
 

COVID-19AREN ERAGINEI AURRE EGITEKO GETXOKO JARDUERA 

EKONOMIKOETARAKO 2021EKO LAGUNTZA BEREZIEN DEIALDIA  

 

 

 

LAGUNTZA ESKATZEKO EGINTZAN NAHITAEZ AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. 

 

1. On line eskabideko datu guztiak betetzea (Idazpen-eredua: "Covid 2021 dirulaguntzen  eskaera”) 

2. II. eranskina. Pertsona fisiko eskatzaileak edo enpresa eskatzailearen legezko ordezkariak 

sinatutako erantzukizunpeko adierazpena 

3. Eskabidea aurkezten duen noizbehinkako ordezkariaren kasuan: noizbehinkako ordezkaritza 

egilesteko agiria ( III. Eranskina) 

 

 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO OSAGARRIA 

 

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

1. JEZ-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiri eguneratua. 

 
2. Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren "kotizazio-kontuaren kode baten lan-

bizitzaren txostena", eskabidean aipatzen den diruz laguntzeko moduko aldiaren azken 
eguneko datan 

  
3. Autonomoaren lan-bizitza eguneratua. 

 

4. Dagokion Ogasunaren eguneratutako ziurtagiria, egiaztatuko duena dirulaguntza eskatu 
duenak bere zerga-betebeharrak egunean dituela.  

 

5. Hainbat enpresak lokala partekatzen badute: lokal horretan dauden enpresa guztiek 
sinatutako erantzukizun adierazpena, lokalaren metro karratu guztiena eta lokalean dauden 
enpresen artean duen banaketarena. 

 

 

Gainera, Udalak egiaztatzeari uko egin bazaio, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

 

6. NAN-Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia 

 
7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak 

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena 
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Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibiletako bazkideen kasuan: 

 

 

1.- IFZ txartelaren kopia, edo, hala badagokio, Foru Ogasunaren ziurtagiria, ondasun-erkidegoaren, 

sozietate zibilaren edo nortasun juridikorik gabeko taldearen IFZ duena. 

 

2.- Taldeko kide bati ordezkaritza ematen dion ahalorde askietsia, taldeko kide guztiek sinatua 

 

3.- Pertsona juridikoak diren bazkideei dagokienez: IFZ txartelaren kopia edo, hala badagokio, 

pertsona juridikoaren IFZren Foru Ogasunaren ziurtagiria, eta haren legezko ordezkariaren 

ordezkaritza-ahalordeak. 

 

4.- Bizkaiko Foru Aldundiaren 184 ereduko orrialdeak edo baliokideak, bazkide bakoitzaren errenta-

esleipenaren ehunekoa adierazten dutenak. 

 

5.- JEZ-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiria, eguneratua. 

 

6.- Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren "kotizazio-kontuaren kode baten lan-bizitzari 

buruzko txostena", eskabidean aipatzen den diruz lagun daitekeen aldiaren azken egunean. 

 

7.- Pertsona fisikoak diren eta jarduera ekonomikoa benetan gauzatzen parte hartzen duten 

bazkideei dagokienez (Bizkaiko Foru Aldundiaren 184 ereduan edo baliokidean agertzen denaren 

arabera): autonomo bakoitzaren (ondasun-erkidegoaren edo sozietate zibilaren bazkidea edo 

taldeko kidea) lan-bizitza eguneratua. Hori aplika dakieke elkarte eskatzailearen bazkide diren 

ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibiletako bazkideei. 

 

8.- Pertsona juridikoak diren bazkideei dagokienez: enpresan dedikazioa duten eta Gizarte 

Segurantzan alta emanda dauden pertsona juridiko horretako bazkideen lan-bizitza eguneratua. 

Batek ere ez badu baldintza hori betetzen, ondasun-erkidegoko, sozietate zibileko edo nortasun 

juridikorik gabeko taldeko bazkide den enpresaren "kotizazio-kontuaren kodearen lan-bizitzari 

buruzko txostena". 

 

 

9.- Dagokion Ogasunaren ziurtagiri eguneratuak, diru-laguntzaren eskatzaileak (ondasun-erkidegoa, 

sozietate zibila edo nortasun juridikorik gabeko elkartea) eta bazkide edo kide bakoitzak zerga-

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen dutenak. 

 

 

10.- Zenbait enpresak lokala partekatzen badute: lokal horretan kokatutako enpresa guztiek 

sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren metro koadro guztiena eta lokalean 

kokatutako enpresen artean duen banaketarena 
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Gainera, Udalak egiaztatzeari uko egin bazaio, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

 

 

11.-Pertsona fisikoak diren bazkideei dagokienez: ondasun-erkidegoko edo sozietate zibileko 

bazkide bakoitzaren edo elkarteko kide bakoitzaren NANaren fotokopia – Nortasun-agiri nazionala. 

 

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

erkidegoa, sozietate zibila edo nortasun juridikorik gabeko elkartea) eta haren bazkide edo kide 

bakoitzak betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena. 

 

 

 

 

Pertsona juridikoen kasuan: 

 

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

 
2. Eskatzailearen ordezkaritza-ahalak. 

 
3. Bizkaiko Foru Aldundiaren 200. ereduko 2. orrialdea (Sozietateen gaineko Zerga), edo 

dokumentu baliokidea, mikroenpresa edo enpresa txikia dela adierazten duena 
 

4. JEZ-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiria, eguneratua. 
 

5. Kontratatutako langileak izanez gero, enpresaren "kotizazio-kontuaren kode baten lan-bizitzari 
buruzko txostena", eskabidean aipatzen den diruz lagun daitekeen aldiaren azken egunean. 
 

6. Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dauden eta enpresari dedikazioa 
eskaintzen dioten bazkideen lan-bizitza eguneratua. 
 

7. Dagokion Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, diru laguntza eskatu duen enpresak zerga-
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena  
 

8. Zenbait enpresak lokala partekatzen badute: lokal horretan kokatutako enpresa guztiek 
sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren metro koadro guztiena eta lokalean 
kokatutako enpresen artean duen banaketarena. 
 
 
Gainera, Udalak egiaztatzeari uko egin bazaio, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 
 

9. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak bere 
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena 


