EAEko OSTALARITZA-SEKTORERAKO LAGUNTZAK
(Kodea: 1109201)
ESKABIDEA

○ Eskatzailea:
○ Ordezkaria:

Instrukzio-organoari zuzendua: TURISMO ETA OSTALARITZA ZUZENDARITZA

DATU PERTSONALAK

Identitate-datuak

Eskatzailea
Identifikazio-agiria:
Zenbakia:

Pertsona juridikoa bada:
Erakundearen izena:

Pertsona fisikoa bada:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua:

○ Gizona

○ Emakumea

○ Gizona

○ Emakumea

Ordezkaria
Identifikazio-agiria:
Zenbakia:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua:
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JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

Jakinarazpenen hartzailea:
Espediente honen izapidetze-prozesuan zehar honi bideratuko zaizkio administrazioaren jakinarazpenak:

Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza
Euskara

Gaztelania

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala
Jakinarazpenak eta komunikazioak jasotzeko kanala aukeratu dezakezu.
○ Elektronikoa: Nire karpeta ataleko jakinarazpenen eta komunikazioaren erretilura bidaltzen dira. Sartzeko,
identifikazio-modu elektroniko bat behar da.
○ Posta bidez:: atal honetan adierazitako posta-helbidera bidaliko dira.
○Espainia ○Beste herrialde bat. Herrialdea:
Posta kodea* :
Lurralde historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia* :
Udalerria* :
Herria/Hiria :

Helbidea*

Zk.

Solairua

Letra

Abisuak jasotzeko datuak:
Posta elektronikoa:
Telefono mugikorra:

Datuak erabiltzeko baimena
○ Nire komunikazio- eta abisu-datuak, oro har, Eusko Jaurlaritzako sailekin eta erakundeekin ditudan
harremanetan erabiltzea nahi dut
○ Nire komunikazio- eta abisu-datuak espediente hau kudeatzeko soilik erabiltzea nahi dut.
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OINARRIZKO DATUAK

Erakunde eskatzailearen datu fiskalak zer lurralde historikotan dauden
Lurralde historikoa / Erkidegoa / Probintzia
Araba / Bizkaia / Gipuzkoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Eskabidean jasotako zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio:
Turismo arloko laguntzak eta dirulaguntzak.
Arduraduna: Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza, Turismoa, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Helburua: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak turismo arloan deitutako laguntzen eta dirulaguntzen
kudeaketa eta kontrola.
Legitimazioa:
•Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
•Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen
duen 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua.
•Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
•Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.
•Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.
Hartzaileak:
•Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
•Interesdun legitimoak
•Europako Batasuneko organoak
•Organo judizialak
•Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian
jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri
eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/077600-capa2eu.shtml
Araudia:
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra
(www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak
Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)
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ERAKUNDE ESKATZAILEAREN TIPOLOGIA

1. Laguntza hauek eskuratu ahal izango dituzte langile autonomoek edo soldatapekoak, ondasun-erkidegoek,
sozietate zibilek, nortasun juridikorik gabeko unitate ekonomiko edo ondare bereizi bat osatzen duten
pertsona fisiko edo juridikoen elkarteek, eta ostalaritza jardueran diharduten mikro-enpresek eta enpresa
txikiek.
2. Establezimendua alta emanda dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN) epigrafea


TALDEA EJSN 5610: Jatetxeak eta janari-postuak, salbu eta janaria etxera eramateko banaketa
edo zerbitzua jardueraren xede nagusia denean.



TALDEA EJSN 5630: Edari-establezimenduak eta, gainera, dantza-aretoak edo diskotekak.

ERAKUNDE ESKATZAILEAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

1.

Pertsona edo erakunde eskatzaileak alta emanda egon beharko du Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol
Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan (ikus inprimaki honetako Hirugarrenaren alta edo
datuen aldaketa atala)

2.

Pertsona edo erakunde eskatzaileak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egon beharko
du 2020ko urriaren 25eko alarma-egoeraren deklarazioaren aurretik.
EJZn alta emandako data:

3.

Pertsona eta erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte 2020ko urriaren 25eko datan:
a.
b.
c.

Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea eta lantokia bertan egotea.
Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak etendako ostalaritzako jarduera batean
aritzea.
Langile autonomoen edo soldatapekoen kasuan, Langile Autonomoen Araubide Berezian alta
emanda egotea 2020ko urriaren 25ean alarma-egoera deklaratu aurretik.

4.

3. apartatuko a) eta b) letretan jasotako baldintzak itxiera-aldian mantendu beharko dira, eta, gutxienez,
hura amaitu ondorengo lau hilabeteetan. Era berean, erakunde onuradunak EJZn alta emanda egon
beharko du, gutxienez aldi horretan.

5.

Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen edo nortasun juridikorik gabeko unitate ekonomiko edo ondare
bereizi bat osatzen duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteen kasuan, haietan parte hartzen duten
pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu
honetan ezarritako betekizun eta baldintzak.

6.

2., 3. eta 4. apartatuetan adierazitako baldintzak betetzen direla automatikoki egiaztatuko du organo
kudeatzaileak, datu-bitartekaritzarako plataformei edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko
batzuei kontsulta eginez. Hala ere, pertsona edo erakunde eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko
egiaztapen horri, eta bere kontura aurkeztu beharko ditu ekonomia-jardueren gaineko zergan alta
emanda dagoela egiaztatzen duten ziurtagiriak eta lan-bizitzaren agiria.

4

DATU OSAGARRIAK

Langile kopurua
2020ko urriaren 25ean, langile hauek zeuden guztira (autonomoak edo soldatapekoak barne):
Gizonak:




Emakumeak:

Langileak, guztira:

1-3 langileko establezimenduak
4-10 langileko establezimenduak
10 langile baino gehiagoko establezimenduak

Laguntza eskatzen den establezimendu edo lantokiko langile bakoitzaren gizarte-segurantzako zenbakia.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Legezko ordezkaria
Identifikazio-agiria:
Zenbakia:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua:

○ Gizona

○ Emakumea

Identifikazio-agiria:
Zenbakia:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua:

○ Gizona

○ Emakumea

Nahi adina errepikatu
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Erakunde eskatzailearen egoitza soziala
Posta-kodea:

Probintzia:

Udalerria:

Herria:

Helbidea:

Zk.

Solairua

Eskailera:

Letra

Ondasun erkidegoa edo sozietate zibila:
Ondasun erkidegoa edo sozietate zibila da? ○BAI ○ EZ
Ondasun erkidegoko edo sozietate zibileko partaideak
Identifikazio-

Zenbakia

Izena

agiria

Lehen abizena

Bigarren

Sexua

abizena

Partaidetzaren
ehunekoa

Nahi adina errepikatu

Harremanetarako pertsona:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua::

○ Gizona

○ Emakumea

Telefonoa:
Posta elektronikoa:
Izena:
Lehen abizena:
Bigarren abizena:
Sexua::

○ Gizona

○ Emakumea

Telefonoa:
Posta elektronikoa:
Nahi adina errepikatu

Establezimenduaren kokapena:
Establezimenduaren izena:
Inbertsioaren kokapena eta titularraren helbidea desberdinak al dira? ○BAI ○ EZ
Posta-kodea

Probintzia:

Udalerria

Herria:

Helbidea:

Zk.

Solairua

Eskailera

Letra

Establezimendua alta emanda dagoen ekonomia jardueraren zergaren epigrafea.
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HIRUGARRENAREN ALTA EDO DATUEN ALDAKETA
"Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxikitako finantza-erakundeak: Kutxabank-Bankoa-Banco
Santander-Laboral Kutxa-CaixaBank-BBVA-Sabadell-Banco Popular-Caja Rural de Navarra.

-

Pertsona juridikoa bada:
○ "Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxikitako finantza-erakundeko banku-kontua.
Alta eman behar duzu kanal telematikoaren bidez: https://www.euskadi.eus/r51341/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html
○ "Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxiki gabeko finantza-erakundeko banku-kontua
Bete ezazu dokumentu hau
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf
eta erantsi eskabideari

-

Pertsona fisikoa bada:
○ "Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxikitako finantza-erakundeko banku-kontua.
Bete datu hauek sailak alta eman diezazun:

IBAN

Titularra
(Bat etorri behar du eskabidearen titularraren datuekin eta NANean ageri diren datuekin)
Posta elektronikoa:
Telefonoa:
Gainera, bete ezazu dokumentu hau
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf
eta erantsi eskabideari.

Kanal telematikoaren bidez ere alta eman dezakezu: https://www.euskadi.eus/r51341/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html

○ "Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxiki gabeko finantza-erakundeko banku-kontua
Bete ezazu dokumentu hau
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf
eta erantsi eskabideari.
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ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Laguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna izateari dagokionez:

a)

Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3.
apartatuetan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei
dagokienez.

b)

Enpresa izanez gero, mikro-enpresa edo enpresa txiki gisa kalifikatzeko behar diren baldintzak betetzen
dituela.
1.- 50 pertsona baino gutxiagori lana ematea, eta negozio-bolumena, deialdi honen aurreko ekitaldiko
abenduaren 31n, 10 milioi eurotik beherakoa izatea.
2.- 50 langile edo gehiago dituen eta 10 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena duen enpresa
batek ez duela kapitalaren % 25eko edo gehiagoko partaidetzarik.

c)

Jarduera nagusia ez dela janariak eta edariak etxez etxe banatzea, ezta establezimenduan jasotzea ere
(Delivery eta Take Away).

d)

Laguntzaren xede den lantokia edo establezimendua EAEn egotea eta jardueran aritzea 2020ko urriaren
25ean alarma-egoera deklaratu aurretik.

Zehapenei dagokienez:
a)

Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion epai irmo bidezko zehapen
administratibo edo penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

b)

Ez daukala inolako itzultze- edo zehatze-prozedurarik abian, ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak ez haren erakunde autonomoek emandakorik, izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasitakorik.

c)

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikulua betez
dirulaguntza eta laguntza publikoak jasotzeko debekurik ere ez izatea.

Eskabideko datuei dagokienez:
a)

Indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintzak betetzen ditu.

b)

Egiazkoak eta osoak dira eskabide honetako datu guztiak, baita aurkezten ditudan dokumentu guztiak ere;
hala, dagokidan erantzukizuna neure gain hartzen dut (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

Erantzukizunpeko adierazpen batean jasotzen den funtsezko datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea
edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo adierazitakoa betetzen dela egiaztatzeko, hala dagokionean, eska
daitekeen dokumentazioa administrazio eskudunari aurkezten ez bazaio, ezinezkoa izango da dena delako
eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera,
hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).
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ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1.– Eskabidearekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
Hirugarrenaren alta edo datuen aldaketa.

2.– Agiriak ez aurkezteko eskubidea: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela
egiaztatzea
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, eta berariaz horren aurka agertu ezean, jakinarazten dizugu Turismo eta Ostalaritza
Zuzendaritzak, bere eskumenak baliatuz, honako dokumentu hauek bilduko dituela bitarteko elektronikoen bidez:
1)
2)
3)
4)
5)

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.
Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren epigrafeen datuak.
Lan-bizitzaren kontsulta.
Pertsona juridikoa bada, identifikazio-fiskaleko agiria.
Pertsona fisikoa bada, nortasun-datuak egiaztatzea (Poliziaren Zuzendaritza Nagusia-PZN).

Aurka egonez gero, eskabidearekin batera aurkeztu beharko ditu dokumentuak.

INFORMAZIO OSAGARRIA

1.– Datu pertsonalak egiaztatzea.
Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu Turismo eta
Ostalaritza Zuzendaritzak, bere eskumenak baliatuz, behar diren egiaztapenak egingo dituela eskabide
honetan aitortutako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak zuzenak direla egiaztatzeko.

Eskabidea sinatu
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