BAIMEN ESKAERA, DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK EDO EROSKETAK LOTUTAKO
ENTITATEEKIN AZPIKONTRATATZEKO
Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzenak, 27.7 d) artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, dirulaguntzaren onuraduna den entitateak inolaz ere ezingo ditu hitzartu diruz
lagundutako jarduera guztiak edo batzuk onuradunari lotutako entitate edo pertsonekin, baldin eta inguruabar
hauek gertatzen ez badira:
1. Kontratazioa merkatuaren baldintza arrunten arabera egitea.
2. Aldez aurretik organo emailearen baimena jasotzea, oinarri arautzaileetan ezarritako moduan.
Dirulaguntzen Lege Orokorraren Arautegiak 68.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eta 11/2016 Foru Arauak,
Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzenak, 27.7 d) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, lotura dagoela
joko da pertsona fisiko edo juridikoekin zein nortasunik gabeko taldeekin, baldin inguruabar hauetakoren bat
badute:
a. Ezkontzaz edo antzeko afektibitate harremanez lotuta dauden pertsona fisikoak, edo odol ahaidetasunezko
laugarren mailara arteko edo ezkontza ahaidetasuneko bigarren mailara arteko senideak.
b. Aldian behingo ordainketen bidez ordaindutako lan harremana duten pertsona fisikoak eta juridikoak.
c. Dirulaguntzen Lege Orokorraren 11. artikuluaren 2. idatz zatian aipatutako onuradunaren bazkideak izatea, eta
3. idatz zatian jasotako nortasun juridikorik gabeko entitateetako kideak izatea edo haietan partaidetza izatea
d. Sozietate bat, eta bertako gehiengodun bazkideak edo bertako aholkulari edo administratzaileak, ezkontideak
edo antzeko afektibitate harremanez lotuta daudenak eta odol ahaidetasunezko laugarren mailara arteko edo
ezkontza ahaidetasunezko bigarren mailara arteko senideak.
e. Uztailaren 28ko 24/1988 Legeak, balore merkatua arautzen duenak, 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, talde
bereko kide izateko baldintzak betetzen dituzten sozietateak.
f. Pertsona juridikoak edo nortasunik gabeko taldeak, eta horien legezko ordezkariak, nagusiak edo
administratzaileak, ezkontideak edo antzeko afektibitate harremanez lotuta daudenak eta odol ahaidetasunezko
laugarren mailara arteko edo ezkontza ahaidetasunezko bigarren mailara arteko senideak.
g. Pertsona juridikoak edo nortasunik gabeko taldeak, eta lege, estatutu edo kontratu arauen arabera horien
irabazietan % 50etik gorako partaidetza izateko eskubidea duten pertsona fisiko, juridiko edo nortasunik gabeko
taldeak

Kontratazio horiek dirulaguntza ematen duen organoari eskatuta eta baimenduta egon behar dute
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DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAREN IZENA

Eskatzailearen izen-abizenak

NAN

Honen ordezkaritzan

IFK

Eskatzaileak ardura hau du
Goian zehaztutako pertsonak, ordezkari gisa, ESKATZEN DIO,

dirulaguntzen deialdi publikoaren 4.5 oinarriak, eta 11/2016 Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoko
dirulaguntzenaren, 27.7.d) artikuluan xedatutakoa aplikatuz dirulaguntza emateko eskumena duen organoari,
azpikontratazioa egiteko baimena ematea, lotutako pertsona/entitate honekin:
Izen-abizenak edo sozietatearen izena

IFZ/IFK

LOTURA MOTA
Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren, 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorra onartzen duenaren, 68.2
artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz

Azpikontratazioaren deskripzioa

Azpikontratazioa egiteko baimen eskaera egiten da, zenbateko hau eskuratzeko

€
Azpikontratatutako jardueraren ZENBATEKOA, GUZTIRA

€
Era berean, HITZEMATEN DU kontratazioa merkatuaren baldintza arrunten arabera egiteko

……………………………………………..…………………………
(Tokia eta data)

Sin.:
(Entitatearen legezko ordezkariaren sinadura eta haren zigilua)

