II. ERANSKINA
PARTZUERGO BATEKO KIDE D(IR)EN ENTITATE ESKATZAILEAK/ESKATZAILEEK SINATUTAKO
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BERE DOKUMENTAZIOA OFIZIOZ EGIAZTATZEKO
BAIMENA
Proiektua gauzatuko duen entitate eskatzaile partzuergokide bakoitzeko adierazpen bat
sinatu beharko da. Salbuespena: entitate eskatzaile partzuergo-buruek ez dute
dokumentu hau sinatu beharko, telematikoki beteko duten eskabide normalizatuan
erantzukizunpeko adierazpenak egin eta ofizioz egiaztatzeko baimenak emango
baitituzte.
…………………………………. jaunak/andreak, ……………………………. entitatearen legezko ordezkari gisa,
zeinaren NAN zenbakia …………………. den eta bere helbidea …………………....,
ADIERAZTEN DU
Partzuergo bateko kidea den entitate eskatzaileak adierazten du dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen
dituela eta hori frogatzeko dokumentazioa duela; dokumentazio hori Administrazioaren eskura jarriko duela,
eskatzen zaionean; eskubidea aitortzen zaion bitartean baldintza horiek betetzeko konpromisoa hartzen duela;
funtsezko zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo ez-egiteak erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak izan
ditzakeela; eta Administrazioak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko eskumena duela.
1. Xede eta helburu bererako laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako bitartekoak eskatzea edo jasotzea, edozein
administrazio zein entetatik, dela publikoa dela pribatua.
Bai, eskatu edo jaso ditu (aurrekontuan datu horiek zehaztu egin behar dira).
Ez ditu eskatu, ezta jaso ere.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde
autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan
hasitako itzultze- edo zehapen-prozedura batean sartuta dago.
Prozedura/instantzia kudeatzailea
Prozedura

Instantzia kudeatzailea

3. Ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2
eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako inolako debeku-egoeratan.
4. Ez zaio ezarri laguntza eta dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten dion
zehapenik, ez administrazio-arlokorik, ez zigor-bidekorik, eta ez du halakorik
eskuratzeko legezko debekurik (ildo horretatik, kontuan izan behar dira Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean sexuaren ziozko
bereizkeria zehatzeko ezarritako zigor eta debekuak).

OFIZIOZ EGIAZTATZEKO BAIMENA EMATEN DU

Partzuergo bateko kidea den entitate eskatzaileak ez badu markatzen organo kudeatzaileak ofizioz egin beharreko
egiaztapenen bat egiteko baimena, dagokion dokumentazioa espedientean aurkeztu beharko du.
Legezko ordezkaritzaren egiaztapena
Partzuergo bateko kidea den entitate eskatzaileak deialdi hau kudeatzen duen erakundeari
baimena ematen dio administrazio eskudunean legezko ordezkaritza begiratzeko, ziurtatzeko
edo egiaztatzeko, bide telematikoen bidez, edo, kasuan-kasuan, eskura daudenen bidez.

Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroan izena emanda dagoela
egiaztatzea
Partzuergo bateko kidea den entitate eskatzaileak deialdi hau kudeatzen duen erakundeari
baimena ematen dio administrazio eskudunean begiratu, ziurtatu edo egiaztatzeko Euskal
Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroan izena emanda
dagoela, bide telematikoen bidez, edo, kasuan-kasuan, eskura daudenen bidez.

Estatutuetan aipatutako helburuen artean ekintza humanitarioko proiektuak egitea jasotzen den
egiaztatzea
Partzuergo bateko kidea den entitate eskatzaileak deialdi hau kudeatzen duen erakundeari
baimena ematen dio administrazio eskudunean begiratu, ziurtatu edo egiaztatzeko entitate
eskatzailearen estatutuetan –dagokion erregistroan erregistratuak– aipatutako helburuen artean
ekintza humanitarioko proiektuak egitea espresuki aipatzen dela, bide telematikoen bidez, edo,
kasuan-kasuan, eskura daudenen bidez. Hala ez bada, agiri bidez egiaztatu beharko da
entitateak gutxienez bi urte jarraian daramatzala esparru horretan lanean; horretarako, dagokion
informazioa «Entitate eskatzailearen eranskinak» atalean erantsi beharko da.

Gizarte Segurantza eta zerga-betebeharrak
Interesdunak horren aurka egiten ez badu, arrazoiak emanda (aurka egiteko eskubidea erabiltzea), aplikatzekoa den
araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak honako datu hauek ofizioz egiaztatuko ditu eskumena duen
administrazioan:


Gizarte Segurantzaren ordainketa egunean daukan (GSDN-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia).



Zerga-betebeharrak egunean dauzkan (EAEko foru-aldundiak edo Estatuko Zerga Agentzia).

…………………………(e)n, 2022ko ……..ren …..(e)(a)n.
Sinatuta:
……………. (tokiko entitate bazkidearen izena)
……………. (Legezko ordezkariaren izen-abizenak)
LEGEZKO ORDEZKARIA

