GARDENTASUN BETEBEHARRARI BURUZKO ADIERAZPENA
Izen-deiturak:

NANa/IFK:

Honako hau ordezkatuz:

IFK:

Helbidea:
Ondotik ematen den aitorpena egiten dut dirulaguntza honen onuradun naizen aldetik:

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzkoak (2018ko 98. NAO, maiatzaren 23koa), Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen
onuradunen gardentasun betebeharrak arautzen ditu.
Aipatu foru legearen 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, DEKLARATZEN DUT:
Ez dudala gardentasun betebeharra.
Informazioa aurkeztu dudala dirulaguntza honi buruz:

honek emana:

;

beraz, ez da berriz eman beharrik, ez direlako datuak aldatu.
Gardentasun betebeharra dudala eta, horrenbestez, aipatu foru legearen 12. artikuluan ezarritako
informazioa ematen dut aitorpen honen eranskinean, eta entitatearen urteko azken kontuen kopia eransten dut.

(e)n, 20
Izen-deiturak:

(e)ko

aren

(e)an

NANa:

Kargua:

ADIERAZPEN-EGILEARENTZAKO ARGIBIDE JAKINGARRIAK:
1. Pertsona fisikoek ez dute gardentasun betebeharrari buruzko adierazpena aurkeztu behar.
2. 5/2018 Foru Legearen 2. artikuluaren c) apartatuak ezartzen du Nafarroako toki entitateek eta bere mendeko entitate instrumentalek
gardentasun betebeharra gorde behar dutela.
3. Foru lege horren 3. artikuluaren c) apartatuak ezartzen duenez, dirulaguntzak jasotzen dituzten entitate pribatuek gardentasun betebeharra
dute bi inguruabar hauetako bat gertatzen denean:
a) Emandako diru-laguntza 20.000 eurotik gorakoa izatea urtean.
b) Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa bere urteko sarreren %20 baino handiagoa izatea, betiere gutxienez 5.000 euro egiten badu.
4. Adierazpen hau eta kasuan-kasuan eransten den informazioa telematika bidez aurkeztuko dira Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor
Elektronikoaren bitartez, diru-laguntza kudeatzen duen administrazio-unitateari zuzendurik.
5. Adierazpen hau igortzeko epea hilabetekoa da, dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazten edo argitaratzen den egunetik hasita.
Betebehar hori bete ezean, ez da ordainduko onetsitako dirulaguntza.
6. Entitate onuradunak ematen duen informazioa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Gobernu Irekiaren Atariko
webgunean argitaratuko da. Informazio hori urtebetez egonen da eskura argitaratzen denetik. Epe hori pasatuta, hura argitaratzeko ardura duen
unitateak ofizioz kenduko du, eta, hala egin ezean, entitate onuradunak eskatzen ahalko du kentzeko.
Ered.: 001-201905

GARDENTASUN BETEBEHARRARI BURUZKO ADIERAZPENA
Dirulaguntza:

Entitate onuraduna:
IFZ
Osatu taula informazio honekin (5/2018 Foru Legearen 12. artikulua):
a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea.
c) Entitateak kargudun bakoitzarengatik jasotako ordainsari gordinak eta gainerako konpentsazio ekonomikoak,
kontzeptuen arabera banakatua, eta urteko kontuak, hauek jendaurrean erakutsi ahal izateko.
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