APARTEKO LAGUNTZAK JASOTZEKO ESKABIDEA; LAGUNTZEN HARTZAILEAK
NORBERAREN KONTURAKO LANGILEAK ETA LANGILE AUTONOMOAK IZANGO DIRA,
ZEHAZKI JARDUERA ETENDA DUTENAK COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUNKRISIALDIA KUDEATZEKO DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA DELA ETA
Administrazioak bete behar du.
Prozeduraren kodea

1. ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZEN-ABIZENAK

IFZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

ADINA

IKASKETA-MAILA
Batxilergotik beherakoa

Batxilergoa

Erdi-mailako hz

Goi-mailako hz

JARDUERA EKONOMIKOA

Unibersitate-mailakoa

EJZ

EJSN

ONDASUN-ERKIDEGO EDO SOZIETATE ZIBIL BATEKO BAZKIDEA
Bai

Ez

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

EAEko Administrazio Publikoaren ordezkarien Erregistro elektronikoan inskribatuta dago?
Bai

Ez

(Kasu honetan, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar du)

3. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
KOMUNIKATZEKO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania

JAKINARAZPEN-ELEKTRONIKOAK EGITEKO BIDEA
Helbide elektronikoa

Telefono mugikorra

4. ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO DIRU-ZENBATEKOA (EUROTAN)
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4. ESKATZAILEAK BETE BEHARREKO BETEKIZUNAK
EAEn bizi da eta bertan erroldatuta dago
Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn du, eta bertan du lantokia
Negozio-lokal baten errentaria da
Jardueraren hasiera-data
Esklusiboki jarduten du etenda geratu den jardueran
⌧ (markatu x batekin dagokiona)
5. BESTE BAZKIDEEN DATUAK, SOZIETATE ZIBIL EDO ONDASUN-ERKIDEGOEN KASUAN
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

6. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUEN DATUAK
GASTU-MOTA

HILEKO ZENBATEKOA

Gizarte Segurantzaren Araubide Bereziko kotizazioaren ordainketari dagokion kuota
Negozio-lokalaren errentamendua (BEZa alde batera utzita, berreskuratzeko edo
konpentsatzeko aukera baldin badago) *

* Sozietate zibilen edo ondasun-erkidegoen kasuan, bazkide bakoitzari dagokion gastua adierazi beharko da,
betiere bazkide bakoitzak duen partaidetza-ehunekoaren proportzioan.
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7. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
⌧ (markatu x batekin dagokiona)
Lehenengoa:
Eskatzaileak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko
zigorrik, eta ez dauka horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren
30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.
Bigarrena:
Eskatzaileak ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Eskatzailea ez dago dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan
aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
Laugarrena:
Eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak
edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo laguntzaren baten ondorioz.
Eskatzailea ……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza
itzultzeko prozeduran edo zehazpen-prozeduran sartuta dago (honako hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren
emailea: ………………………………………………………………………..……………….)
Bosgarrena:
Eskatzaileak ez du jasotzen helburu edo xede berarekin emandako beste dirulaguntzarik, laguntzarik edo dirusarrerarik beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuetatik.
Eskatzaileari
........................................
euroko
dirulaguntza
eman
diola................................................................................................................... (*).
...........................................(a)ri (*) eskatu dio laguntza, eta ebazpenaren zain dago.
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena
Seigarrena:

Minimis araua betetzen dela egiaztatzeko (Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua,
Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa.):
Eskatzaileak ez du jaso “minimis” araubideko laguntzarik indarreko ekitaldian, ez eta aurreko bi ekitaldietan ere.
Eskatzaileak (indarreko ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan) “minimis” araubideko dirulaguntza hauek jaso ditu.
Laguntzar
en egoera
(*)

Erakunde
Laguntza-emailea (*)

(*) 1= Laguntza eskatu da

Laguntzaren helburuaren deskribapena

2= Laguntza eman da

Zazpigarrena:
Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
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Zenbatekoa
(eurotan)

Eguna
(esk./emat.)

8. ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK
•

Diruz lagundu daitezkeen gastuak justifikatzeko agiriak aurkeztea (ordainagiriak), 2021eko urtarrilaren 29ra
arteko epean.

•

Alarma-egoerak iraun bitartean, eta gutxienez 4 hilabeteko epean, egoera hori amaitzen denetik hasita,
honako baldintza hauek betetzea:

•

o

EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea

o

EAEn izatea enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala eta lantokia

o

Dagokion jardueran alta emanda egotea, enpresaburu, norbanako profesional edo ondasunerkidego edo sozietate zibil bateko bazkide gisa

o

Esklusiboki jardutea norberaren konturako jardueran

Beste administrazio batzuetatik edo erakunde publiko zein pribatuetatik eskabide hau egin eta gero
lortutako dirulaguntzen berri ematea Lanbideari, bai eta diruz lagundutako jardueren helburuari edo izaerari
funtsean eragiten dion beste edozein egoeraren berri ere.

9. DATU PERTSONALEN BABESAREN GAINEKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.

Xedea

Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin eta prestakuntzarekin
lotutako dirulaguntzen kudeaketa eta kontrola.

Legitimazioa

Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea.

Datu-lagapenen hartzaileak

Arloan eskumena duten administrazio publikoak.

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezerezteko eskubidea duzu, bai eta
datuen tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere, informazio gehigarrian
azaltzen diren baldintzetan.
Gure webgune honetan kontsultatu daiteke datuen babesari buruzko
informazio
gehigarri
eta
zehatz
guztia:
Informazio gehigarria
(http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzekobaldintzak-eta-segurtasun-politika/)
Hori guztia, betiere, honako xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko:
• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) (https://www.boe.es/doue/2016/119/L0000100088.pdf)
• Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)
Eskubideak
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10.

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1.- Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
•

Jarduera eteteagatik aparteko prestazioa ematea onartzen duen ebazpena; prestazio horren hartzaile
izango dira COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren
eraginpean dauden pertsonak.

•

Negozio-lokala alokatzeko kontratua.

•

Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izana egiaztatzen duen agiria, hala badagokio.

2.- Dokumentuak ez aurkezteko eskubidea: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen
direla egiaztatzea
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
ezarritakoari jarraituz, eta salbu zu berariaz aurka agertzen bazara, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, honako agiri hauek eskatuko dituela bitarteko elektronikoz:
• Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula egiaztatzen duten ziurtagiriak.
Eskaerari ezezko erantzuna emanez gero, zuk zeuk aurkeztu beharko dituzu dokumentu horiek eskabidearekin
batera.

11. INFORMAZIO GEHIGARRIA
1.- Datu pertsonalak egiaztatzea.
Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, beharrezko diren egiaztapenak egingo dituela eskabide
honetan adierazitako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla egiaztatzeko.

2.- Alta emanda egotea Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan.
Lanbidek laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Ogasun eta Ekonomia
Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du.
Erregistratuta ez badago, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu
nahi baditu, inprimaki bat bete beharko du, hemen adierazitako ereduari jarraituz:
http://www.euskadi.eus/altaterceros.

Eskabidea sinatzea:
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