
 
 

 

MUTRIKUKO UDALERRIAN UDAL EUSKATEGITIK KANPO 

EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO ORRIA 

 

 

DATUAK 
 

Izen-abizenak: 

Helbidea: 

Herria: 

PK: 

Telefonoa: 

Posta elektronikoa: 

NAN edo IFK: 

 

Nire izenean, edo ......................................... zenbakidun NANa edo IFK dituen (kontuan 

izan pertsona fisikoa den), eta ..........................................................................................n 

bizi den..........................................................................................ren izenean, honako hau 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 
ondoren zehaztuko den jarduerarako diru-laguntza eskatu nahi dudala: 

 

 Mutrikuko Udal Euskaltegitik (Debabe) kanpo euskara ikasteko diru-laguntzak  

 

Halaber, aditzera eman nahi dut Mutrikuko Udalak diru-laguntzak hauek emateko 

ezarrita dituen oinarriak osorik ezagutu eta onartzen ditudala.  

 

Bestalde, adierazten dut eskaera orri honetan jasotako datuak zuzenak direla. 

 

Eskaera orri honetan jasotako datu pertsonalei dagokienez, berriz, honako hau adierazi 

nahi dut: 

 

Bertan jasotako datuak nire baimenaz lortu direla, eta Udalak honako hau jakinarazi 

didala: datu horiek Datu Pertsonalak Babesteko azaroaren 13ko 15/1999 Legean 

ezarritakoaren arabera tratatu eta erabiliko direla. 

 

 



Horrela bada, idatzi honen bidez honako hau 

 

 

ESKATZEN DUT 
 

Eskatutako diru-laguntza ematea. 

 

Hori dela-eta, ondoren zehaztutako agiriak eransten ditut: 

 

 Eskaera aurkezten den unean (Urtarrilaren 31rako) 

 

—Eskaera orria, behar bezala beteta.  

—Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako diru-laguntza 

eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko zinpeko aitorpena (I. eranskina) 

—Betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela 

egiaztatuko duen agiria (I. eranskina) 

—Nortasun Agiri Nazionalaren kopia 

—Matrikularen kopia 

—Mutrikuko Udal euskaltegiaren ziurtagiria, egin den ikastaroa Mutrikun egiterik izan 

ez duela adieraziz, edo nahitaez beste euskaltegiren baten ikasi behar duela erakusten 

duen agiria. 

 

 Diru-laguntza zuritzeko  (Kurtsoaren amaieran): 

 

—Ikastaroa egin den euskaltegiak egindako ziurtagiria. Bertan honako gorabehera 

hauek zehaztu beharko dira: eskatzaileak ikastaroa bukatu eta gutxieneko 

aprobetxamendua izan duen ala ez, eta asistentzia zenbatekoa (ehunekotan) izan den. 

—Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria. 

 

 

 

Horretaz gain, Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango 

die eskatzaileei, eskabidean aditzera emandakoa egia dela egiaztatzeko. 

 

 

 

 

 

 

Mutrikun, ............................(e)ko ........................................aren ................(e)an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinadura 



 

I. ERANSKINA 

 

ZINPEKO AITORPENA 

 

Aitormena egiten duenaren datuak 

 

 Izen abizenak: 

 NAN edo IFK: 

 Helbidea: 

 Telefonoa: 

 

Nire izenean, edo .................................... IFK eta ................................. 

telefono zenbakia dituen, eta .......................................................................n 

bizi den ...................................................................ren izenean,  

 

ZINPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUT 

 

  Mutriku Udalari eskatutakoaz aparte, honako beste diru-laguntza hau 

jaso edo eskatu dudala, eskabide orrian zehaztutako jarduera burutu ahal 

izateko.  

 

 Eskaera zein erakunderi egin zaion 

 Eskaera zein egoeratan dagoen 

 Eskatutako diru kopurua 

 Jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa 

 

  Elgoibarko Udalari eskatutakoaz aparte, ez dudala beste diru-laguntzarik 

jaso edo eskatu, eskabide orrian zehaztutako jarduera burutu ahal izateko.  

 

Ez nagoela azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. atalek 

diru-laguntzak jasotzeko ezartzen dituen debeku kausaren batean ere 

sartuta. Eta era berean, zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekiko 

betebeharrak eta Udalarekikoak betetzen ditudala. 

 

 

Mutrikun, ..................(e)ko ...........................aren ..................(e)an 

 

 

 

 

 

Sinadura 


