.
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