I. ERANSKINA. 1. orrialdea. EKONOMIA-JARDUERA BAT GAUZATZEKO LOKALAK
ALOKATZEKO

ETA/EDO

SORTZEKO

ETA

MODERNIZATZEKO

ESKAERA-EREDU

NORMALIZATUA (ZALLALOKALAK).

Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa:Enpresa edo erakundearen izen soziala.

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

Enkarterri Berri Zerbitzuak SLk onartutako laguntzen deialdiarekin bat etorriz eta Zallako
ekonomia- eta enpresa-jardueraren garapena sustatzeko asmoz.
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. Eskatutako 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 du.
3º. Datu Pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoak (abenduaren 13ko 15/1999 Legea)
ezarritakoarekin bat, onartu egiten duela bere datuak ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLk
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 ZERBITZUAKsozietateari:
Bere eskaera onar dezala eta dagokion diru-laguntza eman diezaiola, lehenago adierazitako
laguntzen deialdiarekin bat eginez.
Zallan, 2017ko ……………(a)ren ………(e)(a)n.
Lege-ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua:
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I. ERANSKINA. 2. orrialdea.ZALLALOKALAK-.
ENPRESA EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA:
Izen-abizenak:

NANa:

Honen ordezkari gisa:Enpresa edo erakundearen izen soziala.

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

ENPRESA EDO ERAKUNDEAREN HELBIDEA:
Kalea eta zk.:
Udalerria:

PK:

Helbide elektronikoa:

Telefonoak eta faxa:

Jakinarazteko moduari dagokionez:
□ 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:

EJZn alta emandako eguna:

Beste batzuk:

HONETARAKO ESKATZEN DU DIRU-LAGUNTZA:
Negozio berria abian dagoen lehen 6 hilabeteetako alokairu-kuotak ordaintzeko laguntza itzulgarria.
Diruz lagundu
beharreko kontzeptua

6 hilabeteko alokairuaren
zenbatekoa guztira

Eskatutako diru-laguntza (geh. kostuaren
% 40 eta <2.000 €)

Alokairua
Enpresa berriak abian jartzeko edo lehendik daudenak modernizatzeko laguntza itzulgarria.
Diruz lagundu
beharreko kontzeptua

Kostuaren zenbatekoa
guztira (BEZik gabe)

Eskatutako diru-laguntza (geh. kostuaren
% 40 eta <3.000 €)

Abian jartzea
Modernizatzea

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

I. eranskina. 3. orrialdea. - ZALLALOKALAK-.
HIRUGARREN INTERESDUNAREN ALTA:
DIRU-LAGUNTZA BANKU-KONTU HONETAN SARTZEKO ESKATZEN DU:
Kontuaren titularraren izen-abizenak:
Eskatzailearekiko harremana:
Bankua edo kutxa:
Sukurtsala:

IBAN:

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

I. ERANSKINA.4. orrialdea.

-ZALLALOKALAK-.

ZINPEKO ADIERAZPENA:
Izen-abizenak:
NANa:
Honen ordezkari gisa:Enpresa edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

NAN/IFK:
HONAKO ZINPEKO ADIERAZPEN HAU EGITEN DU:

□ Ezagutzen eta onartzen ditu “Zallalokalak, jarduera ekonomiko bat garatze aldera, Zallako lokalak alokatzeko
eta/edo egokitzeko laguntza-programa”-ri dagokion deialdiko oinarriak.
□ Ez dago sartuta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozeduretan edo zehapen-prozeduretan.
□ 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.
□ Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela aitortzen du.
□ Zalla udalerrian, oinarri hauek argitaratu ondoren, zerga-errolden epigrafe bereko jardueraren batean etenaldirik
egin ez duela aitortzen du.
□ Laguntza-eskaera honez gain, kontratazio hori berori egiteko honako erakunde publiko edo pribatuen laguntzak
eskatu edo jaso ditu:
Eskaera
ren
data

Laguntza
ematen duen
erakundea

Programa
/Kontzeptua

Eskatutako
zenbatekoa

Emandako

Emakidaren

laguntza

data

□ Era berean, hauek egiteko konpromisoa hartzen du:


Idatziz jakinaraztea erakunde honi kontratazio honetarako beste erakunde publiko edo pribatu
batzuetan egin ditzakeen diru-laguntzen eskaerak.



Jardueraren hasieraren berri ematea Enkarterri Berri Zerbitzuak SLri.



Jarduera eten izanaren berri ematea Enkarterri Berri Zerbitzuak SLri, hala badagokio.



Enkarterri Berri Zerbitzuak SLri egiaztatzea jarduera abiarazi denetik 18 hilabete igarota
jarduerarekin jarraitzen duela, EJZn altan dagoela egiaztatzen duten ziurtagirien bidez eta zinpeko
adierazpenen bidez.

Eta dagokion lekuan jasota gera dadin, hau sinatzen du,
Zallan, 2017ko ……………………………(a)ren …........................……..(e)(a)n.
Lege-ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua:

I. eranskinaren laburpena. 5. orrialdea.- ZALLALOKALAK-.
ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK LAGUNTZA ESKATZEKO
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

EKITALDIAN

DERRIGOR

a) Diru-laguntzaren eskaera-eredu normalizatua (I. eranskineko 1.-5. orriak).
1. orrialdea.- Eskaera.
2. orrialdea.- Enpresa edo erakundeari buruzko informazioa, jakinarazpenetarako bitartekoa eta dirulaguntzaren xede diren kontzeptuei buruzko informazioa eta zenbatekoak.
3. orrialdea.- Hirugarrenen alten dokumentua, erakunde eskatzaileak eta dagokion banku-erakundeak
sinatuta eta zigilatuta (laguntza helbideratzeko banku-datuen inprimakia eta itzultzeko kuoten kargua).
4. orrialdea.- Zinpeko adierazpena.Adierazpen bakarra da, eta honako hauek jasotzen ditu:
-Zinpeko adierazpena, adierazten duena laguntzen deialdi honetako oinarriak ezagutzen eta onartzen
direla.
-Zinpeko adierazpena, adierazten duena diru-laguntza publikoak itzultzeko prozeduretan edo zehapenprozeduretan 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
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 Araudian (2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Araudia (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 adieraziko da.
-Zinpeko adierazpena, Zalla udalerrian, oinarri hauek argitaratu ondoren, zerga-errolden epigrafe bereko
jardueraren batean etenaldirik egin ez izana egiaztatzen duena.
-Zinpeko adierazpena, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela adierazten
duena.
-Jarduera abiarazi dela, jarduera gutxienez 18 hilabetez abian egon dela eta, halakorik egotekotan,
jarduera geldiarazi dela jakinarazteko konpromisoa.
Erantsi beharreko dokumentazio osagarria:
a) Eskatzailea pertsona fisikoa bada:Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Pertsona juridikoen kasuan:Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia, eskatzaileen Nortasun Agiri
Nazionalarekin eta ordezkaritza-ahalmenekin batera.
Pertsona

juridikoak

badira,

erakunde

edo

enpresaren

eratze-eskrituren

fotokopia

(ondorengo

aldaketekin) eta dagozkion erregistroetako inskripzioa.
Berezko nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilen kasuan, Foru Ogasunak zigilatutako kontratu
pribatua gehituko da.
b) Bideragarritasun-plana.
c) Lokalaren alokairu-kontratuaren kopia, hala badagokio.Faktura eta ordainagirien kopiak.
d) Oinarrizko egokitzapenaren eta/edo modernizazio-lanen fakturak (eskatutako diru-laguntza jasoko duten
fakturak) eta ordainagiriak.

II. ERANSKINA. 6. orrialdea. -ZALLALOKALAK-.
ORDEZKATZEKO BAIMENA:
Izen-abizenak:NAN:
Hau ordezkatzen du:
Enpresaren izen soziala:

IFZ/IFK:

BAIMENA EMATEN DIOT:
Izen-abizenak:

NAN:

Helbidea:Kalea, zk., PK, udalerria:

Zallako Udalaren edo Enkarterri Berri Zerbitzuak SL sozietatearen aurrean alokairurako
laguntzak eta/edo negoziorako inbertsioak eta funtzionamendu- zein modernizatze-gastuak
ordaintzeko laguntzak jasotzeko eskaera doan egin dezan, Zallan ekonomia-jarduera bat
gauzatzeko.

.............(e)n,2017ko

(a)ren

(e)(a)n

Baimena ematen duen pertsonaren sinadura:Baimena jaso duenaren sinadura:

II. ERANSKINA.7. orrialdea.- ZALLALOKALAK-.
JARDUERA HASIERAKO JAKINARAZPENA

_______________________jaun/andreak (NANaren zk.:

),_______
enpresaren

izenean, Zallako ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLri jakinarazten diot
(e)(a)n, jarduera abiarazi dudala

helbidean

dagoen lokalean. Jarduera hori martxan jartzeko, diru-laguntza eskatu nahi diot Enkarterri
Berri Zerbitzuak SLri, honako kontzeptu hauetarako (markatu X batekin):

Jarduera abian dagoen lehenengo hilabeteetako alokairua.
Saltoki eta zerbitzu profesional berriak sortzeko eta modernizatzeko laguntzak.
Zallan, 2017ko ......................(a)ren ....................................(e)(a)n
Lege-ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua:

Oharra:EJZa ordaintzen hasi dela adierazten
duen ordainagiriaren kopia erantsi behar da.

II. ERANSKINA. 8. orrialdea. -ZALLALOKALAK-.
ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO DOKUMENTAZIOA (I)
..............…………………………………………………………………...…..........................….......... jaun-andreak
(NANaren

zk.:

......................………….....),

….......................…………………….......…………..

…………............… enpresaren izenean, ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLri jakinarazten diot
............................................…(e)(a)n,
nuela

…………………………………….…………..

………………......................................................

helbideko

jarduera

lokalean.

abiarazi

Jarduera

hori

martxan jartzeko eta/edo hobekuntzak egiteko, diru-laguntza eskatu nahi diot Zallako Udalari,
honako kontzeptu hauetarako (markatu):

Jarduera abian dagoen lehenengo hilabeteetako alokairua
Abian jartzea (negozio berria)
Modernizatzeko gastuak (finkatutako negozioak)
Hau erantsi dut:
a) Ekonomia Jardueraren gaineko Zergako altaren ziurtagiria.
b) Enpresari edo erakundeari Gizarte Segurantzan alta emateko agiriaren kopia.
c) Diru-laguntzen xedearen ziurtagiriak:


Diruz

lagundutako

hilabeteetako

alokairuaren

ordainagiriak

(lehen

6

hilabeteetako

alokairuarentzako laguntza itzulgarriaren kasuan).


Inbertsioak, lokala egokitzeko obrak eta negozioa modernizatzeko gastuak justifikatzeko faktura
eta ordainagirien kopiak (laguntza itzulgarrien kasuan, jarduera hasi baino sei hilabete lehenago
eta 6 hilabete ondoren jaulkitako fakturak).

d) Diru-laguntza eskatu duen erakundeak bere zerga-betebeharrak eguneratuta dauzkala frogatzen duen
Foru Ogasunaren agiria.
e) Erakundeak bere betebeharrak eguneratuta dauzkala frogatzen duen Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Orokorraren agiria.

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

II. ERANSKINA. 9. orrialdea. -ZALLALOKALAK-.
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).Nahitaezkoa da igorritako jakinarazpena jaso izana adieraztea.
Helbide elektronikoa:
•
Posta arrunta:Izen- abizenak:
Helbidea (kalea, zk., posta-kodea eta udalerria):

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

Bazkideak eta sustatzaileak
Izen-abizenak

NAN

II ERANSKINA. 10. orrialdea. -ZALLALOKALAK-.
ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA (II)
Inbertsioen taula, zein inbertsio egin diren zehazten duena eta aurkeztutako
bideragarritasun-planeko datuekin bat datorrena (negozio berria abian jartzen
denerako)
Kontzeptua (faktura eta deskribapena)
Zenbatekoa (BEZik
gabe)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Guztira
FINANTZAKETA
Berea:

Zenbatekoa

Bankua:
Bankua:
Bankua:

Aurkeztutako fakturen taula(alokairuak eta modernizatze-gastuak)
Kontzeptua (faktura eta deskribapena)
Zenbatekoa (BEZik
gabe)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Guztira
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II. ERANSKINA.11. orrialdea.- ZALLALOKALAK-.
18 HILABETEREN ONDOREN JARDUERAREKIN JARRAITZEAREN JAKINARAZPENA
..............…………………………………………………………………...…..........................…
jaun-andreak
(NANaren zk.:
...............………….....), …........................ …………………….......…………..
…………............… enpresaren izenean, ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK SLri jakinarazten
diot,............................................…(e)(a)n, …………………………………….………….. jarduera abiarazi
nuela ………………...................................................... helbideko lokalean. Jarduera hori
martxan jartzeko eta/edo hobekuntzak egiteko, diru-laguntza eskatu nahi diot Enkarterri Berri
Zerbitzuak SLri, honako kontzeptu hauetarako (markatu):
Jarduera abian dagoen lehenengo 6 hilabeteetako alokairua
Negozio berria sortzeko (inbertsioak) eta abian jartzeko laguntzak
Lehendik existitzen diren negozioen saltokiak eta zerbitzu profesionalak
modernizatzeko laguntzak
HAU AITORTZEN DUT:
…........………..…...........………. (e)(a)n, jarduera bera egiten jarraitzen dut ….......
………..............…………...................… helbideko lokalean, eta EJZko alta-aldien eta
baja-aldien (aurrekoak) ziurtagiria erantsi dut.
Zallan, 2017ko ...

...(a)ren ....

...(e)(a)n

Lege-ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua:

III. eranskina.12. orrialdea. -ZALLALOKALAK-.
Eskatutako diru-laguntza jasoko duten fakturen zerrenda

Hur
ren
ker
a
1
2
3
4
5
6

Faktura-zk.

Gastuaren
deskribapena

A) Alokairua ordaintzeko laguntzak
Hornitzailearen
JaulkipenIFZ
data

Ordainketa
-data

Zenbatekoa
(BEZik gabe)

Zenbateko
osoa

Zenbatekoa
(BEZik gabe)

Zenbateko
osoa

Zenbatekoa
(BEZik gabe)

Zenbateko
osoa

Guztira:

Hur
ren
ker
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hur
ren
ker
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Faktura-zk.

B.1.)- Negozio berria abian jartzeko gastuetarako laguntzak, aurkeztutako Bideragarritasun Planarekin bat
Gastuaren
Hornitzailearen
JaulkipenOrdainketa
deskribapena
IFZ
data
-data

Guztira:

Faktura-zk.

Gastuaren
deskribapena

B.2.)- Negozioa modernizatzeko gastuetarako
laguntzak
Hornitzailearen
JaulkipenIFZ
data

Ordainketa
-data

Guztira:

II. eta III. eranskinen laburpena.– ZALLALOKALAK-.
ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK LAGUNTZA ESKATZEKO EKITALDIAN DERRIGOR
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
(6. orrialdea) – Ordezkaritza-baimenaren eredua, beharrezkoa den kasuetan.
(7. orrialdea) – Jarduera hasi izanaren jakinarazpena.- Erantsi EJZn hasi izanaren
ordainagiriaren kopia.
(8. orrialdea) - Eskatutako diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa (I):
•
•
•

Ekonomia Jardueraren gaineko Zergako altaren ziurtagiria.
Enpresari edo erakundeari Gizarte Segurantzan alta emateko agiriaren kopia.
Diru-laguntzen xedearen ziurtagiriak:
•
Diruz lagundutako hilabeteetako alokairuaren ordainagiriak (fakturak eta
ordainagiriak) (lehen 6 hilabeteetako alokairuarentzako laguntza itzulgarriaren
kasuan).
•
Inbertsioak, lokala egokitzeko obrak eta negozioa modernizatzeko gastuak
justifikatzeko faktura eta ordainagirien kopiak (laguntza itzulgarrien kasuan,
jarduera hasi baino sei hilabete lehenago eta 6 hilabete ondoren jaulkitako
fakturak).
•
Diru-laguntza eskatu duen erakundeak bere zerga-betebeharrak eguneratuta dauzkala frogatzen
duen Foru Ogasunaren agiria.
•
Erakundeak bere betebeharrak eguneratuta dauzkala frogatzen duen Giza Segurantzako
Diruzaintza Orokorraren agiria.

(9. orrialdea) – Enpresa edo erakundeari buruzko informazioa – Jakinarazpenetarako bidea –
Jarduera eta bazkideak.
(10. orrialdea) - Eskatutako diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa (II):inbertsioen taula,
finantzaketaren taula eta aurkeztutako fakturen taula.II. ERANSKINA.
(11. orrialdea) - 18 hilabeteren ondoren jarduerarekin jarraitzearen jakinarazpena.
(12. orrialdea) – III. eranskina:eskatutako diru-laguntza jasoko duten fakturen zerrenda.
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