ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
I. ERANSKINA. KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK ESKATZEKO EREDU NORMALIZATUA

Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa:

enpresa edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

Zalla udalerrian enplegua sortzea sustatzeko Enkarterri Berri Zerbitzuak SLU sozietateak
onetsitako laguntzen deialdiarekin bat,
HAU ADIERAZTEN DU:
1. Ezagutzen eta onartzen dituela aipatutako laguntzen deialdian ezarritako baldintzak
eta betebeharrak, eta ziurtatu egiten duela enpresak edo erakundeak bere eskaeraformularioetan jasotako datuen egiazkotasuna.
2. Pertsona bat edo gehiago modu mugagabean edo aldi jakin baterako kontratatu
dituela.
3. Jasotako diru-laguntzaren kargura izandako gastuak eta egindako ordainketak (hala
badagokio, dokumentu elektronikoenak barne) egiaztatzen dituen dokumentazioa
erakunde onuradun honek izango duela, 2023. urtera arte. Artean, dagokion
administrazioak egiaztatu eta kontrolatu ahal izango ditu.
4. Datu Pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoak (abenduaren 13ko 15/1999
Legea) ezarritakoarekin bat, onartu egiten duela bere datuak Enkarterri Berri
Zerbitzuak SLUk laguntzak kudeatzeko sortutako fitxategiko zati izatea. Datuotara
sartzeko, zuzentzeko, bertan behera uzteko edo aurka egiteko eskubidea izango du,
Zallako Udalaren informazio- eta erregistro-zerbitzuaren bidez.
Hori dela eta, HAU ESKATZEN DIO ZALLAKO ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLUri:

Bere eskaera onar dezala eta dagokion diru-laguntza eman diezaiola, lehenago
adierazitako laguntzen deialdiarekin bat eginez.
Zallan, 2017ko……………(a)ren………(e)(a)n.
Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen
zigilua

Sarrera-zigilua:
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

ENPRESARI EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Enpresaren edo erakundearen helbide soziala:
Kalea eta zk.:
Udalerria:

PK:

Helbide elektronikoa:

Telefono-zenbakiak:

Jakinarazpena egiteko moduari dagokionez (hautatu):
□ Posta elektronikoa (gomendatua). Jakinarazpena hartu izanaren agiria bidali behar
da.
Helbide elektronikoa:
□ Posta arrunta:
Izen-abizenak:
Helbidea (kalea, zk., posta-kodea eta udalerria):

Enpresaren jarduera:
Deskribapena:

Altaren data:
Izen-abizenak:
Honen ordezkari gisa:
Izen komertziala:

EJZren epigrafe nagusia:
NANa:
enpresa edo erakundearen izen soziala:

IFZ/IFK:
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

HONAKO LANPOSTU HAU(EK) BETETZEKO KONTRATAZIOA(K) EGITEKO INTERESA
ADIERAZI DU:
Langilearen datuak (izenabizenak, NANa)

Lanpost
ua

Kontratu
mota
(aldi
baterako
a/mugag
abea)

Kontratuaren aldia

1
2
3
4
5
6

ENPRESAKO EDO ERAKUNDEKO PLANTILLAREN TAMAINA LAGUNTZA ESKATU
ZENEAN:
KONTRATU MOTAK:
Kontratu MUGAGABEEN kopurua

ALDI BATERAKO kontratuen kopurua

LANALDI MOTA (adierazi lanaldiaren %)
LANALDI OSOKO kontratuen kopurua

LANALDI PARTZIALEKO kontratuen
kopurua

Langileen SEXUA
EMAKUMEEN KOPURUA

GIZONEN KOPURUA

El Longar auzoa, 1- 48860 Zalla- info@zallalan.eus- 946 390 001 (Ext. 601)- www.zallalan.eus
3

ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

ODOL- EDO EZKONTZA-AHAIDETASUNARI EDO ODOLKIDETASUNARI BURUZKO
ZINPEKO ADIERAZPENA
(Kontratazio bakoitzeko, bete orri bana)
.….....…………………………………………...
……………………………………………………………...........jaun/andreak
(NANaren
zenbakia:
……………….….………………………...............),
………………………………………………………………………………………………………...……………(r)en izenean
eta haren ordezkari gisa (IFK:………………………………………………)

honako hau HITZEMATEN DUT:

.….................. jaunak/andreak,…................................. NAN zenbakia
duenak, ez duela odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasun harremanik
(bigarren mailaraino) eta ez duela bizikidetza-unitate bera
osatzen….......................... enpresako titularrarekin edo bazkide nagusiekin
eta gobernu-organoko kideekin.
Zallan, 2017ko........(a)ren..........(e)(a)n

Sinadura:
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
HIRUGARRENEN ALTARI BURUZKO DOKUMENTUA
Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen izen soziala):

Izen komertziala:

IFK/IFZ:

DIRU-LAGUNTZA BANKU-KONTU HONETAN SARTZEKO ESKATZEN DU:
Kontuaren titularraren izen-abizenak:

NANa:

Eskatzailearekiko harremana:
Bankua edo kutxa:
Sukurtsala:

IBANa:

Erakundeare
n kod.

Sukurtsalare
n kod.

KD

BKK:

Azpian sinatzen duenak emandako datuen egiazkotasunaren ardura hartzen du.

Zallan, 2017ko......(a)ren......(e)(a)n
Lege-ordezkariaren sinadura eta
enpresa edo erakundearen zigilua

Banku-erakundearen sinadura eta
zigilua
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ZINPEKO ADIERAZPENA
Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa: enpresa edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

IFZ/IFK:
HONAKO ZINPEKO ADIERAZPEN HAU EGITEN DU:

□ “Zalla Sustatu” programaren deialdiaren oinarriak ezagutzen eta onartzen ditu.
”Zalla Sustatu” Zallan enplegua sustatzeko asmoz enpresei zuzenduriko ezohiko
laguntzen programa bat da.
□ Ez dago sartuta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozeduretan edo zehapenprozeduretan.
□ Ez dago zehatuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza
publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez dago hartarako ezgaitzen duen legezko
debekuen
eraginpean,
sexu-diskriminazioaren
ondoriozko
debekuak
barne,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearekin bat (otsailaren 18ko 4/2005
Legea).
□ Minimis araua betetzen du, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko
1998/2006 Araudiak (EE) ezarritakoarekin bat. Araudi hori Europar Batasuneko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an, eta horren bidez
ordezkatu zen 69/2001 Araudia (EE). Halaber, arauaren ondoko berrikuspenak
betetzen dituela adierazten du.
□ Laguntza-eskaera honez gain, kontratazio hori berori egiteko (edo beste batzuk
egiteko) honako organismo publiko edo pribatuen laguntzak eskatu edo jaso ditut:
Eska
eraren
data

Erakundea

Programa

Eskatu
tako
zenbat
ekoa

Eman
dako
laguntz
a

□ Halaber, hitzematen du erakunde honi idatziz emango diola beste erakunde publiko
edo pribatu batzuen aurrean kontratazio honetarako (edo beste batzuetarako) eska
ditzakeen bestelako diru-laguntzen berri.
Eta dagokion lekuan ager dadin, sinatzen du
Zallan, 2017ko…………………(a)ren…………. (e)(a)n
Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua

El Longar auzoa, 1- 48860 Zalla- info@zallalan.eus- 946 390 001 (Ext. 601)- www.zallalan.eus
6

ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ERANTZUKIZUN-ADIERAZPENA
Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa/Enpresaren edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

IFZ/IFK:

ERANTZUKIZUN-ADIERAZPEN HAU EGIN DU:
□ Ez dira aldi baterako laneko enpresek langileak enpresa erabiltzaileen esku jartzeko
eginiko kontratazioak.
□ Ez da enplegu-programen onuradun izatetik kanpo utzi, arau-hauste oso larriak
egiteagatik.
□

Ez du kontraturik amaiarazi laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan, kaleratze

kolektiboen baitan, diziplina-arrazoiengatik edo arrazoi objektiboengatik, arrazoi
horiek bidegabetzat jo badira epai judizial baten edo laudo arbitral baten bidez,
betiere kontratazioak egiten dituen lantokiari badagozkio.
Eta dagokion lekuan ager dadin, sinatzen du
Zallan, 2017ko........(a)ren..........(e)(a)n
Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK LAGUNTZA ESKATZEKO EKITALDIAN DERRIGOR
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: Nahitaezko dokumentazioa. 1. atala
a) Diru-laguntzaren eskaera-eredu normalizatua (1.-5. orrialdeak).
1. orrialdea.- Eskaera.
2. orrialdea.- Enpresari edo erakundeari buruzko informazioa.
3.

orrialdea.-

Kontratuaren

xede

diren

lanpostuari

edo

lanpostuei

buruzko

informazioa, eta eskaera egiten den unean enpresan dagoen plantillari buruzkoa.
4. orrialdea.adierazpena.

Odolkidetasunari

edo

ezkontza-ahaidetasunari

buruzko

zinpeko

5. orrialdea.- Hirugarrenen alta-dokumentua, erakunde eskatzaileak eta bankuerakundeak sinatuta eta zigilatuta (laguntza helbideratzeko banku-datuen inprimakia).
6. orrialdea.- Zinpeko adierazpena. Adierazpen bakarra da, honako hauek jasotzen
dituena:
-Zinpeko adierazpena, adierazten duena laguntzen deialdi honetako oinarriak ezagutzen
eta onartzen direla.
-Zinpeko

adierazpena,

adierazten

duena

diru-laguntza

publikoak

itzultzeko

prozeduretan edo zehapen-prozeduretan sartuta ez dagoela.
-Zinpeko adierazpena, adierazten duena erakunde eskatzailea ez dagoela zigortuta
zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera
galtzearekin eta ez dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean,
sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakume eta Gizonen arteko
Berdintasunari buruzko Legearekin bat (otsailaren 18ko 4/2005).
-Zinpeko adierazpena, jarduera berbererako (edo beste batzuetarako) beste erakunde
publiko edo pribatu batzuei eskatutako edo horietatik jasotako laguntzei buruzkoa.
-Zinpeko

adierazpena,

Batzordearen

2006ko

Minimis

araua

abenduaren

bete

15eko

dela

adierazten

1998/2006

duena,

Araudiak

(EE)

Europako
ezartzen

duenarekin bat. Minimis laguntzen itunari buruzko 2006ko abenduaren 28ko EBEOn
argitaratu zen (horrek ordezkatzen ditu 69/2001 Araudia (EE) eta horren ondorengo
berrikuspenak).
-Zinpeko adierazpena, adierazten duena xede horretarako jaso ditzakeen beste dirulaguntza batzuen berri emateko konpromisoa duela.
7. orrialdea.- Zinpeko adierazpena, adierazten duena kontratazioak ez duela
baztertze- edo bateraezintasun-kausarik eragiten.
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
Eskatzaileak baterako adierazpenean jasotako daturen bat faltsutzen badu, dagokion
zehapen-araubidea aplikatu ahal izango zaio.
1.- Enpresari buruzko agiriak:
a) Eskatzailea pertsona fisikoa bada: Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Pertsona

juridikoa

bada:

Identifikazio

Fiskaleko

Txartelaren

kopia,

pertsona

eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalarekin eta ordezkaritza-botereekin batera.
Pertsona juridikoak badira, erakundea edo enpresa eratzeko eskrituren fotokopia
(ondoren izandako aldaketekin) eta dagozkion erregistroetako inskripzioa.
Berezko nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilen kasuan, Foru Ogasunak
zigilatutako kontratu pribatua gehituko da.
b) Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta eta baja eman izanaren ziurtagiria, Foru
Ogasunak egindakoa.
c) Enpresari edo erakundeari Gizarte Segurantzan alta emateko agiriaren kopia.
d) Diru-laguntza

eskatu

duen

entitateak

bere

zerga-betebeharrak

eguneratuta

dauzkala frogatzen duen Foru Ogasunaren agiria.
e) Entitateak bere betebeharrak eguneratuta dauzkala frogatzen duen Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren agiria.
2.- Kontratazioari buruzko agiriak:
f) Kontratuaren xede den pertsonaren NANaren kopia.
g) Zinpeko adierazpena, egiaztatu egiten duena pertsona titularrak edo gehiengoa
duten bazkideek eta enpresa edo erakunde onuradunaren gobernu-organoetako
kideek ez dutela odolkidetasun-harremanik edo ezkontza-ahaidetasunik, bigarren
mailaraino,

eta ez dutela

elkarbizitza-unitaterik

osatzen

diruz

lagunduko

den

kontratazioaren pertsonarekin.
h) Diruz lagunduko den lanaren kontratuaren kopia. Lanaren iraupena eta lanaldia
jaso behar ditu.
i) Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean kontratatutako pertsonaren altaren
kopia.
j) Kontratatutako pertsonaren lan-ibilbideari buruzko txosten eguneratua (informazio
horren xedea da egiaztatzea kontratatutako pertsona langabezian zegoela eta
enpresan bertan ez zegoela aldez aurreko kontraturik).
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
Justifikatzeko nahitaezko agiriak. (oinarrietako 9. puntua) JUSTIFIKATZEKO
ETA

LAGUNTZAREN

AZKEN

ORDAINKETARAKO

AURKEZTU

BEHARREKO

DOKUMENTAZIOA
- Gehienez ere diru-laguntza jaso duen kontratuaren indarraldia bukatu eta
hilabeteko epean edo urtebete igaro baino lehen aurkeztu beharko da.
- Laguntza eskatu duen enpresaren ardura da, eta ez beste inorena,
justifikazioa dagokion epean eta forman aurkeztea eta entregatzea.Besteren konturako kontratazioari buruzko dokumentazioa (3.1 atala):
a) Kontratatutako langilearen NANaren kopia.
b) Zinpeko adierazpena, esaten duena EZ dutela odolkidetasun-harremanik edo
ezkontza-ahaidetasunik, bigarren mailaraino, eta ez dutela elkarbizitzaunitaterik osatzen.
c) Diruz lagunduko diren lan-kontratuen kopia.
d) Langileari Gizarte Segurantzan alta eman zaiola adierazten duen kopia.
e) Kontratatu den langilearen lan-bizitza (aurretik langabezian zegoela eta enpresa
talde berarekin aurretiko lan-kontraturik egin ez duela egiaztatzeko).
f) Soldatak ordaindu izanaren bankuko ziurtagiria.
g) Laguntzaren xede den aldian diruz lagundutako kontratuaren nominen kopiak.
h) Enpresa kontratatzailearen lan-bizitza.
Norberaren konturako kontratazioari buruzko dokumentazioa. Autonomoak ( 3.2 atala)
(a) NANaren kopia.
(b) EJZko alten eta bajen ziurtagiria.
(c) Enpresari Gizarte Segurantzan alta eman izanaren kopia (autonomoen alta).
(d) Azken 12 hilabeteetako autonomoetako ordainagiriak ordaindu izanaren
ziurtagiriak.
(e) Enpresaren lan-bizitza (langilearen kontratuak egiaztatzeko).

Dokumentazio komuna
a) Eskaera-eredu normalizatua: oinarriak direla-eta kontratazioa kanpoan utzi edo
bateraezina izateko arrazoirik ez dagoela adierazten duen erantzukizunadierazpena.
b) Hirugarrenen altari buruzko dokumentua (banku-erakundearen sinadura eta
zigilua).
c) Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela
egiaztatzen duen agiri eguneratua.
d) Aldi baterako kontratuen kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman izanaren kopia.
e) Diruz lagundutako aldiko TC1 eta TC2 agirien kopiak.
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ORDEZKARITZA BAIMENTZEA:
Izen-abizenak:
Honen ordezkari gisa:

NANa:
enpresaren izen soziala:

Izen komertziala:
IFZ/IFK:

BAIMENA EMATEN DIOT HONI:
Izen-abizenak:

NANa:

Helbidea: Kalea eta zk.:

PK: Udalerria

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLUren (Zallako Udala) aurrean doan aurkez dezan

Zallako pertsona langabetuak kontratatzeko laguntza-eskaera, eta enpresaren izenean
jardun dezan, jakinarazpenetarako.
.............(e)n,2017ko

(a)ren __(e)(a)n

Baimena ematen duen pertsonaren sinadura:

El Longar auzoa, 1- 48860 Zalla- info@zallalan.eus- 946 390 001 (Ext. 601)- www.zallalan.eus
11

ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
II. ERANSKINA: “AUTOENPLEGURAKO LAGUNTZAK” ESKATZEKO EREDU NORMALIZATUA

Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa: enpresa edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

Zalla udalerrian enplegua sortzea sustatzeko Enkarterri Berri Zerbitzuak SLUren
Administrazio Kontseiluak onetsitako laguntzen deialdiarekin bat,
HAU ADIERAZTEN DU:
1º. Ezagutzen eta onartzen dituela aipatutako laguntzen deialdian ezarritako
baldintzak eta betebeharrak, eta egiaztatu egiten duela enpresak edo erakundeak
bere eskaera-formularioetan jasotako datuen egiazkotasuna.
2º. Zalla udalerrian enpresa-proiektu bat aurkezten duela.
3º. Jasotako diru-laguntzaren kargura izandako gastuak eta egindako ordainketak
(hala
badagokio,
dokumentu
elektronikoenak
barne)
egiaztatzen
dituen
dokumentazioa erakunde onuradun honek izango duela, 2023. urtera arte. Artean,
dagokion administrazioak egiaztatu eta kontrolatu ahal izango ditu.
4º. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoak (abenduaren
13ko 15/1999 Legea) ezarritakoarekin bat, onartu egiten duela bere datuak Zallako
Udalak laguntzak kudeatzeko sortutako fitxategiko zati izatea. Datuotara sartzeko,
zuzentzeko, bertan behera uzteko edo aurka egiteko eskubideak izango ditu, Zallako
Udalaren informazio- eta erregistro-zerbitzuaren bidez.
Hori dela eta, HAU ESKATZEN DIO Enkarterri Berri Zerbitzuak SLUri (Zallako
Udala):
Bere eskaera onar dezala eta dagokion diru-laguntza eman diezaiola, lehenago
adierazitako laguntzen deialdiarekin bat eginez.
Zallan, 2017ko……………(a)ren………(e)(a)n
Sarrera-zigilua:

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua:
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

ENPRESARI EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Enpresaren edo erakundearen helbide soziala:
Kalea eta zk.:
Udalerria:

PK:

Telefono-zenbakia:

Helbide elektronikoa:

Faxa:

http://

Jakinarazpena egiteko moduari dagokionez (hautatu):
□

Posta elektronikoa (gomendatua). Jakinarazpena hartu izanaren agiria bidali behar da.

Helbide elektronikoa:
□ Posta arrunta:
Izen-abizenak:
Helbidea (kalea, zk., posta-kodea eta udalerria):

Enpresaren jarduera:
EJZren epigrafe nagusia:
Deskribapena:
EJZko altaren data:

Izen-abizenak

Bazkideak eta
sustatzaileak
NANa
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

HIRUGARRENEN ALTARI BURUZKO DOKUMENTUA

Izen-abizenak:
NANa:
Honen ordezkari gisa: enpresa edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

IFZ/IFK:

DIRU-LAGUNTZA KONTU KORRONTE EDO AURREZKI-KONTU HONETAN
ORDAINTZEKO ESKATZEN DU:
Kontuaren titularraren izen-abizenak:
Bankua edo kutxa:
Sukurtsala:
Erakundear
en kod.

Sukurtsalaren
kod.

KD

Kontu korrontearen/aurrezkikontuaren zk.

Azpian sinatzen duenak emandako datuen egiazkotasunaren ardura hartzen du.
Zallan, 2017ko.......(a)ren.......(e)(a)n

Legezko ordezkariaren sinadura
eta enpresa edo erakundearen
zigilua

Banku-erakundearen sinadura eta
zigilua
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ZINPEKO ADIERAZPENA
Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa: enpresa edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

IFZ/IFK:
HONAKO ZINPEKO ADIERAZPEN HAU EGITEN DU:

□ “Zalla Sustatu” programaren deialdiaren oinarriak ezagutzen eta onartzen ditu.
“Zalla Sustatu” Zallan enplegua sustatzeko enpresei zuzenduriko ezohiko laguntzen
programa bat da.
□ Ez dago sartuta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozeduretan edo zehapenprozeduretan.
□ Ez dago zehatuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza
publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez dago hartarako ezgaitzen duen legezko
debekuen
eraginpean,
sexu-diskriminazioaren
ondoriozko
debekuak
barne,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearekin bat (otsailaren 18ko 4/2005
Legea).
□ Minimis araua betetzen du, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko
1998/2006 Araudiak (EE) ezarritakoarekin bat. Araudi hori Europar Batasuneko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an, eta horren bidez
ordezkatu zen 69/2001 Araudia (EE). Halaber, arauaren ondoko berrikuspenak
betetzen dituela adierazten du.
□ Laguntza-eskaera honez gain, kontratazio hori berori egiteko (edo beste batzuk
egiteko) honako organismo publiko edo pribatuen laguntzak eskatu edo jaso ditut:
Eska
eraren
data

Erakundea

Programa

Eskatu
tako
zenbat
ekoa

Eman
dako
laguntz
a

□ Halaber, hitzematen du erakunde honi idatziz emango diola beste erakunde publiko
edo pribatu batzuen aurrean kontratazio honetarako (edo beste batzuetarako) eska
ditzakeen bestelako diru-laguntzen berri.
Eta dagokion lekuan ager dadin, sinatzen du
Zallan, 2017ko…………………(a)ren…………. (e)(a)n
Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
NAHITAEZKO AGIRIEN ZERRENDA
□ Eskatzailea pertsona fisikoa bada: Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Pertsona juridikoa bada: Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia, pertsona
eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalarekin eta ordezkaritza-botereekin batera.
Pertsona juridikoak badira, erakundea edo enpresa eratzeko eskrituren fotokopia
(ondoren izandako aldaketekin) eta dagozkion erregistroetako inskripzioa.
Berezko nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilen kasuan, Foru Ogasunak
zigilatutako kontratu pribatua gehituko da.
□Lan-ibilbidearen ziurtagiria, egiaztatzen duena langabezian egon dela gutxienez
jarduera abiarazi aurreko hilabetean.
□ Ekonomia Jardueren gaineko Zergako altaren kopia.
□ Bazkideei dagokien Gizarte Segurantzako altaren kopia.
□ Enpresaren eta bazkideen izenean dauden egiaztagiri eguneratuak, ziurtatu egiten
dutenak Bizkaiko Foru Ogasunari dagozkion zerga-betebeharrak egunean dituztela.
□ Enpresak eta bazkideek Ekonomia Jardueren gaineko Zergan emandako alta- eta
baja-aldien ziurtagiriak, Bizkaiko Foru Ogasunarenak.
□ Enpresaren eta bere bazkideen izenean dauden egiaztagiri eguneratuak, ziurtatu
egiten dutenak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko betebeharrak egunean
dituztela.
□ Erakunde eskatzaileak
helbideratze-inprimakia.

eta

finantza-erakundeak

behar

bezala

sinatutako

□ Zinpeko adierazpena (eskaera-eredu normalizatua).
•
•
•

•
•

Zinpeko adierazpena, adierazten duena laguntzen deialdi honetako oinarriak ezagutzen eta onartzen
direla.
Zinpeko adierazpena, adierazten duena diru-laguntza publikoak itzultzeko prozeduretan edo
zehapen-prozeduretan sartuta ez dagoela.
Zinpeko adierazpena, adierazten duena erakunde eskatzailea ez dagoela zehatuta zigor eta
administrazio arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez
dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko
debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearekin bat (otsailaren 18ko
4/2005 Legea).
Zinpeko adierazpena, jarduera berbererako beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako
edo horietatik jasotako laguntzei buruzkoa.
Zinpeko adierazpena, adierazten duena bete egiten dela Minimis araua, Europako Batzordearen
Minimis araupeko laguntzei buruzko 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zenbakiko Araudian (EE)
ezarritakoarekin bat. Araudi hori Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko
abenduaren 28an, eta horren bidez ordezkatu zen 69/2001 Araudia (EE). Halaber, arauaren ondoko
berrikuspenak betetzen dituela adierazten da.
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ZALLAN ENPRESA-JARDUERA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO
LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK

ORDEZKARITZA BAIMENTZEA:
Izen-abizenak:

Honen ordezkari gisa:

Enpresaren izen soziala:
Helbidea:

IFZ/IFK:

BAIMENA EMATEN DIOT HONI:
Izen-abizenak:

NANa:

Helbidea (kalea eta zenbakia):

Udalerria (posta-kodea):

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLUren (Zallako Udala) aurrean doan aurkez dezan
Zalla udalerrian enpresak sortzeko laguntza-eskaera, eta enpresaren izenean jardun
dezan, jakinarazpenetarako.
.............(e)n,2017ko

(a)ren

(e)(a)n

Baimena ematen duen pertsonaren sinadura.
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LAGUNTZEN ZALLA SUSTATU 2017 PROGRAMA ARAUTZEN
DUTEN OINARRIAK
ZINPEKO ADIERAZPENA:
Izen-abizenak:
NANa:
Honen ordezkari gisa: enpresaren izen soziala:
Helbidea:

IFZ/IFK:

AITORTZEN DU:
□ Ez dutela diru-laguntza publikoak eskuratzetik baztertu, arau-hausteak egiteagatik.
□ EBZri baimena ematen diola, Bizkaiko Foru Ogasunean Ekonomia Jardueren gaineko Zergako
alta eta bajei buruzko datuak eskatzeko, hiru urteko epean, enpresa eratzen denetik aurrera
zenbatzen hasita.
□ Minimis araua betetzen duela, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 13ko 1998/2006
Araudiak (EE) ezarritakoarekin bat. Halaber, indarrean dagoen eta bat datorren Erkidegoko
gainerako araudia betetzen duela adierazten du.
□

Ez dagoela zehatuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak

lortzeko aukera galtzearekin eta ez dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren
eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Legearekin bat (otsailaren 18ko 4/2005 Legea).
□ Laguntza eskaera honez gain, inbertsio-proiektu honetarako eskaera aurkeztu eta/edo
laguntza jaso duela erakunde publiko edo pribatu hauetan, gaur egun arte:
Eskaeraren
data

Erakundea

Programa

Eskatutako
zenbatekoa

Emandako
laguntza

□ Halaber, hitzematen du Zallako Udalari idatziz emango diola helburu berbera lortzeko edozein
administrazio, erakunde publiko, pribatu, nazional edo nazioartekoren eskutik jasotako beste
diru-laguntza batzuen berri.
Horren berri ematen dut, behar diren ondorioak izan ditzan.
.............(e)n,2017ko_

(a)ren

_(e)(a)n

Sinadura:
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