Zestoako Udalak herriko elkarteei ematen dizkien diru-laguntzak eskatzeko
inprimakia: DATU OROKORRAK
Elkartearen datuak:
Elkartearen izena

Identifikazio Fiskalaren Kodea

Elkartearen egoitza

Herria

Telefonoa

Faxa

Posta Kodea

E-mail

Ordezkaria:
Izen-abizenak

Nortasun Agiria

Elkartean duen kargua

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak:
Helbidea
Telefonoa

Herria
Faxa

Posta Kodea

E-mail

Kontu zenbakia
I B A N

E S _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Zinpeko adierazpena (markatu “x” batekin dagozkionak)
Nire erantzukizunpean adierazten dut eskaera honetan azaldutako datu guztiak egiazkoak direla.
Nire erantzukizunpean adierazten dut nik ordezkatzen dudan elkartea ez dela sartzen diru-laguntzen
oinarri orokorretako debeku arrazoietan.
Eskaera honetaz gain, honako beste dirulaguntza eskaerak egin ditudala:
Deialdia

Nori eskatu zaio?

Zertarako? (Proiektu
zehatz baterako)

osorako

edo

Eskaera honetaz gain, ez dudala beste dirulaguntza eskaerak aurkeztu beste inon.
Diru-laguntza eskabidea 2.000 eurotik beherakoa denez, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu ordez,
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adierazten dut elkarte eskatzaileak zerga obligazio guztiak betetzen dituela (Gizarte
Segurantzarekin, Zestoako Udalarekin eta haren erakunde autonomoekin, Foru Ogasunarekin eta
dagokion beste erakunde guztiekin.
Erakunde edo pertsona eskatzaileak BAIMENA EMATEN DIo diru-laguntzaren kudeatzaileari (Zestoako
Udalari) ondorengo datuen kontsulta egin dezan, diru-laguntza deialdiak ezartzen dituen betebeharrak
betetzen dituela egiaztatzeko: (gurutzea egin dagokionari):



Zerga betebeharrak egunean dituela: Bai ___ Ez, agiria eransten da ___
Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela: Bai ___ Ez, agiria eransten da ___

Zestoa, 20…..(e)ko ………………………………… ren …………a.

Eskatzailearen sinadura (izen-abizenak eta NAN adieraziz)

Erantsi beharreko dokumentazioa
- Entitate eskatzailearen ordezkariaren edo erantzulearen Nortasun Agiriaren fotokopia.
-

Identifikazio Fiskaleko Kodearen dokumentuaren fotokopia (IFK), hala badagokio.

-

Eskabidearen aurreko urteari dagozkion gastu eta diru sarreren likidazio erreala edo balioetsia (noiz
egin den kontuan izanik), entitatearen jarduera orokorrari buruz nahiz diru-laguntza xede duen proiektu,
jarduera edo programa espezifikoari buruz, baldin eta jarduera horiek aurreko urtean egin badira.

OHARRAK:
-

Ez dago agiri horiek aurkeztu beharrik, lehendik Udalari edo Erakunde Autonomoari entregatu
bazaizkio.

-

Nahi izanez gero, inprimaki ofiziala osatzeko, aurkez daiteke elkarte edo entitatearen jarduera
orokorraren txostena edo proiektua eta diruz lagundu nahi duten proiektu, jarduera edo programarena.

Datuen babesa
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak
Zestoako Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure
eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko. Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak erabil
ditzakezu Zestoako Udaleko bulego orokorretara idazkia bidalita; baita bulego horretara jo ere, hala nahi baduzu,
inprimakian jasotako datuen helburuari, tratamenduari eta erantzukizunari buruzko argibide zabalagoak eskatzera.
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