II. ERANSKINA.- Lasarte-Oriako Udaleko diru-laguntzen eskatzaileen erregistroko
inskripzioa ALDATZEKO eskaera
1. Eskatzailearen datuak
Izen-deiturak edo izen soziala:

IFZ / IFK zk.:

bere buruaren izenean edo honek ordezkatua jardunez:

2. Ordezkariaren datuak
Izen-deiturak :

IFZ / IFK zk.:

Eskatzailearekiko erlazioa:

3. Notifikazioetarako helbidea (markatu “” batekin dagokiona)
Kalea / zk. / Pisua:
Telefono-zenbakia:

 Adierazitako helbidean jaso nahi ditut komunikazioak / notifikazioak

Posta elektronikoa:

 Posta elektronikoaren bidez jaso nahi ditut komunikazioak / notifikazioak
 Euskaraz jaso nahi ditut komunikazioak / notifikazioak

OHARRA: Posta elektronikoaren aukera hautatzen baduzu, edozein komunikazio edo notifikazio egiteko erabiliko dugu hautaturiko
modua, eta horrela egindako notifikazioak beharrezko forman egindakotzat Joao dira eta dagozkien ondorioak sorraraziko dituzte, salbu
eta pertsona interesatuak geroagoko tramite batean eta espresuki agertzen badu kontra dagoela eta aldi berean eskatzen badu
notifikazioak sistema tradizionalaren bidez egin diezazkiotela.

4. Erantzukizunezko deklarazioa (markatu  batekin dagokiona)
Izenpetzen duenak hau DEKLARATZEN DU:
Ez dela aurkitzen onuradunaren izaera eskuratzea eragozten duen ezein zirkunstantziatan, Lasarte-Oriako
Udalaren Diru-Laguntzak Emateko Ordenantza Arautzailearen 5. Artikuluan xedatutakoaren arabera.
Ez duela aportatzen lehendik administrazioari honako espediente honi buruz aportatu zion dokumentazioa:
zk.

Data:20uu/hh/ee

5. Entitatearen erregistroak (bete dagozkion datuak)
Lasarte-Oriako Udalaren Elkarte eta
Fundazioen Erregistro Munizipala
zk:

EAEko Elkarte eta Fundazioen
Erregistroa
zk:

EAEko Kirol-Entitateen Erregistroa
zk:

6. Zein departamenturen deialdirako aurkezten den eskabidea (markatu “” batekin
dagokiona)
 A aukera – Kultura, Hezkuntza eta Euskara Departamentua
 B aukera – Gazteria eta Festak Departamentua
 C aukera – Kirolak Departamentua
 D aukera – Zebitzu Sozialak, Inmigrazioa, Kooperazioa, Enplegua eta Elakumea Departamentua
 E aukera – Hirigintza Departamentua
 F aukera – Ingurumena, Merkataritza, Kontsumoa eta Sanitatea Departamentua
Bertan beharretsitako eskakizunak betetzen dituelakoan, eta eskatutako dokumentazioa (jarraian zehazten dena) eransten
duelarik.
ESKATZEN DU: Arauzko tramiteak egindakoan, eskabide hau aurkeztutzat eman dezatela, eta Lasarte-Oriako Udalaren
Diru-Laguntzen Eskatzaileen Erregistroko inskripzioa alda dezatela. Horretarako, agiri Hajek aurkezten ditu:

7. Eskaerarekin batera aurkeztutako agiriak (markatu “” batekin eta zerrendako
dokumentazioa orain aurkezten den ala lehenago aurkeztu den)
Ordena

Agiri-mota

Orain aurkezten da

Lehenago aurkeztua *

1

Eratzeko eskritura eta/edo estatutuak





2

Aldatzeko eskritura





3

Identifikazio fiskaleko txartela





4

Ahalordearen eskritura, udaleko idazkariak askietsia





5

Administratzaileen eta ahalordedunen DNIa





6

Fundazio-akta





7

Elkarte eta Fundazioen Erregistroko inskripzioaren
zenbakai





8

Banketxe batek egindako jatorrizko agiria, kontuaren
zenbakia eta titulartasuna akreditatzen dituena





9

Beste agiri batzuk





10





11





12





13





*Agiri hori lehendik ekarria baduzu, markatu laukitxoan.
Lehendik Udalaren esku dagoen dokumentazioa aurkeztu beharrik ez da izando, betiere interesatuak adierazten badu zein prozedura edo
espedientetan aurkeztu duen, inolako aldaketarik izan ez badu eta bost urte baino gahiago igaro ez badira dagokion prozedura amaitu
zenetik.

8. DATU PERSONALEN INFORMAZIOAREN ETA INFORMAZIO OROKORRAREN
KLAUSULA
BAI

EZ





1.- Baimena ematen diot Lasarte-Oriako Udalari erakunde eskudunetatik behar diren agiri guztiak eska distan, kasua hala bada,
dagokidan diru-laguntzaren onuradun izateko beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen ditudala egiaztatzeko eta, hala badagokio,
eguneratzeko.

Lasarte-Orian

2012

(Eskatzailearen edo legezko ordezkariaren sinadura)

