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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BERANTEVILLAKO UDALA

Behin betiko onespena ematea COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoak kaltetutako Beran-
tevillako ETE, autonomo, pertsona edo familientzako aparteko laguntzak emateko oinarriak 
arautzen dituen berariazko ordenantzari

COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoak kaltetutako Berantevillako ETE, autonomo, 
pertsona edo familientzako aparteko laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen berariazko 
ordenantza, 2020ko ekainaren 17an udalbatzaren osoko bilkurak hartutakoa, onesteko hasierako 
erabakia jendaurrean erakusteko epea igarota eta, epe horren barruan, ordenantzari erreklama-
ziorik aurkeztu ez zaionez, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, 
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 49. c) artikuluan xedatzen duenaren arabera.

Aipatutako 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, behin betiko erabakia 
argitaratzen da.

Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko 
epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioaren Legeak 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (29/1998 Legea, uztailaren 13koa).

Guzti horrek ez du bidezko deritzozun beste edozein errekurtso jartzeko bidea ixten

COVID-19AK ERAGINDAKO KRISI EKONOMIKOAK KALTETUTAKO BERANTEVILLAKO 
ETE, AUTONOMO, PERTSONA EDO FAMILIENTZAKO APARTEKO LAGUNTZAK 

EMATEKO OINARRIAK ARAUTZEN DITUEN BERARIAZKO ORDENANTZA

I. ZIOEN AZALPENA

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko 
alarma-egoera deklaratzen duenak, merkataritza jarduera eten du. Zalantzarik gabeko kaltea 
ekarri die horrek operadore ekonomikoei eta negozio horien mende bizi diren familiei.

Dirulaguntza honen xedea Koronabirusaren (COVID-19) bilakaerak pertsonei, familiei, au-
tonomoei eta ETE-ei eragindako egoerak arintzeko laguntzak ematea da. Estatuak martxoaren 
14ko 463/2020 EDn dekretutako alarma egoeraren deklarazioa berak eragin dezakeen egoera 
kaltegarria arintzeko neurririk aurreikusi gabe argitaratu da, eta horixe da deialdiaren helburua. 
Udala izanda herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioa, haren bidez bideratu nahi dira 
laguntzak; udal baliabideak herritarrei erantzun egoki eta bizkor bat emateko erabil daitezkeen 
heinean. Horrek ez ditu galarazten gainerako administrazioek deialdi honen ildotik epe laburrean 
har ditzaketen neurri eta erabaki osagarriak.

Horretarako, Berantevillako Udalak aldizkakoak ez diren baliabide ekonomiko publikoak 
emango ditu hurrengo urteetarako, eta 2020ko aurrekontuaren kargura soilik. Nolanahi ere, 
egungo alarma egoera luzatzen bada, hurrengo urteetan helburu bera edo antzekoa duten 
beste dirulaguntza batzuetarako deialdia egiteko aukera egongo da.

Deialdi honetako laguntzak emateko, printzipio hauei jarraituko zaie: publizitatea, gardenta-
suna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik eza; bai eta beste hauei: 
eraginkortasuna zehaztutako helburuak betetzean eta efizientzia baliabide publikoen esleipe-
nean eta erabileran.
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II. DEIALDIA

1. artikulua. Dirulaguntzaren xedea

1. Dirulaguntza emango da alarma egoera indarrean jartzeak eragindako zuzeneko ondo-
rioetarako, ondorio hauen zerrendaren arabera:

a. Familia eta lana bateratzeko zailtasunak lantokien itxiera ofiziala dekretatzeagatik.

b. Dendak eta gainerako establezimenduak oro har ixteko aginduak sortutako galera eko-
nomikoak.

c. Ez-funtsezkoak edo funtsezkoak diren jardueren barruan egoteagatik ondasunak edo 
zerbitzuak ekoiztea edo egitea erabat edo partzialki geldiarazi edo eten behar izateagatik sortu-
tako galera ekonomikoak konpentsatzea.

d. Koronabirusagatik lana galdu duten edo lanorduak murriztu zaizkien pertsonak.

e. Ikasleek linean ikastea errazteko behar zen material informatikoa erosi behar izan duten 
pertsonak.

2. Ez dira diruz lagunduko alarma egoera indarrean jarri aurretik sortu diren ondorioak.

2. artikulua. Pertsona eta entitate onuradunak

Pertsona eta entitate onuradunak dira pertsona fisikoak, norberaren konturako langileak edo 
autonomoak eta, pertsona juridikoen kasuan, 10 langile baino gutxiago dauzkaten mikroenpre-
sak, Arrigorriagan kokatutako jarduera ekonomiko baten titular direnak eta, COVID-10aren on-
dorioz alarma egoera deklaratzeagatik, 6. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean daudenak.

3. artikulua. Baldintzak eta haiek frogatzea

1. Dirulaguntzen araudi orokorrean jasotako baldintza orokorrez gain, pertsona edo entitate 
onuradunek berariazko baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. 2020ko martxoaren 14an, Berantevillan erroldatuta egotea edo jarduera ekonomikoa 
burutzen duen enpresaren egoitza udal mugarte horretan edukitzea.

2. Mikroenpresa edo ETE-en kasuan, 10 langile baino gutxiago edukitzea, zein ere den haien 
forma juridikoa (Batzordearen 651/2014 EB Erregelamendua, 2014ko ekainaren 14koa; EBAO, 
187. zenbakia, 2014ko ekainaren 26koa).

3. Urtean bostehun mila euro (500.000 euro) baino gutxiagoko fakturazioa edukitzea.

4. Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) dagokion atalean alta emanda egotea, auto-
nomoa, txikizkako denda edo merkataritzako sozietatea izanez gero.

5. Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako inguruabarretako bat ere ez 
betetzea.

6. 2020ko otsailaren 29an Arabako Foru Ogasunarekiko, Zerga Agentziarekiko, Gizarte 
Segurantzarekiko eta Udal Diruzaintzarekiko betebeharrak ordaintzen egunean egotea.

2. 1. zenbakian ezarritako baldintzak frogatzea:

1. Enpresen egoitza frogatzeko entitatea eratzeko eskrituraren kopia erkatua aurkeztu be-
harko da.

Erkatzeko, eskatzaileek jatorrizko dokumentua aurkeztuko dute.

2. Galera ekonomikoak frogatzeko hauek aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera:

a.) 2019ko ekitaldiko urteko BEZaren aitorpena (390 eredua)

b.) 2019ko ekitaldiko hiruhilekoetako aitorpenak (303T ereduak)
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c.) 2020ko ekitaldiko BEZaren lehen eta bigarren hiruhilekoetako aitorpenak (303T ereduak)

3. Langileen kopurua frogatzeko Gizarte Segurantzak egindako txostena aurkeztu beharko 
da. Altako Langileen Txostena zein batez besteko Plantillaren Txostena onartuko dira.

4. Arabako Foru Ogasunarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Zerga Agentziarekiko betebe-
harretan egunean egotearen ziurtagiriak.

Entitate horiekin geroratzea edo zatikatzea eskatu badu, egunean egongo da ordainketan.

5. Dirulaguntza ematen denetik negozioa gutxienez hamabi hilabetez zabalik edukitzeko 
konpromisoa.

6. Gutxienez 2020ko martxoaren 14an zegoen langile kopuru bera edukitzearen ziurtagiria, 
eta langile kopuru horri gutxienez dirulaguntza eman eta 6 hilabetez eusteko konpromisoa.

7. Udalak hauek egiaztatuko ditu ofizioz:

a. Pertsona fisikoen erroldatzea.

b. Udal diruzaintzarekiko betebeharretan egunean egotea.

4. artikulua. Dirulaguntzaren zenbatekoak eta baloratzeko irizpideak

Diruz lagundu daitezkeen zenbatekoak enpresen jarduera motaren edo norberaren eta fa-
miliaren egoeraren araberakoak izango dira, honela:

1. Industria sektoreko enpresentzat, jarduera erabat edo partzialki eten badute, zenbateko 
hauek jaso ahalko dute dirulaguntza:

— Fakturazioa 2019ko bigarren hiruhilekoaren aldean ehuneko 40raino murriztea: mila euro 
(1.000 euro).

— Fakturazioa 2019ko bigarren hiruhilekoaren aldean ehuneko 41etik ehuneko 70eraino 
murriztea: mila eta bostehun euro (1.500 euro).

— Fakturazioa 2019ko bigarren hiruhilekoaren aldean ehuneko 71 baino gehiago murriztea: 
bi mila euro (2.000 euro).

Zenbateko horiek emateko emandako zenbatekoa baino hiruhilekoko galera handiagoa 
frogatu beharko da. Bestela, jasandako galeraren gehienekorainoko dirulaguntza emango da.

2. Ostalaritza sektoreko enpresentzat eta autonomoentzat, jarduera erabat edo partzialki 
eten badute, zenbateko hauek jaso ahalko dute dirulaguntza:

— Langile 1-2ko enpresak: mila euro (1.000 euro).

— 3-5 langileko enpresak: mila eta bostehun euro (1.500 euro).

— 6-10 langileko enpresak: bi mila euro (2.000 euro).

Autonomoen kasurako, langiletzat joko dira osotasunari begira.

Zenbateko horiek emateko emandako zenbatekoa baino hiruhilekoko galera handiagoa 
frogatu beharko da. Bestela, jasandako galeraren gehienekorainoko dirulaguntza emango da.

3. Alarma egoeraren ondorioz ABEEEk, EEEk edo langabeziak erasandako pertsona fisikoek, 
urteko diru-sarrera gordinak 2019ko urteko LGS baino 1,5 bider txikiagoak direla frogatzen 
badute, hirurehun euroko (300,00 euro) laguntza jasoko dute.

4. Euren ardurapean 14 urtez azpikoak edo beharrizan bereziak eta/edo mendekotasun gradu 
bat duten pertsonak eta parekoak dauzkaten pertsonek, familiaren etxean haiek zaintzeko sol-
datarik gabeko baimen bat hartu behar izan badute, 300 euroko laguntza jasoko dute.

Eskatzaileak jasotzen dituen urteko diru-sarrera gordinek ez dute izan behar urteko LGS 
baino 1,5 bider handiagoak.
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5. Euren ardurapeko ikasleentzat linean ikastea errazteko behar zen material informatikoa 
erosi duten pertsonak, material hori nahitaez xede horretarako erabili bada.

Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa ordaindutako fakturaren ehuneko 20 izango da, zerga 
oinarria 1.000 eurotik beherakoa bada ekipo bakoitzeko.

6. artikuluan ezarritako dokumentazioaz gain, hauek aurkeztu beharko dira:

— Familia liburua erkatzeko, materiala haren ardurapeko adingabeentzat bada.

— Jatorrizko faktura, 2020ko martxoaren 14aren ondorengo eta 2020ko maiatzaren 31ra 
arteko data duena.

— 2019/2020 ikasturteko ikasketak frogatzen dituen matrikula.

5. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta modua

1. Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek eta deialdia 15 egun baliodunekoa izango da, 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik.

2. Eskaerak egiteko deialdi honetako I. eranskinean dagoen eredu ofiziala bete eta udalaren 
Sarrera Erregistroan edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako edozein bidetatik aurkeztuko dira.

Udalaren erregistroan ahalik eta herritar gutxien egoteko, eskaera eta dirulaguntzak eskatzen 
duen dokumentazioa telematikoki aurkeztea gomendatzen da.

6. artikulua. Eskaerarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskatutako laguntza modalitatearen arabera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

A. Industria sektoreko mikroenpresek:

1. Betetako eta legezko ordezkariak sinatutako eskaera.

2. Sinatzaileen legezko ordezkaritzaren frogagiria.

3. Enpresaren eraketa eskriturak, haren egoitza Berantevillan duela frogatzen duena.

4. Errolda egoeraren ziurtagiri eguneratua (Ekonomia Jardueren Ziurtagiria), ekonomia jar-
dueraren EJZren epigrafea eta alta emandako data, zerga egoitza eta, hala badagokio, jarduera 
egiten den lokala adierazten dituena.

5. BEZaren aitorpenak:

a. 2019ko lau hiruhilekoetakoa (303T eredua).

b. 2019ko ekitaldiko urtekoa (390 eredua).

c. 2020ko lehenengo hiru hiruhilekoetakoa (303T eredua).

B. Ostalaritza sektoreko mikroenpresek eta autonomoek:

1. Betetako eta legezko ordezkariak sinatutako eskaera.

2. Sinatzaileen legezko ordezkaritzaren frogagiria.

3. Enpresaren eraketa eskriturak, haren egoitza Berantevillan duela frogatzen duena.

4. NANa erkatzeko, autonomoen kasuan.

5. Errolda egoeraren ziurtagiri eguneratua (Ekonomia Jardueren Ziurtagiria), ekonomia jar-
dueraren EJZren epigrafea eta alta emandako data, zerga egoitza eta, hala badagokio, jarduera 
egiten den lokala adierazten dituena.

6. BEZaren aitorpenak:

a. 2019ko lau hiruhilekoetakoa (303T eredua).
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b. 2019ko ekitaldiko urtekoa (390 eredua).

c. 2020ko lehenengo hiru hiruhilekoetakoa (303T eredua).

7. Langile kopuruaren frogagiriak; Gizarte Segurantzaren txosten hauek onartuko dira:

• ALT: Altako langileen txostena.

• Batez besteko plantillaren txostena.

C. ABEEEk, EEEk edo langabeziak erasandako pertsona fisikoek:

1. Eskaera beteta eta sinatuta.

2. NANa erkatzeko.

3. 2019ko ekitaldiko 10T agiria.

4. Enpresaren ziurtagiria, lan egoerari buruzkoa.

D. Euren ardurapean adingabeak edo mendeko egoeran dauden pertsonak dauzkaten eta 
haiek zaintzeko soldatarik gabeko baimena eskatu duten pertsonek:

1. Eskaera beteta eta sinatuta.

2. NANa erkatzeko.

3. Familia liburua erkatzeko.

4. 2019ko ekitaldiko 10T agiria.

5. Enpresaren ziurtagiria, lan egoerari buruzkoa.

E. Linean ikasteko material informatikoa erosi duten pertsonek:

1. Eskaera beteta eta sinatuta.

2. NANa erkatzeko.

3. Familia liburua erkatzeko, ikaslea haren ardurapeko adingabea bada.

4. Erositako ekipamenduaren faktura.

5. 2019/2020 ikasturtean egindako ikasketen matrikula.

Eskaera aurkezteak esan nahi du berariaz onartzen direla oinarri hauek guztiak.

Eskaerak berariaz jasoko du Gizarte Segurantzarekin, Foru Ogasunarekin eta/edo Zerga 
Agentziarekin egunean egotearen erantzukizunpeko adierazpena.

7. artikulua. Txostenaren instrukzioa eta ebazpena

1. Udal honetako kontu-hartzailetzako idazkariak du eskumena espedientea izapidetzeko 
eta, Kontuen Batzorde Bereziarekin batera, aurkeztutako eskaerak baloratu eta aztertuko ditu.

Azken horrek garaiz eta forman aurkezten diren eskaerak ebatzi eta ebaluatzeko beharrezko-
tzat jotzen dituen txosten guztiak eskatuko ditu, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 14ko 38/2003 
Lege Orokorraren 24. artikuluaren arabera dena.

Eskaerak ebaluatu ondoren, instrukzio organoak behin-behineko ebazpen proposamena 
egingo du, behar bezala arrazoituta, eta interesdunei udalaren web orrian argitaratuz jakina-
raziko zaie eta, hala badagokio, hura posta elektronikoz bidaliz; 10 eguneko epea emango da 
alegazioak aurkezteko.

Ez dago entzunaldiaren izapidea egin beharrik baldin eta prozeduran agertzen eta kontuan 
hartzen badira soil-soilik interesdunek adierazitako egitate, alegazio eta frogak. Kasu horretan, 
ebazpen proposamenak behin betiko izaera edukiko du.
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2. Alegazioak aztertu ostean, halakorik balego, behin betiko ebazpen proposamena egingo 
da; proposamen horretan dirulaguntza ematea proposatzen diren eskatzaileen zerrenda jasoko 
da eta laguntzaren zenbatekoa. Era berean, ebaluazioa azalduko da, bai eta laguntza emateko 
jarraitutako balorazio irizpideak ere.

Behin betiko ebazpen proposamena onartutakoan, organo eskudunak prozedura ebatziko 
du. Ebazpenak dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda jasoko du, bai eta berariaz 
azalduko ere, hala badagokio, gainerakoek zergatik ez duten jaso.

3. Espedientea izapidetu, ebatzi eta jakinarazteko dirulaguntza honen eskaerak aurkezteko 
epea amaitu eta 2 hilekoa izango da gehienez.

Gehieneko epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu ahal izango 
dute dirulaguntza emateko eskaera administrazio isiltasunaren bidez ezetsi dela.

4. Emandako dirulaguntza ordaintzeko, banku transferentzia bakar bat egingo da onuradu-
nak aurkeztutako eskaeran adierazitako kontu korrontean.

8. artikulua. Bateragarritasuna beste dirulaguntza eta laguntza batzuekin

Deialdi honek hizpide duen udal laguntzen lerroa bateragarri izango da beste edozein ad-
ministrazioak martxan jarritako laguntzekin, laguntza publiko gisa jasotzen den kopurua inte-
resdunak COVID-19aren ondorioz jasandako kalte ekonomikoak baino handiagoa ez bada. Hala 
balitz, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 36. artikuluan eta hurrengoetan eta araudi osagarrian 
ezarritako itzultzeko prozedura hasiko da.

9. artikulua. Dirulaguntza emandako baldintzak betetzeko epea eta justifikatzeko modua

2021eko abenduaren 31 baino lehen, mikroenpresek eta autonomoek deialdi hau arautzen 
duten plantillari eusteko eta negozioak edo jarduera profesionalak jarraitzeko baldintzak bete 
izana justifikatu beharko dute.

10. artikulua. Arau hausteen eta zehapenen araubidea

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretuan ezarritako araubidea aplikatuko da.

11. artikulua. Araudi aplikagarria

Ordenantza honetan berariaz ezarrita ez dagoen orotarako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzen duen arautegian xedatutakoa aplikatuko da.

12. artikulua. Indarrean jartzea

Behin betiko onetsi den ordenantza hau ALHAOn argitaratuko da oso-osorik eta Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak 65.2. artikuluan ezarritako epea igaro ondoren 
indarrean jarriko da.

Berantevillan, 2020ko irailaren 4an

Alkateak
MARIO PEREA ANUNICIBAY



2020ko irailaren 25a, ostirala  •  109 zk. 

7/8

2020-02601

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

www.araba.eus

I. ERANSKINA

COVID-19AK ERAGINDAKO KRISI EKONOMIKOAK KALTETUTAKO BERANTEVILLAKO ETE, 
AUTONOMO, PERTSONA EDO FAMILIENTZAKO APARTEKO LAGUNTZEN ESKAERA

IZEN-ABIZENAK – SOZIETATEAREN IZENA AGIRI ZK. TELEFONOA E-POSTA

HELBIDEA PK UDALERRIA LURRALDEA

NORBERAREN IZENEAN EDO HAU ORDEZKATUZ DIHARDU AGIRI ZK.

ADIERAZTEN DU

Berantevillako Udalak, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun krisiak sortutako 
defizita arintzeko argitaratutako laguntzen deialdia ikusita eta haietan adierazitako oinarriak 
ezagututa.

HAU ESKATZEN DU:

LEHENENGOA. Laguntza emateko aukera azter dadin, modalitate honetan:

□ Mikroenpresentzako laguntzak

□ Autonomo eta ostalaritzako mikroenpresentzako laguntza

□ ABEEEk, EEEk edo LANGABEZIAk erasandakoentzako laguntza

□ Mendeko pertsonak edo desgaitasuna dutenak zaintzeko laguntzak

□ Adingabeak zaintzeko laguntza

□ Ekipamendu informatikorako laguntza

BIGARRENA. Eskatzaileak HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:

1. Egunean dagoela Gizarte Segurantzarekiko, Foru Ogasunarekiko eta/edo Zerga 
Agentziarekiko betebeharretan.

2. Ez daukala Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako debekurik 
dirulaguntzen onuraduna izateko.

3. Enpresen eta autonomoen kasuan, konpromisoa hartzen duela eskatutako dirulaguntza 
eman eta gutxienez hurrengo 12 hilabeteetan negozioari edo jarduera profesionalari eusteko.

4. Mikroenpresen kasuan, konpromisoa hartzen duela 2020ko martxoaren 14an zegoen 
plantillari eusteko eskatutako dirulaguntza eman eta hurrengo 6 hilabetetan gutxienez.

5. Berantevillako Udalari baimena ematen zaiola behar diren egiaztapenak egiteko.

HIRUGARRENA. Dokumentazio hau erantsi duela: (X batekin adierazi)

□ Nortasun Agiria Nazionalaren fotokopia erkatua

□ Familia-liburuaren fotokopia erkatua

□ Notarioaren ordezkatzeko ahalordea (enpresentzat)

□ Enpresaren eraketa eskritura, haren egoitza Berantevillan duela frogatzen duena

□ Errolda egoeraren ziurtagiri eguneratua (Ekonomia Jardueren Ziurtagiria)

□ 2019ko BEZaren hiruhilekoko aitorpenak (303T eredua)

□ 2019ko BEZaren urteko aitorpena (390 eredua)
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□ 2020ko 1. hiruhilekoko BEZaren hiruhilekoko aitorpena

□ 2020ko 2. hiruhilekoko BEZaren hiruhilekoko aitorpena

□ Gizarte Segurantzak emandako txostena, langile kopurua frogatzen duena

□ 2019ko ekitaldiko 10T agiria

□ Enpresaren ziurtagiria, lan egoerari buruzkoa

□ Ekipamendu informatikoaren faktura

□ 2019/2020 ikasturteko matrikula

□ Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiria

□ Foru Ogasunarekin egunean egotearen ziurtagiria

□ Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin egunean egotearen ziurtagiria

LAUGARRENA. Eskaera honen ebazpena aldekoa bada, dagokion kopurua kontu korronte 
honetan sar dadila:

ERAKUNDEA

TITULARRA

IBAN

KONTU ZKI.

DATA ETA SINADURA

BERANTEVILLAKO UDALEKO ALKATE – PRESIDENTE JAUNARI 

DATUEN BABESA

Arduraduna Berantevillako Udala

Xedea Dirulaguntzak ematea

Legitimazioa Datuen tratamendua legezko betebeharraren eta/edo interesdunen baimenaren bidez geratzen da legitimatuta

Hartzaileak Bildutako datuak Dirulaguntzen Datu Base Nazionalari lagako zaizkio. Ez da lagapen gehiagorik egongo, legez 
derrigorrezkoa izan ezean

Eskubideak Interesdunak bere eskubideak erabili ahalko ditu Berantevillako Udalaren aurrean, arduradun gisa, hemen: K. 
Nagusia, 21 01211. Datuak legez aginduta gordeko dira, haien xedearen arabera. Datuak ez dira erabiliko erabaki 
automatizatuak egiteko
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