EROSKETA BONOAK
Covid 19aren ondorioz kalte ekonomikoak jasan dituzten eta itxi egin behar izan duten
Usurbilgo herri eta auzoetako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduetan
erosteko bonoak arautzeko oinarriak.

Eranskina: Eskaera
Izen-abizenak:..........................................................................................................................................................
NA:..............................................................Kargua:..............................................................................................

ORDEZKATZEN DUEN ENPRESA

Enpresaren izena :.......................................................IFZ/IFK :................................................................................
Izen Komertziala:......................................................................................................................................................
J.E.Z. nagusia:...........................................................................................................................................................
Kalea eta zenbakia:..................................................................................................................................................
Udalerria :........................................ PK:......................Telefonoa:............................................................................
E-posta (nahitaezko datua):......................................................................................................................................

DIRULAGUNTZARAKO LANTOKIAREN HELBIDEA(SOILIK ENPRESARENA DESBERDINA BADA)

Kalea eta zenbakia:..................................................................................................................................................
Udalerria:.................................................PK:........................

JAKINARAZPEN HELBIDE ELEKTRONIKOA (enpresarena ez den kasuan bakarrik)
E-posta:..................................................................................................................................................................
Ezohiko laguntza deialdi honi dagokion eskaera sinatzerakoan,

ADIERAZTEN DU:

1. Oinarrietan ezarritako baldintzak eta beharrak ezagutzen eta onartzen dituela.
2. Erakundeak bere eskaera orrietan eta erantzukizunpeko adierazpenetan jasotako datuak egiazkoak direla.
3. Aurkeztutako dokumentazio guztia benetakoa dela.
4. Ez dagoela sartuta dirulaguntza publikoak itzularazteko edo zigortzeko inongo prozeduratan.

DATUAK ESKATZEKO BAIMENA

Usurbilgo Udalari baimena ematen diot Usurbilgo Udalaren beraren Udal artxiboetan egiazta dezan eta erakunde
eskumen dunetatik behar diren agiri guztiak eska ditzan, eskaera honi dagokion dirulaguntzaren onuradun izateko
beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen ditudala egiaztatzeko eta, hala badagokio, eguneratzeko. Interesatuak
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Usurbilgo herri eta auzoetako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduetan
erosteko bonoak arautzeko oinarriak.
oposizioko eskubideak egikaritu ahalko dituzte Usurbilgo Udalaren aurrean, horretarako idatzia aurkeztuta.
Datu pertsonalak Babesteko eta Eskubide digitalen bermerako abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoak
xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Usurbilgo Udalaren jabetzako fitxategietara
sartuko dira eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko.
Halaber, beste administrazio publiko batzuei utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie, beti ere Lege honek aurreikusten
dituen kasuetan. Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da
Usurbilgo Udalean ; Joxe Martin Sagardia plaza z/g-20170 Usurbil helbidean, edo enplegu@usurbil.eus-era
zuzenduzgero.

Usurbilen,

(e)ko

ren

(e)an

Legezko ordezkariaren sinadura
eta enpresaren zigilua

NAHITAEZKO AGIRIAK
• Eskaera orria
• Erantzukizunpeko adierazpena, oinarriotan ezarritako eskakizunak betetzen direla bermatuz.
• Atxiki banku datuak edo banku agiri baliokidea.
• Pertsona fisikoa izanez gero, eskatzailearen NANa.
• Pertsona juridikoa izanez gero, eskatzailearen IFKren kopia, eta, hala egokituz gero, ahaldunaren NANa.
• Honako frogagiri hauetakoren bat: Covid-19ak eragindako aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat (ERTE) egiaztatzen
duena, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. artikuluan zehaztutakoarekin bat; edo, Covid-19ak eragindako
osasun krisialdia kudeatzeko alarma egoera deklaratu izanaren ondorioz, autonomoentzako aldi baterako jarduera eten izanagatik
ezohiko prestazioaren titular dela egiaztatzen duena (CATA), martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan
araututa bezala, jarduerak etenda geratzearen ondorioz.
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