
  

   

2. ERANSKINA   
 

 
DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA 2017 

 

TOKI-ERAKUNDEEK BIZKAIA ADIN GUZTIENTZAKO LURRALDE BIHURTZEKO ETA ZAHARTZE 
AKTIBORAKO BALDINTZA EGOKIAK SUSTATZEKO BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN 2017AN 

EGITEN DITUZTEN PROIEKTUAK GARATZEKO. 

 

 

1. LAGUNTZA ESKATZEN DUEN ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK  
 

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK: 

IFZ:  

Izena:  

Helbidea:  

Udalerria:  Posta-kodea:  

Telefonoa:  Faxa:  

Helbide elektronikoa:  

Harremanetarako pertsonaren izena 
eta telefono zk.: 

 

Jakinarazpenetarako 

helbidea: 
 

Jakinarazpenetarako 

udalerria: 
  

Jakinarazpenetarako 

posta-kodea: 
 

 

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa 

betetzeko, honen bidez jakinarazten dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla estatistikak egiteko, 
eskabide honekin zerikusia duen arautegian eta horrekin bat datozen legeetan Gizarte Ekintza Sailari ezarri 

zaizkion eginkizunak betetzeko eta emandako laguntzak kudeatzeko eta kontrolatzeko. 

Fitxategi horren arduraduna Autonomia pertsonala sustatzeko zuzendari nagusia da, eta haren aurrean zure 

eskubideak erabili ahal izango dituzu, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka 
egiteko. Horretarako, Gizarte Ekintza Sailak jendea hartzeko dituen bulegoetara jo behar duzu (Ugasko bidea 3, 

48014, Bilbo), eta zure NANa aurkeztu. 

Deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko eman duen informazioa erabiltzeko baimena 

ematen dio Gizarte Ekintza Sailari. 
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2. ESKAERA 

Toki-erakundean legezko ordezkariaren identifikazioa edo legezko eskumen nahikoa duen pertsonarena. 

IZENA:  

NANa:  

KARGUA  

Behean sinatzen duen pertsonak, erakundearen ordezkari legez, honako hau 

ZIURTATZEN DU: 

1. Berak legez ordezkatzen duen erakundeak . .................aren ..........(e)ko ...../201..... Foru Dekretuan jasotako 

baldintzak guztiak betetzen ditu. 

2. Organo eskudunak onartu egin du adinekoekin adeitsuak diren hiri eta komunitateei buruzko Dublingo 

Adierazpena (2013).   

3. Eskabidean adierazitako datu guztiak egiazkoak dira; orobat hitz ematen du datuok egiaztatzeko 
beharrezkotzat jotzen diren jarduera guztiak erraztuko dituela eta eskabidea aztertzeko eskatzen zaion 

informazio osagarria emango duela. 

4. Ez dago diru-laguntza baten onuradun izateko debeku-egoeretako batean ere; egoera horiek Foru 

Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko 

maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12.2 artikuluan jasotzen dira. 

5. Udalerriko biztanle kopurua, azken zentsu ofizialaren arabera (mankomunitate edo partzuergo bat bada, 

zehaztu udalerri guztietako biztanle kopurua), ........... da; haietatik ....... 60 urtetik gorakoak dira. 

6. Ordezkatzen duen erakundeak zerga-betebeharrak, zuzenbide publikoko gainerakoak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean ditu, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12.2 e) artikuluan 

araututakoaren arabera. Eskabidea aurkezten denean, diru-laguntza ematen den unean, betebeharra 
aitortzen den unean eta ordainketa egiten denean, une horietan guztietan bete behar da baldintza hori, 

eta hala justifikatuko da espedientean, Ogasun eta Finantza Sailak erabakitzen duen moduan. 

7.  

UDALERRIA 
BIZTANLE KOPURUA 

60 URTETIK GORAKO 

BIZTANLE KOPURUA 

EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK 
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ADIERAZTEN DU: 

Ordezkatzen duen erakundea: 

1.- Atxikita dago Osasunaren Mundu Erakundearen Hiri Adeitsuen Munduko Sareari. 

BAI 

EZ  

2.- Asmoa du 2017an Osasunaren Mundu Erakundearen Hiri Adeitsuen Munduko Sareari atxikitzeko. 

BAI 

EZ  

3.- Euskadi Lagunkoia Sareari atxikita dago (Eusko Jaurlaritzak sustatzen du). 

BAI 

EZ  

4.- Asmoa du 2017an Euskadi Lagunkoia Sareari atxikitzeko. 

BAI 

EZ  

 

 

HONAKO HAU ESKATZEN DU: 

• Erakunde eskatzaileari proiektu honetarako diru-laguntza ematen zaio: 

• Beheko taulan zehaztuta dago proiekturako aurrez ikusitako gastuaren aurrekontu osoa. 

  

  

  

  

  

  

  

• Eskatutako zenbatekoa bat dator ..............aren .....(e)ko ....../201 Foru Dekretuaren 12. artikuluan jasotakoa 
aplikatzearen ondoriozko zenbatekoarekin. 

 

………n, 2017ko …….........…aren ………(e)(a)n. 

(Erakundearen zigilua eta legezko ordezkariaren sinadura) 
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Eskabide honi erantsitako dokumentazioa: 

1. Erakundeko organo eskudunak diru-laguntza eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria. 

2. Organo eskudunak adinekoekin adeitsuak diren hiri eta komunitateei buruzko Dublingo Adierazpena 
(2013) onartu izana egiaztatzen duen agiria.  2016an aurkeztuz gero eta indarrean jarraituz gero ez da 

beharrezkoa aurkeztea. 

3. Bankuko kontuaren fitxa; erakundeak zein hark aukeratutako banku-erakundeak behar bezala zigilatuta 
eta sinatuta aurkeztu behar da, 3. eranskineko ereduaren arabera. 

4. Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria, non adieraziko den erakundeak egunean dituela indarrean 

dauden xedapenek Gizarte Segurantzarekiko ezartzen dizkioten betebeharrak. 
5. Diruz lagunduko den proiektua  

6. Sarrera eta gastuen aurrekontua, 4. eranskinean jasotzen den ereduarekin bat. 
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