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ARINTZEKO  

 

 

 

LAGUNTZA ESKATZEKO EGINTZAN NAHITAEZ AURKEZTU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA. 

 

1. On line eskabideko datu guztiak betetzea 

2. I. eranskina. Erantzukizunpeko adierazpen sinatua 

3. Eskabidea aurkezten duen noizbehinkako ordezkariaren kasuan: noizbehinkako ordezkaritza 

egilesteko agiria.( II. Eranskina) 

 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO OSAGARRIA 

 

Pertsona fisikoa (autonomoa) bada, honako hauek emango dira: 

1. NAN-Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia: Udalak egiaztatzeari uko eginez gero bakarrik 

entregatu beharko da. 

 

2. IAE-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiri eguneratua. 

 

3. Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren lan-bizitzari buruzko txostena, 2020ko 

urriaren 25ekoa. 

 

4. Autonomoaren lan-bizitza eguneratua. 

 

5. – Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, dirulaguntzaren eskatzaileak zerga-betebeharrak egunean 

dituela egiaztatzen duena. 

 

6. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak betebeharrak 

egunean dituela egiaztatzen duena (Udalak erantzukizunpeko adierazpenean hori egiaztatzearen 

aurka agertu bada bakarrik entregatu beharko du). 

 

Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibiletako bazkideen 

kasuan: 

1. NAN-Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia: Udalak egiaztatzeari uko eginez gero bakarrik 

entregatu beharko da. 

 

2. Ekonomia-jardueren gaineko Zergako alten eta bajen ziurtagiri eguneratua, ondasun-

erkidegoaren edo sozietate zibilaren izenean. 

 

3. Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren (ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila) lan-

bizitzari buruzko txostena, 2020ko urriaren 25ekoa. 
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4. Autonomoaren (ondasun-erkidegoko bazkidea edo sozietate zibila) lan-bizitza eguneratua. 

 

5. Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, dirulaguntzaren eskatzaileak (ondasun-erkidegoko 

bazkideak edo sozietate zibilak) zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena. 

 

6. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak (ondasun-

erkidegoaren bazkideak edo sozietate zibilak) betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena 

(Udalak egiaztatzearen aurkako erantzukizunpeko adierazpenean bakarrik entregatu beharko du). 

 

Pertsona juridikoen kasuan: 

1.  IFZ txartelaren kopia edo, hala badagokio, pertsona juridikoaren IFZ egiaztatzen duen Foru 

Ogasunaren ziurtagiria. 

 

2. Eskatzailearen ordezkaritza-ahalak. 

 

3. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga-EJZko alten eta bajen ziurtagiria, eskaera egin den 

egunean. 

 

4. Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren lan-bizitzari buruzko txostena, 2020ko 

urriaren 25ekoa. 

5. Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dauden eta enpresari dedikazio 

esklusiboa eskaintzen dioten bazkideen lan-bizitza eguneratua. 

6. Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, diru laguntza eskatu duen enpresak zerga-

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena  

 

7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak bere 

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena (Bakarrik entregatu behar da erantzukizunpeko 

adierazpenean udalak hori egiaztatzeko baimenik eman ez bada). 

 


