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Dirulaguntza ostalaritzaren eta ostatuen sektorearen mantentze-gastuetarako
JAKINARAZTEKO BIDEA

ELEKTRONIKOKI, EGOITZA ELEKTRONIKOAN ¹
(1) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena “agerraldi elektronikoaren” sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta
delakora jo beharko du, eta, behin hori eginda, bertako jakinarazpen-zerbitzura. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da aurrez, erabiltzailea
identifikatze aldera.

ESKAERAREN DATUAK

Negozioa JEZn:
Epigrafea:
Justifikazio-memorian sartuta dauden dirulaguntzen xedezko kontzeptuak

Entitateak bete egiten ditu onuradun izateko Iruñeko Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza
Orokorrak aipatzen dituen betekizun orokorrak eta Deialdi honetan ezarritako berariazko betekizunak
oro.
Entitatea ez du ukitzen lehenago aipatu Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluak
onuradun izateko aipatzen dituen debeku-zioetako bakar batek ere.
Establezimendu onuradunak autonomo edo ETE (enpresa txiki eta ertaina) izaera izan behar du, eta
Iruñean egon. Europako Batzordearen 651/2014 EBko Erregelamenduan txertatutako ETEren
definizioa erabiliko da, zeinaren arabera enpresa txiki edo ertaintzat jotzen baitira 250 langile baino
gutxiago eta urtean 50 milioi euroko negozio-bolumena baino txikiagoa dituztenak. Betekizuna da,
baita ere, ez izatea enpresa txiki edo ertaina ez den enpresa bati elkartua edo horren
partaidetzapekoa % 25 baino gehiagoko partaidetzarekin.
Eguneratuak ditu zergei nahiz gizarte segurantzari buruzko betebeharrak, eta Iruñeko Udalarekiko
zerga-betebeharrak. Baimena ematen diot Iruñeko Udalari
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Zerga Ogasunean eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean kontsultatu dezan egunean
ditudala hala tributu-betebeharrak nola Gizarte Segurantzarekikoak.
Adierazten dut diruz lagundutako gastuen egiaztagiriak jatorrizko agirien kopia fidelak direla.
OHARRAK
Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela –Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan
xedatutakoarekin bat– baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako
sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela –salbu ofizioz edo
hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada–.
Datuen babesa: Iruñeko Udala da arduradun datu pertsonalak zein administrazio-prozeduratarako aurkeztu edo eskatu diren eta horri dagozkion izapideak kudeatze aldera erabiliko
diren datuen tratamenduaz. Ez zaie hirugarrenei lagako daturik, legeak hala aginduta izan ezik. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –zuzenak ez badira– eta
horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz. Pribatutasun-politikan kontsultatu ditzakezu tratamendu-zerrenda eta
informazio osagarria.
Izen-ematea tramitatzeko beharrezkoa bada beste pertsona fisiko batzuen datu pertsonalak txertatzea, izapidea egiten duen horrek aurreko paragrafoan jasotako inguruabarren berri
eman beharko die pertsona horiei, betiere haien datuak eman aurretik, eta haien berariazko baimena eduki beharko du –halakorik behar izanez gero–, datuen tratamendurako.
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