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1. orrialdea 10etik 

ESKAERA-EREDU NORMALIZATUA 
 

I. ERANSKINA- ESKAERA-EREDUA ETA ERANTZUKIZUNPEKO 
ADIERAZPENA 

 

Izen-abizenak: NAN: 

  

Honen ordezkaritzan: 

Enpresa edo entitatearen sozietate-izena: 

 

Izen komertziala: IFZ/IFK: 

  

 

Getxoko Udalak langabeen kontratazioa sustatzeko helburuaz ezarritako dirulaguntzen 

deialdiari jarraiki, 

 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN HAU EGITEN DU: 

 

1. Ezagutzen eta onartzen dituela aipatutako laguntzen deialdian ezarritako baldintzak eta 
betebeharrak, eta egiaztatzen duela enpresak edo entitateak eskaera-formularioetan 
jarritako datuak egiazkoak direla. 

2. Langabetu bat edo batzuk kontratatu dituela, oinarrietan ezarritako baldintzen arabera. 

3. Lortutako dirulaguntzaren kargura egindako gastuak eta ordainketak egiaztatzen duen 
dokumentazioa, dokumentu elektronikoak barne, entitate onuradun honek izango duela, 
dagokion administrazioaren egiaztatze- eta kontrol-jarduketen xede izan daitekeen 
bitartean. 

4. Ez dutela zehapenik jaso, epai irmo bidez, dirulaguntzak edota laguntzak eskuratu ahal 
izateko, edo ez dutela inolako lege-debekurik horretarako, sexu bereizkeriagatiko 
debekuak barnean harturik, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenak xedatzen duen moduan. 

5. Aldez aurretik emandako laguntzarik ez duela itzultzeke, ez guztiz, ezta zati batean ere. 

6. Ez duela eskatu edo jaso beste dirulaguntza edo laguntza publikorik, Estatuko beste 
edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik, Gizarte Segurantzaren 
hobariak izan ezik.  

7. Ez duela laguntzarik jaso, ez deialdi honetan, ez enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 
aurreko deialdietan, pertsona beraren lan-kontrataziorako. 

8. Enpresa edo entitate onuradunaren titularrak edo gehieneko bazkideek eta enpresaren 
gobernu-organoaren kideek ez dutela bigarren mailarainoko odolkidetasun-loturarik edo 
afinitaterik, diruz lagundu beharreko kontratazioaren subjektua den pertsonarekin. 

9. Eskaera eta adierazpen hau sinatzen duen pertsonak legezko gaitasuna eta ordezkaritza 
nahikoa duela. 

10. Sinatzaileak bere gain hartzen duela hemen adierazitako alderdi guztiak eta aurkeztutako 
gainerako dokumentazioaren informazio guztia egiazkoak izatearen erantzukizun osoa. 

11. Kontratazio honek enplegu-sorrera garbia dakarrela, diruz lagundutako kontratua duten 
pertsonak lanean hasi aurreko segidako 6 hilabeteetan enpresak izan duen batez besteko 
plantilla osoaren gainean. 
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2. orrialdea 10etik 

 

 

Horregatik guztiagatik, honako hau ESKATZEN DIO GETXOKO UDALARI: 

Onartu dezala eskaera eta eman dakiola dagokion laguntza, goian zehaztutako laguntzen 

deialdiari jarraiki. 

Getxon, 202_ko ____________aren ___-(e)an. 

 

 

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo entitatearen zigilua 

 

 

 

 

 

Zure datuak Getxoko Udalaren (Foruen kalea 1, getxolan@getxo.eus) ardurapeko “EKONOMIA SUSTAPENA” 

tratamenduan sartzen dira. Tratamendu horren helburuak honako hauek dira: tokiko enpresa-sareari eta 

ekintzaileei aholkularitza eta prestakuntza ematea, dirulaguntzak eta laguntzak kudeatzea, enpresak 

dinamizatzeko eta sustatzeko ekintzak, prospektiba sozioekonomikoa, sustapen ekonomikorako espazioak 

erreserbatzeko kudeaketa, terrazak instalatzeko espazio publikoa okupatzeko espedienteak kudeatu eta 

izapidetzea, eta sustapen ekonomikoko jardueren zabalkundea, komunikazioa eta hedakuntza. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa baimena ematea eta legezko betebeharra nahitaez betetzea da, eta 
datuak arduradunarekin, sektore publikoko beste administrazio eta erakunde batzuekin, hornitzaileekin eta 

dirulaguntzen datu-base nazionalarekin lotura zuzena duten erakundeei laga ahal izango zaizkie. Aldez 

aurretik baimena emanda, argazkiak edo irudiak argitaratu ahal izango dira sare sozialetan, bideoetan, 

liburuxketan, webguneetan, hedabide instituzionaletan, argitalpenetan eta komunikabideetan, karteletan 

eta markesinetan, besteak beste. Titularrak datuak jasotzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo lekualdatzeko 

eskubidea du, eta datuak tratatzearen aurka agertzeko idatzizko jakinarazpena bidali beharko du Getxoko 

Udalera edo datuak@getxo.eus helbide elektronikora (datuak babesteko ordezkaria). Kasu bietan nortasuna 

egiaztatzeko agiria bidali beharko du. Horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa udalaren egoitza 

elektronikoan ere abiatu daiteke. Informazio gehiago hemen: www.getxo.eus/datos 

 

 

 

http://www.getxo.eus/datos
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3. orrialdea 10etik 

INFORMAZIOA ENPRESARI EDO ENTITATEARI BURUZ  

 

Izen-abizenak: NAN: 

  

Honen ordezkaritzan: 

Enpresa edo entitatearen sozietate-izena: 

 

Izen komertziala: IFZ/IFK: 

  

 

 
Enpresaren edo entitatearen egoitza soziala: 

Kalea eta zenbakia: 

 

Udalerria: P.K.: Telefonoa: 

   

Helbide elektronikoa: Faxa    http:// 

   

 

 
Helbide osoa, jakinarazpenetarako (bete soilik aurrekoa ez bada) 

Izena:  

 

Kalea eta zenbakia: Udalerria: P.K.:  

   

Posta elektronikoa: Telefonoa: Faxa: 

   

 

Enpresaren jarduera: 
 
 

EJZ nagusia: Deskribapena: 

  

Altaren data: 
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