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I. ERANSKINA : ESKAERA EREDUA 

“Kultur, kirol eta jendarte taldeentzat diru laguntza deialdia ” 

 

Ordezkariaren datuak: 

Izen deiturak: ____________________________________________________________________________ 

NAN/IFZ: ________________________________________________________________________________ 

Helbidea: _______________________________________________________________________________ 

Telefonoa: __________________  Helbide elektronikoa:   ________________________________________ 

 

Erakunde /taldearen datuak: 

_____________________________________________taldea ordezkatuz,  

Taldea / entitatea: ____________________________________________ IFZ: ________________________  

 

ONDOKOA AURKEZTU DU: 

Etxarri Aranazko Udalak  kultur, kirol eta jendarte entitateei diru laguntzak emateko eskaera, 
“Kultur, kirol eta jendarte taldeentzat diru laguntza deialdia 2017” –ren bidez onetsitako oinarriekin bat. 

Eta, oinarri arautzaileetan ezarritakoarekin bat: 

 

1. Haietan agindu bezala, agiri hauek aurkezten ditu: 

 Entitatearen estatutuen fotokopia.  

 Legezko ordezkariaren IFK eta NAN aren fotokopiak.  

 Zerga betebeharrak eta gizarte segurantzako ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. 

 Kontu Korronte zenbakia 

 Deialdiaren II.eranskina (Jarduera fitxa/k eta finantziazio plana). 

 

2. Aitortzen dut: 

Entitatea administrazio edo zigor bidean zehatua ez dagoela, ez eta  diru-laguntzak edo laguntzak 
lortzeko aukera galduta, eta orobat, horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekurik ez duela, sexu 
bereizkeriagatik izan daitezkeenak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen seigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari jarraituz.  
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3. Diru-laguntzarako eskaeran azaltzen den proiektuari dagokionez aitortzen du: 

 

 Ez duela eskuratu edo eskatu administrazio honen, beste administrazio publiko batzuen, beste erakunde 
publiko edo pribatu batzuen edo partikularren, Estatukoen edo nazioartekoen, inolako diru-laguntzarik. 

 Administrazio honen, beste administrazio publiko batzuen, erakunde publiko edo pribatuen nahiz 
partikularren, Estatukoen edo nazioartekoen, diru-laguntza hauek eskuratu/eskatu dituela: 

 

ZEIN ENTITATERI 

ESKATU ZION LAGUNTZA 

ESKATUTAKO 

DIRU-KOPURUA 

DIRU-LAGUNTZAREN EGOERA 

(eskatua/esleitua/ordaindua) 

   

   

   

   

 

4. Eskabide honekin batera emandako datuen tratamendua Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplika litezkeen gainerako arauetan xedatutakoari lotuko 
zaio.  

 

 

 

_________________________________ (e)n, 201_ko _______________aren __________(e)an 

 

(Sinadura) 

Izen-deiturak 

 

 

 

 

NORI ZUZENDUA: Etxarri Aranazko Kultura Zerbitzua 

 


