
 

ANEXO II  

GETXO BONUA PROGRAMARI ATXIKITZEKO ESKAERA ETA 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  

 

 

Noizbehinkako ordezkaritzaren datuak (eskabide hau prozedura honetarako 

izendatutako ordezkari batek aurkezten badu, osatu ezazu informazio hau): 

 
Ordezkariaren datuak: 

Enpresaren izen soziala:  Enpresaren IFK: 

  

Enpresaren ordezkariaren izen-abizenak: 

 

Enpresaren ordezkariaren NANa: 

 

 

Oharra: Ordezkapena ematea ereduan agertzen diren datuak izango dira. 
 

 
 

Eskatzailearen identifikazio-datuak  
 

 

Jardueraren titularraren izen-abizenak: 

 

NAN/IFK: 

 

IZEN KOMERTZIALA: 

 

 

 
 

Erreferentziako establezimenduaren ordezkari gisa, HONAKO HAU ADIERAZTEN DU 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

 

❏ Erakundearen ordezkaria dela eta ordezkaritza horretarako behar besteko 

ahalordea duela. 

 

❏ Diru-laguntza programa kudeatzeko ezarritako prozedura eta oinarriak 

ezagutzen eta onartzen dituela. 

 

❏ Betetzen dituela laguntza-programa arautzen duen ebazpenaren 9. artikuluan 

ezarritako atxikimendu-baldintzak. 

 

❏ Programarekin bat egiten duela eta bertan ezarritako konpromisoak betetzeko 

konpromisoa hartzen duela. 

 

❏ Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. 

 



❏ Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela, hala badagokio. 

 

❏ Pertsona edo erakundeak ez duela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 

38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotako debeku-egoeretako bat ere 

betetzen, onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

 

❏ Ez dagoela zigortuta diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradun izateko 

debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 

4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera. 

 

❏ Baimena ematen diola Getxoko Udalari behar diren egiaztapenak egiteko. 

 

Erantzukizunpeko adierazpen bati eransten zaion edozein datu edo informazioren funtsezko zehaztasunik 

ezak, faltsukeriak edo omisioak, edo deklaratutakoa betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den 

dokumentazioa administrazio eskudunaren aurrean ez aurkezteak, eragindako eskubidea edo jarduera 

gauzatzen ezin jarraitzea ekarriko du gertaera horien berri jakiten den unetik, bai eta deialdiaren 

baldintzak betetzen ez direnean bonuak trukatzeagatik jasotako zenbatekoak itzultzea ere. Era berean, 

egon daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak ekar ditzake (Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua). 

 
Zure datuak “EKONOMIA SUSTATZEA” tratamenduan sartuko dira dira; horren arduraduna Getxoko Udala 
da (Foruak kalea 1, getxolan@getxo.eus) eta helburua du udalerriko enpresen sarea bultzatzea. 
Tratamenduaren oinarri juridikoa interesdunaren adostasuna eta arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzea da. Datuak arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeei, Lanbideri, SPRIri, 
Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea du datuak 
eskuratzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo 
ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus (datuak babesteko ordezkaria) helbidera 
idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza 
elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz. Informazio gehiagorako: 
www.getxo.eus/datuak. 

 

 

 

_____________ (e) n, 2022ko ______________aren ___ (e) (a) n. 

 

 

 

 

 

 

Izpta.: ___________________________ 
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