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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Amurrion ekonomia zirkularra, konponketa edo/eta autokonponketa sustatzen duten negozio 
lerro berriak ezartzeko laguntza ekonomikoak arautzen dituen ordenantza behin betiko onestea

Udalaren Osoko Bilkurak 2021eko maiatzaren 27an hartutako erabakiaren aurka (2021eko 
ekainaren 9ko ALHAOn argitaratua, 63. zenbakia) erreklamazioak aurkezteko epea igaro da, 
ekonomia zirkularra sustatzen duten negozio lerro berriak ezartzeko laguntzak arautzen dituen 
ordenantzaren behin behineko onarpena hizpide (2019/S706/28 espedientea), eta ez da erre-
klamaziorik egin. Ondorioz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 49. artikuluan ezarritakoaren arabera, akordio hori behin betiko bihurtu da, eta, beraz, 
halaxe azaldu da jendaurrean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 70.2. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Ordenantza hau, testu osoa ALHAOn ar-
gitaratu ostean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan 
xedatutako hamabost eguneko epea igaro ostean, indarrean jarriko da, eta halaxe egongo da, 
harik eta hura aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

AMURRION EKONOMIA ZIRKULARRA, KONPONKETA EDO/ETA 
AUTOKONPONKETA SUSTATZEN DUTEN NEGOZIO LERRO BERRIAK EZARTZEKO 

LAGUNTZA EKONOMIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Ordenantza hau onestean, Amurrioko Udalak Hiribilduaren garapen sozioekonomiko eta 
jasangarria sustatzen lagundu nahi du, ekonomia zirkularra, konponketa eta autokonponketa 
indartu ahala.

1. Xedea

Amurrioko irabazi asmorik gabeko elkarteetan edo enpresetan ekonomia zirkularra, 
konponketa edo/eta autokonponketa sustatzen duten negozio lerro berriak ezarri edo martxan 
jartzearen ziozko inbertsioak eta gastuak diruz laguntzeko laguntzen emakida arautzea, laguntza 
horiek itzuli behar izanik gabe.

2. Aurrekontua

Aurrekontua 20.000,00 eurokoa izango da.

3. Pertsona eta erakunde onuradunak

Oinarri hauetan aurreikusten diren laguntzak eskuratu ahal izango dituzte pertsona autono-
moek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek, pertsona juridikoek nahiz irabazi asmorik gabeko 
elkarteek, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

— Ekonomia zirkularreko, konponketako edo autokonponketako negozio lerro berri bat 
ezarri edo martxan jarri badute 2021eko urtarrilaren 1a eta 2021eko azaroaren 30a bitartean.

— Altan emanda egon badira Ekonomia Jardueren gaineko Zergan.

— Egunean badituzte Gizarte Segurantzarekiko, Arabako Foru Ogasunarekiko eta Amurrioko 
Udalarekiko betebeharrak.

— Laguntzarekin sustatu nahi duten jarduera Amurrion garatzen badute, helbide soziala eta 
fiskala bertan egonik. Halaber, laguntzaren onuradun izan ahalko dira udalerrian kokatutako 
jarduera bati lotutako establezimendua duten pertsona fisikoak.
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— Jardueren udal erregistroan alta emanda badaude (berariaz egiaztatuko da ea horretarako 
gaitzen duen udal titulua daukaten).

— Gehienez ere 25 langile badituzte (kontratatutako pertsonen eta autonomoen batura), 
betiere lehen deskribatutako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresak ez badira partaidetza/
lotura duten enpresen ehuneko 25 baino gehiago.

4. Dirulaguntza jaso dezaketen jarduera eta gastuak

Dirulaguntza honen araberako laguntzak jaso ahal izango dituzte honako hauek:

a) Aktibo finko hauen gaineko inbertsioak, baldin eta zalantzarik gabe laguntzen badute 
ekonomia zirkularraren, konponketaren edo autokonponketaren jarduera martxan jartzen edo 
ezartzen.

• Aplikazio informatikoak.

• Negozio lokalaren egokitzapena.

• Instalazioak.

• Makinak.

• Tresnak.

• Altzariak.

• Jarduera garatzeko ezinbestekoak diren beste batzuk.

Dirulaguntza kalkulatzeko, kontuan hartuko da inbertsioen erosketaren balioa, BEZa kanpo, 
errekuperatu ezin denean salbu.

Elementu berrietan edo erabilitako elementuetan egindako inbertsioak izango dira, betiere:

— Enpresako ekonomia zirkularraren, konponketaren eta autokonponketaren jarduerarekin 
zuzenean lotuta badaude.

— Hirugarren pertsonei laga ez bazaizkie, kontraprestazioarekin edo kontraprestaziorik gabe.

— Enpresa eskatzaileak berak fabrikatuak izan ez badira.

b) Ekonomia zirkularrean, konponketan edo autokonponketan negozio lerro berri bat martxan 
jarri edo ezartzen zalantzarik gabe laguntzen duten gastu hauek:

• Aholkularitza profesionala eta teknikoa (zergak, lana, kontabilitatea, justizia, administrazioa, 
laneko arriskuak, datu pertsonalen babesa, tituluak...).

• Ekonomia zirkularrarekin, konponketarekin edo autokonponketarekin lotutako prestakuntza 
ikastaroak.

• Komunikazio, marketin eta publizitatearen arloko politika: web diseinuak, markaren posi-
zioaren hobekuntza, irudi korporatiboa, identifikazio errotuluak eta abar.

• Jarduera lerro berria garatzeko ezinbestekoak diren beste batzuk.

Inbertsio eta gastu horiek 2021eko urtarrilaren 1aren eta 2021eko azaroaren 30aren artean 
eginda eta ordainduta egon beharko dira.

5. Laguntzaren zenbatekoa

Erakunde onuradunak ekonomia zirkularraren, konponketaren eta autokonponketaren jar-
duerarekin zuzenean lotutako negozio lerro berrian egindako gutxieneko inbertsioa edo gastua 
1.000,00 eurokoa izango da (BEZa kanpo).

Diruz lagundutako inbertsioak gutxienez 3 urtez egon beharko dira enpresan, eskuratzen 
direnetik aurrera (fakturaren data). Zeharkako zergak ezin dira diruz lagundu, salbu eta ezin 
badira errekuperatu.
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Laguntzaren zenbatekoa: Egindako gastuaren edo inbertsioaren ehuneko 75 gehienez; 
enpresa bakoitzeko 4.000,00 euroko mugarekin.

Erakunde onuraduna gizarte ekonomiako enpresa bat edo irabazi asmorik gabeko elkarte 
bat bada, diruz lagunduko den zenbatekoa ehuneko 10 handiagoa izango da.

6. Eskaerak egiteko epea eta lehentasunak

Eskaerak aurkezteko epea laguntzen deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean 
hasiko da, eta 2021eko azaroaren 30ean bukatuko da.

Partida nahikoa bada aurkeztutako eskaerak betetzeko, oinarri hauen baldintzak betetzen 
dituzten eskaera guztien artean hainbanatuko da.

7. Laguntza emateko ebazpena

Eskaerak jasotakoan, Udalak gehienez ere hilabeteko epean ebatziko ditu, eskaerak aur-
kezteko epea amaitzen denetik aurrera, salbu eta zuzendu egin behar badira; kasu horretan, 
laguntza eskatzeko beharrezkoa den dokumentazio guztia aurkeztu den datatatik aurrera hasiko 
da zenbatzen epea.

Epe hori igarotzean ez bada ebazpena ezarri, enpresa eskatzaileak eskaera ezetsitzat jo 
ahalko du. Alkatetzaren ebazpenaren bidez edo Tokiko Gobernu Batzarraren akordioaren bidez 
hartutako behin betiko ebazpenetan, laguntza eman edo ukatzen den adieraziko da. Halaber, 
diruz lagunduko den gehieneko zenbatekoa ezarriko da. Aurrekontu partida hainbanatzen den 
ala ez, horren araberakoa izango da zenbatekoa.

8. Dirulaguntza ordaindu eta justifikatzea

Dirulaguntza ordainketa bakarrean emango da, ebazpena ezarri ondoren.

9. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Deialdi honetan araututako dirulaguntzak bateragarriak izango dira erakunde publiko edo pri-
batuen eskutik kontzeptu bererako datozen beste laguntza batzuekin, betiere gainfinantzaketarik 
ez badago. Azken kasu horretan, gehiegizko kopuruaren arabera murriztuko da laguntza.

10. Prozedura bideratzeko eta ebazteko organo eskuduna

Prozedura bideratzeko eta ebazteko organo eskuduna Batzorde bat izango da, honako kide 
hauek izango dituena: alkatea, Amurrio Bidean-eko kudeatzailea, eta Amurrioko Udaleko in-
gurumeneko teknikaria. Ebazpena emateko organo eskuduna alkatea izango da.

11. Araudi aplikagarria

Laguntza hauek ematean, oinarri hauek nahiz emakidaren unean indarrean diren gai-
nerakoak beteko dira. Oinarri hauetan aurreikusi ez den orotan, Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Legean eta hura garatzen duen Erregelamenduan (Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoan) ezarritakoa beteko da.

12. Aurrekontu partida

Aurreikusitako laguntzak Amurrioko Udalaren 42201.471 aurrekontu partidaren kontura 
ordainduko dira.

13. Eskaerak eta agiriak

1. Eskaerak aurkeztean, laguntzen oinarri hauek ezagutu eta onartzen direla ulertzen da.

2. Dirulaguntzen eskaerak, nahitaezko agiriekin batera, eredu normalizatuan beteko dira, 
enpresaren do erakundearen ordezkaritza duen pertsonak sinatuta, eskaera ereduan agertzen 
diren agiriekin batera.
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3. Eskaera eredua Amurrioko Udaleko herritarren arreta zerbitzuan, www.amurrio.eus web 
orrian edo posta elektroniko bidez (nllorente@amurrio.eus eta autoempleo@amurriobidean.org)  
eskuratu ahal izango da.

4. Eskaera ez bada behar bezala bete, edo eskaerarekin batera ez badira agiriak aurkeztu, in-
teresdunari errekerimendua egingo zaio, gehienez ere 10 eguneko epean (luzatu ezin den epean) 
akatsak zuzen ditzan. Epe hori igarotakoan ez badira antzemandako akats horiek zuzendu, es-
kaeran atzera egin dela ulertuko da, eta, beraz, horren araberako ebazpena emango da.

5. Instrukzio organoak edozein momentutan eskatu ahalko du beharrezko jotzen duen ja-
torrizko dokumentazioa edo dokumentazio osagarria, hobeto ziurtatzeko oinarrietan eskatzen 
diren baldintzak guztiz bete direla.

6. Eskaera ez da bideratutzat joko, harik eta behar bezala beteta eta espedientea osatuta 
egon arte. Espedientea osatuta egoteko, bada, entregatutako dokumentazioa erregistratuta 
egon beharko da.

14. Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, nahitaezko agiriekin batera, telematikoki aurkeztu beharko dira Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikulua-
rekin lotutako kasuetan. Artikulu honetan aurreikusi ez diren erakundeek eta pertsona fisikoek 
Amurrioko Udaleko herritarren arreta zentroan aurkeztu ahal izango dituzte beren eskaerak, edo 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 eta 16.5 artikuluetan ezarritako bideetako edozeinetan.

15. Debekuak

Ezin izango dira onuradun izan indarreko araudiaren arabera eskubide hori mugatuta edo 
ezabatuta duten pertsonak. Bereziki, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rraren 13. artikuluan aurreikusitakoa beteko da.

16. Erantzukizuna eta araubide zehatzailea

Dirulaguntzen onuradunek bete egin beharko dituzte gai honen gaineko arau-hausteen 
gaineko erantzukizunak eta araubide zehatzailea, honako hauetan ezarritakoaren arabera: 
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren IV. titulua, Dirulaguntzei buruzko Lege Oroko-
rraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren IV. titulua, 
eta Lan Arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legea (abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako 
Errege Dekretua).

17. Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Amurrioko Udalak laguntzak eskatzen dituzten pertsonen datu pertsonalak tratatuko ditu, 
tokiko garapen ekonomiko eta sozialaren eremuan duen eskumenari jarraikiz, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko 2/2016 Legean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legean aurreikusitakoaren arabera.

Gaiaren gaineko eskumena duten toki erakundeei (Aiarako Kuadrilla eta Amurrio Bidean) datu 
pertsonalen berri eman ahal izango zaie. Pertsona interesdunak eskubidea dauka bere datuak 
eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko nahiz horien tratamendua mugatu edo aurkaratzeko. Horreta-
rako, mezu bat bidali beharko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@amurrio.eus helbide elek-
tronikora. Informazioa hedatzeko aukera ere badu, http://gardentasuna.amurrio.eus web orrian.

18. Pertsona edo/eta erakunde onuradunen betebeharrak

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Horrenbestez, dirulaguntza eman zaiela adierazteko 
jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz eta idatziz 
laguntza jasotzeari uko egin ezean, onetsitzat joko da.

http://www.amurrio.eus
mailto:nllorente@amurrio.eus
mailto:autoempleo@amurriobidean.org
mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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b) Amurrioko Udalak egindako zernahi egiaztapen jardun onartzea, kontrolatzeko eskumena 
duten erakundeen, estatukoen zein erkidegokoen, egiaztapen eta finantza kontrola bezalaxe. 
Halaber, eskatzen zaien beste edozein agiri ere aurkeztu beharko dute.

c) Kontabilitateko liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiri guztiak edukitzea, 
behar bezala ikuskatuta, merkataritzako eta arloko legeriaren arabera kasu bakoitzean onuradu-
nari aplikatu beharreko baldintzekin; eta dirulaguntzak arautzen dituzten oinarrietan ezarritako 
kontabilitateko egoera orri eta berariazko erregistro guztiak ere edukitzea, egiaztapenerako eta 
kontrolerako ahalmenak behar bezala erabili ahal izango direla bermatzeko.

d) Amurrioko Udalari jakinaraztea laguntza hauen xede diren jarduerak finantzatzen dituz-
ten beste laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuk jaso direla. Jakinarazpen hori idatziz egin 
beharko da, hamar eguneko epean, horren berri izaten denetik aurrera.

e) Dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein baldintza subjektibo zein objektibo 
aldatu bada, Amurrioko Udalari aldaketaren berri ematea.

f) Amurrioko Udalari laguntzaren eskaera ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen den 
informazio edota dokumentazio osagarri oro ematea.

g) Arau-hausterik gertatu bada, jasotako funtsak itzultzea, deialdi honetan ezarritakoaren ara-
bera. Orokorrean, dirulaguntzen onuradunek bete egin beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko 
Lege Orokorraren 14. artikuluan, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onesten 
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, oinarri hauetan eta laguntza ematea ezartzen 
duen ebazpenean jasotako betebeharrak.

19. Ordezko araubidea

Deialdi honetan aurreikusi ez denerako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea beteko dira.

20. Ikuskapena

Amurrioko Udalak egokitzat jotzen dituen ikuskapenak eta egiaztapenak egin ahal izango 
ditu diruz lagundutako ekintzen gainean. Halaber, enpresa edo erakunde onuradunek nahitaez 
aurkeztu beharko dute eskatzen zaien informazio osagarria.

21. Dirulaguntzen publizitatea

Eskaerak aurkeztea epea amaitu denean eta eskaera guztiak ebatzi direnean, Dirulaguntzen 
Datu Base Nazionalean eta Amurrioko Udaleko iragarki taulan argitaratuko da emandako 
dirulaguntzen zerrenda, Dirulaguntzei buruzko azaroren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artiku-
luan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua ones-
ten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 30. artikuluan ezarritakoaren arabera.

22. Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen baldin badira, emakidaren 
ebazpena aldatu egin ahalko da, betiere arau honetan onuradun izateko ezarritako gutxieneko 
baldintzak betetzen baldin badira. Halakoetan, Amurrioko Udalak aldaketa ebazpen bat egin 
beharko du eta, bertan, emandako dirulaguntzen zenbatekoa berriro zehaztu.

23. Dirua itzultzeko prozedura

Jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, eta dirulaguntza ordaindu zenetik dagoz-
kion legezko interesak eskatuko dira, baldin eta erakunde onuradunek urratu egiten badituzte 
deialdi honetan, esleipenaren ebazpenean eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarri-
tako baldintzak; hori guztia, arau hauste horren ondorioz bidezkoak diren ekintzak gorabehera. 
Honako kasu hauetan itzuli beharko da dirua:
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— Eskatutako betekizunak bete gabe eskuratzen bada dirulaguntza.

— Dirulaguntza helburu baterako eskatu eta horretarako erabiltzen ez bada.

— Emakidarekin lotuta onuradunei ezarri zaizkien baldintzak urratzen badira.

— Kontrol ekintzei uko egiten bazaie edo eragozpenak jartzen badira.

— Dirulaguntza jardueraren kostua baino altuagoa bada; kasu horretan, dirulaguntzaren 
gaindikina itzuli beharko da.

24. Errekurtsoak

Laguntza emateko ebazpenak administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio hura eman zuen organoari, hilabeteko epean, 
ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Eskualde honetako administrazioarekiko auzietarako 
epaitegian, bi hilabeteko epean.

25. Azken xedapena

1. Laguntza hauen deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, 
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalaren bidez.

2. Pertsona eta enpresa edo erakunde interesdunek eskaera aurkezten badute, oinarriak 
osorik onartzen dituztela ulertuko da.

Amurrio, 2021eko uztailaren 23a

Alkatea,
JOSÉ RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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I. eranskina. Eskaera

Izen-abizenak:...................................................................................................................................

NANa:................................................................................................................................................

Ordezkatua:......................................................................................................................................

Enpresa edo erakundearen izena:...................................................................................................

IFZ/IFK:................................................................................................................................................

Merkataritza izena:............................................................................................................................

Amurrioko Udalak Amurrion ekonomia zirkularra, konponketa eta autokonponketa susta-
tzeko asmoz onartu dituen laguntzen deialdiari jarraikiz, interesdunak honako hau

Adierazten du

1. Laguntzen deialdi honetan ezarritako baldintzak eta betebeharrak ezagutzen eta onartzen 
ditu, eta enpresak edo erakundeak eskaeraren ereduetan eman dituen datuak egiazkoak direla 
ziurtatzen du.

2. Dirulaguntzaren xedeko inbertsioak eta gastuak egin ditu.

3. Jasotako dirulaguntzaren kargura egindako gastu eta ordainketen egiaztagiri guztiak, agiri 
elektronikoak barne, erakunde onuradunaren esku egongo dira 5 urtez. Aldi horretan, dagokion 
administrazioak kontrol eta egiaztapen jarduerak egin ahalko ditu.

Arestiko guztiaren arabera, honako hau

Eskatzen dio Amurrioko Udalari

Bere eskaera onar dadila eta deialdiaren arabera dagokion laguntza eman dakiola.

Amurrio, 2021eko ...............................ren ……..(a).

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua

Amurrioko Udalak laguntzak eskatzen dituzten pertsonen datu pertsonalak tratatuko ditu, 
tokiko garapen ekonomiko eta sozialaren eremuan duen eskumenari jarraikiz, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko 2/2016 Legean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legean aurreikusitakoaren arabera.

Gaiaren gaineko eskumena duten toki erakundeei (Eusko Jaurlaritza eta Amurrio Bidean) datu 
pertsonalen berri eman ahal izango zaie. Pertsona interesdunak eskubidea dauka bere datuak 
eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko nahiz horien tratamendua mugatu edo aurkaratzeko. Horreta-
rako, mezu bat bidali beharko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@amurrio.eus helbide elek-
tronikora. Informazioa hedatzeko aukera ere badu, http://gardentasuna.amurrio.eus web orrian.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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II. eranskina. Enpresa edo erakundeari buruzko informazioa

Izen-abizenak:....................................................................................................................................

NANa:................................................................................................................................................

Ordezkatua:........................................................................................................................................

Enpresa edo erakundearen izena:...................................................................................................

IFZ/IFK:...............................................................................................................................................

Merkataritza izena:................................................................................................................................

Enpresa edo erakundearen helbide soziala:.................................................................................

Kalea eta zenbakia:..........................................................................................................................

Udalerria:...........................................................................................................................................

PK:.......................................................................................................................................................

Telefono zenbakia:............................................................................................................................

Helbide elektronikoa:......................................................................................................................

Jakinarazteko modua (aukeratu):

• Posta elektronikoa (gomendatua). Nahitaezkoa da bidalitako jakinarazpena jaso dela ziurtatzea.

• Posta elektronikoa:.........................................................................................................................

• Posta arrunta:.................................................................................................................................

Izen-abizenak:...................................................................................................................................

Kalea eta zenbakia:...........................................................................................................................

Udalerria:..........................................................................................................................................

PK:.....................................................................................................................................................

Enpresaren jarduera (azalpen memoria erantsi):.........................................................................

Altaren data:......................................................................................................................................

Egindako inbertsioak edo/eta gastuak (azalpen memoria erantsi):...........................................

Negozio lerro berriaren deskribapena (azalpen memoria erantsi):............................................

Inbertsioak eta gastuak, guztira, BEZa kanpo:..............................................................................
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III. eranskina. Hirugarren pertsona interesdunaren datuen alta

Hirugarrenaren identifikazio datuak (A):

NANa:................................................................................................................................................

Bi abizen eta izena / Sozietatearen izena:.......................................................................................

Helbideratze datuak (B):

Helbidea:............................................................................................................................................

Posta kodea: ………….......... Herria:.........................................

Probintzia:...................................................................................

Bankuko datuak (C):

IBAN

Finantza erakundea:.........................................................................................................................

Titularra:.............................................................................................................................................

IFZ:.....................................................................................................................................................

Kontuaren titularra A atalean agertzen den pertsona bera izan behar da:

Bankuaren adostasuna

Zigilua eta sinadura (D)

Hirugarren pertsonaren adostasuna

Zigilua eta sinadura (E)

Kontabilitatearen oniritzia

Baimendutako sinadura

NANaren edo IFKren kopia atxiki.

Betetzeko jarraibideak

A hizkia: Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatuko du; horretarako, ondoren aipatzen diren 
datuak jakinaraziko dira.

1. Pertsona eta erakundeen kasuan, identifikazio fiskalerako kodea azaldu beharko da eta, 
pertsona fisikoen kasuan, nortasun agiri nazionala edo identifikazio fiskalerako zenbakia. 
Atzerriko erakundeen kasuan, errolda zenbakia azalduko da eta, pertsona fisikoei dagokienez, 
identifikaziorako zenbaki pertsonala.

2. Pertsona fisikoen kasuan, bi abizen eta izena idatziko dira eta, pertsona juridikoen edo 
erakundeen kasuan, oro har, izena edo sozietatearen izena.

B hizkia: Erakunde edo pertsona fisikoaren helbidea zuzen adierazi eta osorik bete beharko da.

C hizkia: Bankuak bete beharrekoa.

Bankuko kontu bat nazioartean identifikatzeko karaktere alfanumerikoen multzoa da IBAN.

24 karakterez osatuta dago:

— Lehen 2 karaktere alfabetikoek herrialdea identifikatzen dute.
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— Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol digituak dira.

— Hurrengo 20 karaktereak bezero kontuaren kodea dira, eta, bertan, honakoak sartzen dira:

4 karaktere: bankuaren kodea.

4 karaktere: agentziaren kodea.

2 karaktere: kontuaren kontrol digitua.

10 karaktere: kontu zenbakia.

D hizkia: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak ziurtatuz.

E hizkia: Administrazioarekin kontratua egin duen hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agi-
rian azaltzen diren datuak zuzenak direla ziurtatuz.

Amurrioko Udalak laguntzak eskatzen dituzten pertsonen datu pertsonalak tratatuko ditu, 
tokiko garapen ekonomiko eta sozialaren eremuan duen eskumenari jarraikiz, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko 2/2016 Legean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legean aurreikusitakoaren arabera.

Gaiaren gaineko eskumena duten toki erakundeei (Eusko Jaurlaritza eta Amurrio Bidean) datu 
pertsonalen berri eman ahal izango zaie. Pertsona interesdunak eskubidea dauka bere datuak 
eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko nahiz horien tratamendua mugatu edo aurkaratzeko. Horreta-
rako, mezu bat bidali beharko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@amurrio.eus helbide elek-
tronikora. Informazioa hedatzeko aukera ere badu, http://gardentasuna.amurrio.eus web orrian.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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IV. eranskina. Zinpeko aitorpena

Izen-abizenak:...................................................................................................................................

NANa:.................................................................................................................................................

Ordezkatua:.......................................................................................................................................

Enpresa edo erakundearen izena:..................................................................................................

IFZ/IFK:..............................................................................................................................................

Merkataritza izena:...........................................................................................................................

Honako hau aitortzen du:

– Amurrion ekonomia zirkularra, konponketa edo/eta autokonponketa sustatzen duten ne-
gozio lerro berriak ezartzeko laguntzen oinarriak ezagutu eta onartzen ditu.

– Ez dio eragiten dirulaguntza publikoa itzularaztera behartzen duen inongo prozedurak 
edo zehapenek.

– Administrazioan edo auzitegietan ez zaio ezarri dirulaguntzak edo laguntza publikoak 
eskuratzeko ezintasunik edo ez dauka horretarako ezintzen duen legezko debekurik, sexu arra-
zoien ziozko bereizketagatik jarritakoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

— Bete egiten du Minimis Laguntzen Tratatuko (69/2001 Erregelamenduaren ordezkoa) mini-
mis araua, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Erregelamenduak (EE)  
–2006ko abenduaren 28ko DOCEn argitaratuak– ezarritakoaren arabera, bai eta haren ondo-
rengo berrikuspenak ere.

— Datu pertsonalak oinarrizko informazioaren arabera tratatuko direla irakurri eta onartzen du.

— Laguntza eskaera honekin batera, inbertsio proiektu honetara eskaera aurkeztu eta/edo 
laguntza lortu du honako erakunde publiko edo pribatu hauetan, gaur arte:

ESKAERA DATA ERAKUNDEA PROGRAMA ESKATUTAKO 
ZENBATEKOA

EMANDAKO 
LAGUNTZA

— Era berean, hitz ematen du erakunde honi idatziz emango diola ekintza honetarako beste 
erakunde publiko edo pribatu batzuetan egin ditzakeen dirulaguntza eskaeren berri.

Eta behar den tokian halaxe ager dadin, sinatu egiten du.

Amurrio, 2021eko ...............................ren ……..(a).

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua
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V. eranskina. Datuak egiaztatzea – Kontsultatzeko baimenari uko egitea

Egiaztatu daitezkeen datuak eta agiriak

Amurrioko Udalak, eskuragarri dauden datuen bitartekaritza sistemen bidez, Administra-
zioaren esku dauden datuak egiaztatu eta kontsultatzeko eragiketak egingo ditu, salbu eta zuk 
horren aurka zaudela adierazten baduzu (kasu horretan, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).

Zure datuak egiaztatzearen aurka bazaude, markatu X.

Datuak edo agiria:

Ogasunarekiko (Arabako Foru Aldundia) ordainketak egunean izatearen ziurtagiria.

Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiria.

Aurka egiteko arrazoiak:

Ez bazaude ados, horren arrazoiak azaldu beharko dituzu (3/2018 Lege Organikoaren 18. eta 
21. artikuluak eta 2016/679 Erregelamendua).

Enpresa edo erakundea:.................................................................................................................

Ordezkariaren izen-abizenak:..........................................................................................................

Eguna:................................................................................................................................................

Sinadura eta zigilua:.........................................................................................................................

Amurrioko Udalak laguntzak eskatzen dituzten pertsonen datu pertsonalak tratatuko ditu, 
tokiko garapen ekonomiko eta sozialaren eremuan duen eskumenari jarraikiz, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko 2/2016 Legean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legean aurreikusitakoaren arabera.

Gaiaren gaineko eskumena duten toki erakundeei (Eusko Jaurlaritza eta Amurrio Bidean) datu 
pertsonalen berri eman ahal izango zaie. Pertsona interesdunak eskubidea dauka bere datuak 
eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko nahiz horien tratamendua mugatu edo aurkaratzeko. Horreta-
rako, mezu bat bidali beharko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@amurrio.eus helbide elek-
tronikora. Informazioa hedatzeko aukera ere badu, http://gardentasuna.amurrio.eus web orrian.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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VI. eranskina. Laguntza eskaera aurkezten den unean 
aurkeztu beharreko nahitaezko dokumentazioa

Eskaera normalizatuen eredua (I-V eranskinak).

Enpresari buruzko dokumentazioa:

— Eskatzailea pertsona fisikoa bada: Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo baliokidea.

— Pertsona juridikoen kasuan: Identifikazio Fiskaleko Txartelaren PDFa, Nortasun Agiri Na-
zionalarekin eta eskatzailearen ordezkaritza ahalmenekin batera. Enpresaren edo erakundea-
ren eraketa eskrituren PDFa, haren ondorengo aldaketak eta kasuan kasuko erregistroetako 
inskripzioak jasota.

— Nortasun juridiko propiorik gabeko ondasun erkidegoen edo sozietate zibilen kasuan, 
bazkideen NANen PDFez gain, Foru Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua eta enpresaren 
Identifikazio Fiskaleko Txartela aurkeztuko dira.

— Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren alten eta bajen ziurtagiria, Foru Ogasunak igorrita.

— Langile autonomoen araubide berezian edo Gizarteko Segurantzako araubide egokian 
alta eman izanaren kopia, jardueraren titularrei edo laguntza eskatu duen erakundeko kideei 
dagokiena.

— Eskaera aurkeztu aurreko urtean zehar egondako batez besteko plantillari buruz Gizarte 
Segurantzako Diruzaintza Nagusiak igorritako ziurtagiria (erakunde eskatzailearen kotizazio 
kontu guztiak barne). Alta ondoren eman bada, Gizarte Segurantzan alta eman zenetik eskaera-
ren datara arteko ziurtagiria. Data horien artean ez badago langilerik kontratatuta, enpresariaren 
inskripziorik ez dagoela dioen txostena edo kotizazio kontuaren kodeari buruzko egoeraren 
txostena aurkeztu beharko da.

Amurrion ekonomia zirkularra, konponketa eta/edo autokonponketa sustatzen duen negozio 
lerro berri bati buruzko dokumentazioa.

— Enpresaren jarduera memoria (sustatzaileak, sektorea, ibilbidea eta abar) eta diruz la-
gundu nahi diren jardueren memoria (jardueren premia, ekonomia zirkularreko jarduera lerro 
berri baten ezarpenarekiko lotura, eta abar), jarduera hori martxan jarri dela egiaztatzen duten 
ebidentziak jasota (Ekonomia Jardueren gaineko Zergako alta berria, publizitatea eta abar).

— Diruz lagundu diren inbertsio eta gastuen jatorrizko fakturak.

— Ordainketaren ziurtagiriak. Ezingo da esku dirutan egindako ordainketarik onartu. Ez da 
onartuko, era berean, banku ordainagiririk, baldin eta ordainagiri horrek ez baditu argi eta garbi 
jasotzen enpresa eskatzaileak hornitzaileari faktura ordaindu diola. Eperako erosketak izanez 
gero, egindako ordainketak bakarrik onartuko dira, horiei dagokien egiaztagiria aurkeztuta.
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