
 
 
 
 
 
 
 
 

Herriko taberna, kafetegi eta ostatuei dirulaguntza 
Covid 19ak eragindako kalteak arintzeko, Usurbilgo herriko taberna, kafetegi eta ostatu 

establezimenduen itxierak , beti ere alarma egoeraren ondorioz jarduera eteteak sortarazitako 

kalte ekonomikoak jasan dituztenentzat dirulaguntza emateko urgentziazko deialdia 
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Eranskina: Erantzukizunpeko adierazpena  
 

 

Izen-abizenak:.......................................................................................................................................................... 

 

NA:..............................................................Kargua:.............................................................................................. 

 

ORDEZKATZEN DUEN ENPRESA  

 
Enpresaren izena :.......................................................IFZ/IFK :................................................................................ 

 

ARDURADUN ADIERAZPEN HAU EGITEN DU: 

1. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. 

2. Ez duela zorrik Usurbilgo Udalarekin. 

3.  Onuradun izateko oinarrien 3., 4. eta 7. artikuluetako baldintzak betetzen dituela. 

4. Konpromisoa hartzen duela oinarrien 11. artikuluan jasotako betebehar orokorrak betetzeko. 

5. Ez duela eskatu ez jaso itzuli beharrik gabeko beste laguntza edo diru-laguntza publikorik 

memoria ekonomikoan – Gastuen aurreikuspena – Jasotako gastu-kontzeptu berberetarako. 

6. Eskaera eta adierazpen hau sinatzen duen pertsonak legezko gaitasuna eta ordezkaritza nahikoa 

duela. 

7. Sinatzaileak bere gain hartzen duela hemen adierazitako alderdi guztiak eta aurkeztutako 

gainerako dokumentazioaren informazio guztia egiazkoak izatearen erantzukizun osoa. 

Jardueraren fakturazio bolumenari dagokionean, adierazpen hauetako bat egiten du: 

 

 Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. Artikulua aldatzen duen martxoaren 

17ko 465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen nahitaezko itxierak euren jarduerari 

eragin izanagatik, 2020ko apirileko fakturazioa gutxienez %75 murriztu dela aurreko 6 hilabeteetan 

fakturatutako batezbestekoarekin alderatuta.  
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 Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. Artikulua aldatzen duen martxoaren 

17ko 465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen nahitaezko itxierak euren jarduerari 

eragin izanagatik, nortasun juridiko bera  duen bi jarduera burutzen dituela, bata etenda eta bestea 

ez, eta 2020ko apirileko fakturazioa gutxienez %50 murriztu dela aurreko 6 hilabeteetan 

fakturatutako batazbestekoarekin alderatuta edo denboraldi bati lotutako jarduera bada aurreko 

urte osoko fakturazioarekin alderatuta. 

 

 

 
Usurbilen,                 (e)ko                             ren                 (e)an         

 
 

 

Legezko ordezkariaren sinadura 

eta enpresaren zigilua 


