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Eskaera Orria
ERAKUNDE PUBLIKOENTZAKO LAGUNTZAK,
eguneko arretarako landa zentroak (EALZ) BIRGAITZEN,
ERABERRITZEN, EGOKITZEN eta HORNITZEN laguntzeko
Eskatzailea
jaunak/andreak

NAN

(e)ko Udalaren

den aldetik,

Adierazi du

Eskatu du

bere ustez eskaerak bete egiten dituela

euroko dirulaguntza eman diezaiotela,
(e)ko

laguntza deialdian ezarritako baldintzak eta

euroko kostua duen birgaitze,

guztira,

egokitze edo hornidurarako. Hona hemen kostua xehatuta:

Aurrekontua,
guztira (euro)

Laguntzaren xede izango den jarduera
edo erosketa

Eskatutako
zenbatekoa (euro)

1. kontzeptua:
2. kontzeptua:
3. kontzeptua:
4. kontzeptua:
5. kontzeptua:
6. kontzeptua:
7. kontzeptua:
GUZTIRA:

0,00 €

0,00 €

Horretarako, eskatutako agiriak ERANTSI DITU eta ziurtatu du bertan esandakoa egia dela. Halaber, Gizarte Zerbitzuen Sailarekin
lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu du, bai eta laguntzaren xede den zentroa edo zerbitzua jarduera aldaketarik gabe
gutxienez 10 urtez lanean mantentzeko ere eta eskuratutako ondasunen erabilera gutxienez 4 urtean ez aldatzekoa.
Gainera, baimena eman du agirietako datuak eskaera eta dirulaguntza datuen fitxategian sartzeko (Sailaren barruan egongo da eta
luzetarakoa izango da), datuok ezarrita duten xederako erabiltzeko eta, aurkeztutako eskaeren ebazpenak koordinatze aldera,
beste erakunde publiko batzuei lagatzeko.

Halaber, BAIMENA EMAN DIO GOFERI beharrezko ebazpen eta ohar guztiak jakinarazteko
faxean edo

20

(e)ko

aren

posta elektronikoko helbidean.

(a)
(Eskatzailearen sinadura eta erakundearen zigilua)
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1. Eranskina
ERAKUNDEAREN BAIMENA, ORDEZKARITZA ETA IDENTIFIKAZIOA
jauna/andrea NAN
(e)ko Udaleko idazkariak,

Ziurtatzen du
1º ERAKUNDEAREN ORDEZKARITZARI DAGOKIONEZ:
Erakundeak

(e)(a)n egindako osoko bilkuran (edo beste organo eskuorde baten

bileran) laguntza deialdi honen berri eman zen, dirulaguntza eskatzea erabaki zen kontzeptu horietarako, eta eskaera
honetan eskatzaile ageri dena da pertsona baimendua horretarako.
2º BERDINTASUNAREN ARLOKO ARAUDIA BETETZEARI DAGOKIONEZ:
- Erakunde eskatzaileak ez du zuzeneko eta/edo zeharkako sexuaren ziozko diskriminazio ekintzarik egiten onarpen
prozesuetan zein funtzionamenduan, Osasunaren Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Euskadiko Berdintasunaren
Legearen 24(2) artikuluan xedatutakoaren arabera.
- Erakunde eskatzaileak ez du zigor eta/edo administrazio zehapenik izan sexuaren ziozko diskriminazioagatik eta/edo
abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretutik, Lan arloko arau hauste eta zehapenei buruzko Legearen testu
bateratua onartzen duenetik, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren, emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunerakoaren, hamalaugarren xedapen gehigarritik eratorritako emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko
arau hausteengatik.

20

(e)ko

aren

(a)
(Idazkariaren sinadura eta erakundearen zigilua)

IDENTIFIKAZIOA
Identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ):
Kalea / Pasealekua / Plaza:
Udalerria

Herria
Posta k.

Telefonoa

HARREMANETARAKO PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK
Izen-abizenak
Erakundean duen kargua
P. elektronikoa

Telefonoa
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1. Eranskina (jarraipena)
DIRULAGUNTZA ESKAERAREN XEDE DEN EALZren IDENTIFIKAZIOA
Lokalaren izena:
Helbidea:
Lokalaren titularraren izena:
Erabiltzaileak. Plazak, gehienez:

Plaza beteak:

XEDE BERDINERAKO BIDERATUTAKO BESTE DIRU SARRERA EDO DIRULAGUNTZA
BATZUK
Erakundea:
Kontzeptua:
Eskatua:

€

Emandakoa:

€
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2. Eranskina
JABETZA ERREGISTROAREN EDO ONDASUN HIGIEZINEN
ERREGISTROAREN EGIAZTAGIRIAK
Xede hauek dituzten eskaeretarako baino ez:
BIRGAITZEA, ERABERRITZEA EDOTA EGOKITZEA
7.2. OINARRIAREN ARABERA: Birgaitzeko, eraberritzeko edota egokitzeko laguntzei dagokienean, eskaerari honakoak
erantsi behar zaizkio: “jabetza erregistroaren edo ondasun inbentarioaren ziurtagiria, ondasun higiezinaren jabetza eta
dituen kargak – holakorik badago- egiaztatzen dituena”.

ZIURTAGIRI HORI AURREKO EKITALDI BATEAN AURKEZTU BADA ETA BERTAN EZARRITAKOA ALDATU EZ
BADA, NAHIKOA IZANGO DA ZIURTAGIRI HAU:

jauna/andrea NAN
(e)ko idazkariak,

ZIURTATU DU:
1.- (Higiezinak jabetzan). Dirulaguntza zein lokaletarako eskatzen den, haren titularitateaez da aldatu, eta

-ren izenean dago oraindik ere erregistratuta; GOFEri
(e)(a)n (data adierazi) entregatu zitzaion agiria.
(jabearen baimenaren kopia entregatuko da, zein baldintza ezartzen den berariaz jasota).
2.- (Lagatako edo errentan emandako higiezinak): GOFEri

(data adierazi)

emandako dokumentuan adierazitako errentamendu edo lagapen baldintza berberek dirautela

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau sinatu da.

20

(e)ko

aren

(a)
(Idazkariaren sinadura eta erakundearen zigilua)

