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Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu datuak administrazio eskudunean. Aurka eginez gero, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko ditu.
Aitortzen dut:
Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa, 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)
- Ez dauka dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik, ezta administrazio-zehapen edo zehapen penalik sexu-bereizkeria egiteagatik ere.
- Ez dago dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean,beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.
- Ez naiz xede eta helburu bererako laguntzarik jasotzen ari (eta aurretik ere ez dut jaso edo eskatu) Administrazio Publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.
- Deialdi honetan onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen ditu.
- Irakurri ditut betetzeko jarraibideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioaren eranskinak, eta hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).
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