SALBUESPENEZKO EZOHIKO LAGUNTZEN UDAL-PROGRAMA, MUSKIZKO AUTONOMOEI,
MIKROENPRESEI ETA ENPRESA TXIKIEI ZUZENDUA, COVIDEK ERAGINDAKO KRISI
EKONOMIKOAREN ERAGINA MINIMIZATZEKO.

ERANSKINA. 1. MOTAKO, 2. MOTAKO, 3. MOTAKO ETA 4. MOTAKO
LAGUNTZEN ESKABIDE EREDU NORMALIZATUA
Izen-Abizenak:

NAN:

Honako honen ordezkari gisa:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala:
Izen komertziala:

COVID

19ak

eragindako

IFZ/IFK:

krisi

ekonomikoaren

eragina

minimizatzeko,

Muskizko

autonomoei,

mikroenpresei eta ETEei zuzendutako Forlanek onartutako salbuespenezko laguntzen deialdiaren arabera,
ADIERAZTEN DU:
1.

Laguntza hauen deialdian ezarritako baldintzak eta betebeharrak ezagutzen eta onartzen dituela, eta
enpresak edo erakundeak eskabide-inprimakietan adierazitako datuak egiazkoak direla ziurtatzen duela.

2.

Eskaera honetan zerrendatutako gastua justifikatzeko konpromisoa hartzen duela.

3.

Jasotako diru-laguntzaren kontura egindako gastuen eta ordainketen egiaztagiriak, hala badagokio,
dokumentu elektronikoak barne, erakunde onuradun honen esku egongo dira 2026ra arte, dagokion
administrazioaren egiaztapen- eta kontrol-jarduketen xede izan daitezkeen bitartean.

4.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 Europako Erregelamenduan eta
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa betetzeko, sinatzaileak badaki eta onartzen du
inprimaki honen bidez lortutako datu pertsonalak Forlanen (Muskizko Udala) titulartasuneko fitxategi
automatizatuetan sartuko direla laguntzak kudeatzeko, eta datuak zuzentzeko eta eskuratzeko eskubideak
erabili ahal izango dituela.
Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen dio Forlani:
Eskabidea onartzen denean eta goian adierazitako laguntzen deialdiaren arabera dagokion laguntza
ematen zaionean, honako hauen arabera:


1. MOTA



2. MOTA



3. MOTA



4. MOTA

ESKATUTAKO ZENBATEKOA

Muskizen, 2020ko

ren

(e)(a)n

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo erakundearen zigilua

Sarrera-zigilua:
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ENPRESARI EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Izen-Abizenak:

NAN:

Hauek ordezkatuz:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

Enpresaren edo erakundearen egoitza soziala:
Kalea eta zka.:

Udalerria:

PK:

Telefonoa:

E-posta:

Faxa

http://

Jakinarazteko moduari dagokionez (aukeratu):


Posta elektronikoa (gomendatua). Ezinbestekoa da bidalitako jakinarazpenaren hartu-agiria
egitea.
Helbide elektronikoa:__________________________________________________________



Posta arrunta:

Izen-abizenak:
Kalea eta zka.:

Udalerria:

CP:

Enpresaren jarduera:
Deskribapena:

Alta-data:

Forlan • C/. Cendeja 21 - 2ª planta Edificio Meatzari. 48550 Muskiz • Tel. 94 670 60 16 • www.forlan.org • Email: covid19@forlan.org

2

SALBUESPENEZKO EZOHIKO LAGUNTZEN UDAL-PROGRAMA, MUSKIZKO AUTONOMOEI,
MIKROENPRESEI ETA ENPRESA TXIKIEI ZUZENDUA, COVIDEK ERAGINDAKO KRISI
EKONOMIKOAREN ERAGINA MINIMIZATZEKO.

Izen-Abizenak:

NAN:

Honako hau ordezkatuz:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

ADIERAZTEN DU:
1.

Diru-laguntzaren xede den aldirako (2020/03/01, alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilaren azken
egunera arte) jardueraren gastu zenbatetsiak, BEZa barne hartu gabe, honako hauek dira:

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (BEZIK GABE)

Alokairua
Hipoteka-maileguaren kuotak
Kontsumoak (elektrizitatea, ura, gasa, telefonoa, erregaia,
etab.)
Aholkularitza
Jardueraren aseguruen zati proportzionala
Gizarte- eta langile-gastuak
NBE eta prebentzio eta higiene sanitarioko materiala
Beste batzuk:
Beste batzuk:
Beste batzuk:
Beste batzuk:

LAGUNTZA ESKATZEKO UNEAN ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK DUEN PLANTILLAREN
TAMAINA:
AUTONOMOAK
BESTEREN KONTURAKO LANGILEAK:
MUGAGABEA

ALDI BATERAKOA

KONTRATU MOTA
LANALDI MOTA

OSOA

PARTZIALA

ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEKO LANGILE-KOPURUA:
ABEEE OSAGARRIA DUTEN LANGILEEN KOPURUA:
ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTERIK GABEKO
LANGILE-KOPURUA:
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HIRUGARRENEN ALTA-AGIRIA
Izen-Abizenak:

NAN:

Honako hau ordezkatuz:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

DIRULAGUNTZA
KONTU
KORRONTE
ORDAINTZEKO ESKATZEN DUT:

EDO

AURREZKI

KONTU

HONETAN

Kontuaren titularraren izen-abizenak:

Bankua edo kutxa:

Sukurtsala:

SWIFT / BIC:

IBAN

Erakundearen
kodea

Sukurtsal
kodea

K.D.

Kontu korrontearen zka.

E S

Behean sinatzen duenak
erantzukizun osoa.

bere gain hartzen du emandako

Muskizen, 2020ko

datuen egiazkotasunaren

ren

(e)(a)n

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo erakundearen zigilua

(*)Dokumentu hori dagokion banku-erakundeak sinatzea eskatzen ez denez (osasun-alerta
dela eta), eskatzailea da emandako datuen arduraduna, eta, beraz, onartu egingo litzateke eta
komenigarria izango litzateke kontuaren titulartasun-ziurtagiri bat edo banku-kontuaren lehen
orriaren fotokopia bat eranstea, dokumentu honetan dauden datu guztiak jasotzen dituena.
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ZINPEKO AITORPENA
Izen-Abizenak:

NAN:

Honako hau ordezkatuz:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala:

Izen komertziala:

IFZ/IFK:

ZINPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DU:














Muskizko autonomoentzako, mikroenpresentzako eta enpresa txikientzako salbuespenezko ezohiko
laguntzen udal-programari dagokion deialdiaren oinarriak ezagutzea eta onartzea, Covid 19ak
eragindako krisi ekonomikoaren eragina minimizatzeko.
Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10.
artikulua aldatzen duenak, establezimenduen itxierari eragin diola, edo, hala badagokio, dirusarrerak murriztu egin direla (BAOean laguntza horiek argitaratu aurreko hilabetearekiko fakturazioa
gutxienez ehuneko 50 murrizten denean, ekitaldian egindako hileko batez bestekoarekiko). Pertsona
fisikoak edo juridikoak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera ez badu alta hartzen diru-sarreren
murrizketa egiaztatzeko, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa).
Eskatzaileak mikroenpresa edo enpresa txiki izateko baldintzak betetzen dituela, Batzordearen
2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinaren arabera.
Eskatzaileak bere gain hartzen duela dirulaguntza aurreikusitako helburura bideratzeko konpromisoa.
Eskabide honetan zerrendatutako gastuen zenbatespena honako hauei dagokie: egindako ordainketa
errealei, diruz lagundu daitekeen aldirako jardueraren funtzionamendurako aurreikusitako gastuei
eta norbera babesteko ekipamenduetan zenbatetsitako gastuei/aurrekontuei.
Eskatzailea ez dagoela azaroaren 17ko 38/2003 Legean eta, zehazki, 13. artikuluko 2. eta 3.
zenbakietan eta 34. artikuluko 5. zenbakian ezarritako debekuen eraginpean, onuradun izateko eta
ordainketa jasotzeko.
Eskatzaileak konpromisoa hartzen du azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. artikuluan dirulaguntzen
onuradunei ezartzen zaizkien betebeharrak betetzeko.
Enpresa eskatzailea ez dela kontzeptu eta helburu bererako inolako dirulaguntza, laguntza edo dirusarrerarik jasotzen ari edozein administraziotatik edo erakunde publiko edo pribatutatik.
Laguntza-eskaera honetaz gain, helburu bererako laguntzak eskatu edo jaso dituela honako
erakunde publiko edo pribatu hauetatik:

Eskaeraren data







Erakundea

Programa

Zenbatekoa

Laguntza

Eskatzaileak konpromisoa hartzen du azken hiru ekitaldi fiskaletan edozein proiekturengatik eman
zaizkion minimis laguntzak aitortzeko, zenbatekoa, erakundea, emakida-data eta laguntzen
araubidea adierazita, edo, hala badagokio, laguntzarik jaso ez duela adierazteko; halaber, eskaera
aurkeztu ondoren lortutakoak ahalik eta lasterren jakinarazteko konpromisoa hartzen du.
Eskatzaileak konpromisoa hartzen du xede bererako dirulaguntza aurkeztu aurretik emandako
dirulaguntzen berri emateko, bai eta eskabidea aurkeztu ondoren eta ebazpena eman aurretik
lortutako laguntzen berri ahalik eta lasterren emateko ere.
Ondasun-erkidegoa, sozietate zibila edo nortasun juridikorik gabeko beste erakunde ekonomiko bat
izanez gero, ez da desegingo harik eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte, lege horren 11.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
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Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen penal edo
administratiborik, ez eta horretarako legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-bereizkeria egiteagatik
gertatutakoak barne.



Halaber, konpromisoa hartzen du beste erakunde publiko edo pribatu batzuen aurrean egin
ditzakeen dirulaguntza eskaeren berri idatziz emateko erakunde honi, Covid-19ak eragindako
osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz.
Eta dagokion lekuan jasota gera dadin, sinatu egiten du
Muskizen, 2020ko

aren

(e)(a)n

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo erakundearen zigilua
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ENPRESAK EDO ERAKUNDEAK LAGUNTZA
BEHARREKO NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA:

ESKATZEKO

EGINTZAN

AURKEZTU

1. Eskabidea, behar bezala beteta, zigilatuta eta sinatuta.
2. Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoetako edo sozietate zibiletako
pertsona fisikoen edo bazkideen kasuan, honako hauek emango dira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAN-Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia (pertsona fisikoak) eta eraketa-kontratua eta IFK
(ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak).
Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren alten eta bajen ziurtagiria, eskaera egin den
egunean.
Langileak kontratatuta izanez gero, ALT-Altako Langileen Txostena dokumentua (eskaera egin
den unetik ahalik eta gertuen dagoena; laguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondoren egin behar da).
Autonomoaren lan-bizitza, 2020ko martxoaren 13tik ahalik eta egun berrienera bitartekoa
(laguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren egin behar da).
Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, dirulaguntzaren eskatzaileak zerga-betebeharrak egunean
dituela egiaztatzen duena.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak bere
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.
Organo kudeatzailearen ebazpena, jarduera bertan behera utzi dela adierazten duena.

3. Pertsona juridikoen kasuan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IFZ txartelaren kopia edo, hala badagokio, Foru Ogasunaren ziurtagiria, pertsona
juridikoaren IFZ adierazten duena, eta bazkide eskatzailearen NANa, erakundearen izenean
eta hura ordezkatuz jarduten duena.
Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren alten eta bajen ziurtagiria, eskaera egin den
egunean.
Eskatzailearen ordezkaritza-ahalak.
Langileak kontratatuta izanez gero, ALT-Altako Langileen Txostena dokumentua (eskaera
egin den unetik ahalik eta gertuen dagoena; laguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondoren egin behar da).
Enpresari arduraldi esklusiboa eskaintzen dioten bazkide autonomoen lan-bizitza, 2020ko
martxoaren 13tik ahalik eta egun berrienera bitartekoa (laguntzen deialdia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren egin behar da).
Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, dirulaguntzaren eskatzaileak zerga-betebeharrak
egunean dituela egiaztatzen duena.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, eskatzaileak bere
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.
Organo kudeatzailearen ebazpena, jarduera bertan behera utzi dela adierazten duena.

4. 1. motako, 2. motako eta 3. motako laguntzen osagarriak zenbatzeko.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alokairu-kontratua.
Hipoteka-maileguaren kontratua.
Norbera babesteko ekipamenduen aurrekontua, proformako faktura edo faktura.
Laguntza aurkezten den unean enpresaren lan-bizitza eguneratua, non enpresako langileak
agertzen baitira.
ABEEE osagarrien kasuan, akordio horren justifikazioa aurkeztu beharko dute.
COVIDa dela eta kaleratutako pertsonak kontratatzen badira eta berriro enpresara itzultzen
badira, enpresa eguneratuaren kontratuak eta lan-bizitza aurkeztu beharko dira, aurreko
lan-harremana jasota.
Muskizko langabeen kontratazio berrien kasuan, lan-kontratuen eta kontratatutako
pertsonaren lan-bizitza eguneratuak.

5. 3. Motako laguntzetarako.
1.

Baldin eta jarduerak, gutxienez, % 50ekon fakturazio-murrizketa bat izan badu, 2019ko
ekitaldian egindako fakturazioaren batez bestekoarekin alderatuta, BAOean laguntza horiek
argitaratu aurreko hilabetearekiko,
hori egiaztatu beharko dute kontabilitateko
informazioaren bidez, 2019ko ekitalditik dirulaguntzaren eskaera aurkezten den egunera
arte, jaulkitako fakturen erregistroa, diru-sarreren eguneroko liburua, salmenten eta
sarreren erregistro-liburua edo zuzenbidean onartutako beste edozein proba aurkeztuz.

(*)Errolda-ziurtagiriak ofizioz egiaztatuko dira.
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JUSTIFIKAZIORAKO ETA AZKEN ORDAINKETARAKO AURKEZTU BEHARREKO% 30EKO
DOKUMENTAZIOA (gehienez hilabeteko epean aurkeztu beharko da, alarma-egoera
amaitu eta sei hilabete igaro ondoren)
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Zentsu-egoeraren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa, alta-data, helbide fiskala eta
jarduera garatzeko lokala adierazten dituena.
Pertsona fisikoak edo administratzaileak Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitate
profesionalean dagokion erregimenean alta eman izanaren ebazpena/ziurtagiria, justifikazioa
aurkezten den egunean eguneratua.
Baldin eta jarduerak, gutxienez% 50eko fakturazio-murrizketa bat izan badu BAOean laguntza
horiek argitaratu aurreko hilabetearekiko, 2019ko ekitaldian egindako fakturazioaren batez
bestekoarekin alderatuta, murrizketa hori egiaztatu beharko dute kontabilitateko
informazioaren bidez, 2019ko ekitalditik dirulaguntzaren eskaera aurkezten den egunera arte,
jaulkitako fakturen erregistroa, diru-sarreren eguneroko liburua, salmenten eta sarreren
erregistro-liburua edo zuzenbidean onartutako beste edozein proba aurkeztuz.
Diruz laguntzeko modukotzat jotako jardueraren gastuen fakturak eta banku-egiaztagiria,
2020ko martxoaren 1etik alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilaren azken egunera arteko
aldian.
Enpresaren lan-bizitza eguneratua.
ABEEE osagarrien kasuan, osagarri horiek langileari ordaindu izanaren banku-justifikazioa.
Kontrataziorako laguntzetarako, enpresaren lan-bizitza eguneratua diruz lagundutako
kontratua amaitu eta hurrengo hilean (dokumentazio hori 2020/12/31 baino geroago aurkeztu
ahal izango da, hala badagokio).
Foru Ogasunaren ziurtagiri eguneratua, dirulaguntza eskatu duen erakundeak zergabetebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, entitateak bere
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.
Zinpeko aitorpena (Eskaera-eredu normalizatuaren 5. eta 6. orrialdeak).
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ORDEZKARITZA-BAIMENA:
Izena:

NAN:

Honako hau ordezkatuz:
Enpresaren izen soziala:

IFZ/IFK:

BAIMENA EMATEN DUT:

Izena:
Helbidea:

NAN:
Kalea eta zka.:

Forlanen aurrean doan aurkez dezan Muskizko autonomoei, mikroenpresei eta ETEei zuzendutako
salbuespenezko eskabidea, COVID 19k eragindako krisi ekonomikoaren eragina minimizatzeko, Forlanek
onartutakoa, eta jakinarazpenetarako enpresaren izenean jardun dezan.

________________ (e) n, 202__ (e) ko ______________aren ______ (e) (a) n

Baimen-emailearen sinadura
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