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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 55/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 25ekoa, 
2016-2017 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta 
dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran 
parte hartzen duten erakundeentzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak 
eta deialdia onesten dituena. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren 
uztailaren 26ko 130/2016 Foru Dekretuak arautu ditu.

Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko 
Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei Buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak 
7.b.6 artikuluan dio Kondaira-Lurraldeei dagokiela Bateango Erakundeek emandako 
honako gaien artean osabideratu eta egipideratzea kirolaren sustapena, eta eskola-
kirolentzako eta guztien kirolarentzako egitarauak.

Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 5. artikuluak dio, halaber, 
lurralde historikoetako foru-organoei dagokiela Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-
kirolaren arloko arauak garatzea eta gauzatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiak, eskoletako umeen artean kirola sustatzeko, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren uztailaren 26ko 130/2016 Foru Dekretuaren bidez (abuztuaren 3ko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean, 147. zenbakia), Bizkaiko Eskola Kirola programaren 2016-2017 
denboraldirako arautegia ezarri du.

Honako Foru Dekretu honen bidez diruz lagundu gura da aipatutako Eskola Kiroleko 
Programa horietan entitate desberdinek izan duten parte hartzea.

Laguntzak emateko salbuespenezko hainbanaketa sistemaren araubidea erabiliko 
da, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluan jasota dagoena, 
hain zuzen.

Horrela, Foru Dekretu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eskabideei 
puntuak ezarri eta baloratu ondoren, aurrekontu muga proiektu eskatzaile bakoitzari 
ezartzen zaion Foru Dekretuaren 5. artikuluko puntu eta zenbatekoen artean 
hainbanatuko da.

Hainbanaketa sistema erabiltzeko arrazoia da deialdi hau eskolei, guraso elkarteei 
eta eurei lotutako entitateei eta kirol elkarteei edo/eta klubei zuzenduta dagoela, bai 
eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei eta/edo udalek kirolaren arloan dituzten udal 
organismo autonomoei edo udal fundazio publikoei ere. Aurreko horiek guztiek, Foru 
Dekretu honek ezartzen dituen baldintza batzuk aurretiaz beteta dituztela eta burutu 
dituzten jarduerak konparatu gabe, diru-laguntza jasoko dute eskarian aurkeztutako 
datuetan oinarrituta 5. artikuluko ebaluazio-irizpideen arabera. Artikulu horretako azken 
lerrokadan oinarriak ezartzen dira hainbanaketa egiteko, eta hainbanaketaren bidez, 
diru-laguntza bakoitzaren zenbatekoa kalkulatuko da.

Foru dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu. Printzipio horiek 
jasota daude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 
3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko 
prozedura arautzen da).

Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2013ko azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, haren bidez, 
generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; 
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ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean dago aurrez ikusita.

Ildo horretan, tramitazioan, Foru Dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena 
sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzkoa.

Azaldutakoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 
17., 39 k) eta 64.3 artikuluak, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra arautu zuen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak onartu zuen Diru-laguntzen 
Erregelamendua kontuan hartuta, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako 
Foru Sailaren egitura organikoari buruzko araudia onetsi zuen martxoaren 8ko 42/2016 
Foru Dekretuak emandako ahalmenak aintzat hartuta, Euskara eta Kultura Saileko foru 
diputatu andreak proposaturik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko 
apirilaren 25eko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATZEN DA:

1. artikulua.—Xedea
1. Foru Dekretu honen helburua da 2016-2017 denboraldian Bizkaiko Eskola 

Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo 
Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako foru diru-laguntzen 
deialdiaren oinarriak eta arauak onestea. Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 26ko 
130/2016 Foru Dekretuaren babespean egin dira kirol jarduerok.

2. Foru Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko da txirrindularitzako 
modalitatea.

3. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 29. artikuluak ezartzen duen «diru-
laguntza jaso dezakeen gastua»ren kontzeptua betez emango dira diru-laguntza hauek. 
Ondorio horietarako, diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango dira batere zalantzarik 
gabe lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak, behar-beharrezkoak direnak 
eta ezarritako epearen barruan egiten diren gastuak. Diruz lagundutako gastuen kostua 
ezin izango da inoiz izan merkatuko balioa baino handiagoa.

4. Foru Dekretu honen helburua da eskatzaileen ekintzak lagundu eta osatzea; ez 
dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu guztiak.

2. artikulua.—Onuradunak
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako egoeretako 
batean ez dauden honako hauek izan daitezke onuradunak:

a) Bizkaiko Lurralde Historikoan irakaskuntza ofizialak ematen dituzten eskolak 
eta euren guraso elkarteak edo horiei lotutako nortasun juridikoko entitateak eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza soziala duten kirol elkarteak edo/eta kirol klubak, 
bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta/edo udalek kirolaren arloan dituzten 
udal organismo autonomoak edo udal fundazio publikoak ere, baldin eta 2016-2017 
denboraldian Bizkaian honako jarduera hauetakoren batean parte hartu badute:

Lehiaketa-jarduerak
1. Kirol anitza eta udal mailako kirol anitza.
2. Aerobika.
3. Xakea.
4. Atletismoa.
5. Saskibaloia.
6. Saskibaloia 3x3.
7. 5/3kako saskibaloia.
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8. 5eko eskubaloia.
9. 7ko eskubaloia.
10. Hondartzako eskubaloia.
11. Beisbola.
12. Krosa.
13. Herri kirolak.
14. Kirol eskalada.
15. Esgrima.
16. Alpetar eskia.
17. Frontenisa.
18. Areto-futbola.
19. 7ko futbola.
20. 9ko futbola.
21. 11ko futbola.
22. Gimnasia artistikoa.
23. Gimnasia erritmikoa.
24. Gimnasia jauzi-oholean.
25. Hockeya.
26. Patinen gaineko hockeya.
27. Ilara bakarreko patinen gaineko hockeya.
28. Judoa.
29. Karatea.
30. Borroka.
31. Igeriketa.
32. Igeriketa sinkronizatua.
33. Padela.
34. Patinaje artistikoa.
35. Patinaje lasterketak.
36. Zesta-puntako pilota.
37. Eskuzko pilota.
38. Palako pilota.
39. Trinketeko esku-pilota.
40. Piraguismoa.
41. Arrauna.
42. Errugbia.
43. Skateboarda.
44. Surfa.
45. Taekwondoa.
46. Tenisa.
47. Mahai-tenisa.
48. Arku-tiroa.
49. Triatloia.
50. Txikibox.
51. Bela.
52. Hondartzako boleibola.
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53. Boleibola.
54. Waterpoloa.

Hezkuntza-jarduerak
—  Heziki.
b) Bizkaiko Lurralde Historikoan irakaskuntza ofizialak ematen dituzten eskolak edo 

euren guraso elkarteak edo horiei lotutako nortasun juridikoko entitateak eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoan egoitza soziala duten kirol elkarteak edo/eta klubak ere, baldin eta 
Araba edo Gipuzkoako eskolako kiroleko jardueretan parte hartzen badute eta Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren baimena badute. Onuradunak izango dira, 
baldin eta eskola kirolaren programetan barne hartutako lehiaketako jardueraren batean 
parte hartu badute, hurrenez hurren, Araba edo Gipuzkoako foru aldundietan.

2. Ez dira onuradunak:
a) Honako hauetan ezarritakoa betetzen ez duten erakundeak: ekainaren 11ko 

Euskal Autonomia Elkarteko Kirolari buruzko 14/1998 Legea, Eusko Jaurlaritzaren 
eskola kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua, eta aplika daitezkeen 
gainontzekoak. Ez betetzeen artean, administrazio baimen adierazirik gabe Eskola Kirola 
programetan jasota ez dauden lehiaketak egitea dago, edo horietarako arauz ezarritako 
eremu geografikoa ez errespetatzea.

b) Parte hartu ez duten entitateak edo izena emandako jardueratik alde egiten 
dutenak.

c) Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 26ko 130/2016 Foru Dekretuarekin bat 
Bizkaiko Eskola kiroleko programan parte hartzeko izena eman ez duten entitateak.

d) Ekainaren 11ko Euskal Autonomia Elkarteko Kirolari buruzko 14/1998 Legean 
jasotako faltaren bat egiteagatik, zehapenen bat jaso duten entitateak.

e) Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailak baimendu ez dituen kirol 
jarduerak antolatu dituzten entitateak, edo jarduera horietan parte hartu dutenak.

f) Artikulu honen 1. zenbakiko jardueretako batean ere parte hartu ez duten 
entitateak.

g) Bizkaiko Eskola Kirola programak 2016/2017 denboraldian izango duen arautegia 
ebazten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 26ko 130/2016 Foru Dekretuaren 
11.2 artikulua betetzen ez duten Futboleko kirol modalitateetan (F7, F9 eta F11) parte 
hartzen duten Bizkaiko Kirol Elkarte edota Klubek, alegia, aurreko denboraldian izena 
emandako kirolarien %70a mantentzen ez dutenek.

3. Foru Dekretu honen xede diren jardueretan parte hartzeagatik onuradun izan 
litezkeen entitateek ez dute diru-laguntzarik jasoko laguntzak jasotzetik baztertuta geratu 
diren kirolari edo taldeengatik; baztertuta geratu behar izan dira, hain zuzen ere, Bizkaiko 
Eskola Kirola Programan jasota ez dauden egoeretarako baimena emateko prozedura 
arautzen duen Euskara eta Kulturako Foru Diputatuaren martxoaren 22ko 856/2016 
Foru Aginduaren arabera.

4. Sexua dela-eta inor baztertzeagatik administrazio-zehapenik edo zehapen 
penalik jaso duten pertsona fisiko nahiz juridikoek ezin izango dute dekretu honetan 
araututako deialdian parte hartu, dagokien zehapena indarrean dagoen bitartean; 
halaber, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Euskal 
Legea dela-eta debeku hori ezarri zaienak ere dekretu honek arautzen duen deialditik 
kanpo geldituko dira.

3. artikulua.—Diru-laguntzak emateko araubidea
Laguntzak emateko araubidea ezohikoa den hainbanaketa sistema izango da; Foru 

Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20.1 aurrez ikusita dago sistema hori.
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Horrela, Foru Dekretu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eskabideei 
puntuak ezarri eta baloratu ondoren, aurrekontu muga proiektu eskatzaile bakoitzari 
ezartzen zaion Foru Dekretuaren 5. artikuluko puntu eta zenbatekoen artean 
hainbanatuko da.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak
1. Diru-laguntzarako eskariak eredu ofizialean (E1-I. eranskina, zeina www.bizkaia.

eus/kulturadirulaguntzak webgunean dagoen eskuragarri) aurkeztu behar dira Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko Eskola Kirolaren Atalean (Bilboko Errekalde 
zumarkalea, 30-1, astelehenetik, ostiralera, 8;30etik 13;30era); edo, bestela, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira.

2. Eskariak aurkezteko epea 2017ko maiatzaren 15etik 26ra artekoa da, biak barne.
3. Dokumentazio orokor hau (E3-II. eranskina) erantsi beharko zaio eskabideari:
a) Banku-helbideratzearen fitxa (IV-E5. eranskina betez), alta edo aldaketaren bat 

bada, bakarrik.
b) Erakunde eskatzailearen IFZren fotokopia.
4. Agiri espezifiko hauek (E3-II. eranskina) erantsi beharko zaizkio eskabideari:
a) Desgaitasuna izateagatik diru-laguntza gehiago jaso dezaketen teknikariak edo 

jokalariak badira: %33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa duela egiaztatzen duen agiria, 
Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa.

b) Arabako edo Gipuzkoako lurralde historikoetako eskolarteko kirol jardueretan 
parte hartu eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren baimena daukaten 
entitateek soilik, honako hauek ere aurkeztu behar dituzte:

—  Parte hartu duen jardueren egutegiaren kopia.
—  Izena Internet bidez eman bada, jarduera egin den lurralde historikoko aldundiak 

emandako frogagiria.
c) Kudeaketa integralaren hobekuntzarekin lotutako beste erakunde ofizial 

batzuek emandako ziurtagiriak eta haien edukia (soilik ez badira bikaintasunarekiko 
konpromisoarenak).

d) Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 2. 
artikulua aintzat harturik, erakundeak urtean aurreikusten dituen sarrerak, guztira.

5. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo Foru Dekretu honetan 
eskatutako agirietakoren bat falta badute, orduan, erakunde interesdunari errekerimendua 
egingo zaio, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan akatsa zuzentzeko edo 
nahitaezko agiriak aurkezteko. Era berean, jakinaraziko zaio ezen hala egiten ez badu 
eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta, behin ebazpena emanda, eskaera artxibatu 
egingo dela.

6. Beharrezkotzat jo izanez gero, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura 
Saileko Kirol Zerbitzuak aurkeztutako eskabideak ebazteko egokitzat jotzen dituen 
agiri osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei. Erakunde eskatzaileak 
errekeriemendua jaso baina ezarri zaion epearen barruan aurkezten ez baditu eskatu 
zaizkion agiriak, eskabidean atzera egin duela ulertuko da, eta eskabide hori artxibatu 
egingo da, aurretik ebazpena eman eta gero.
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5. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak
Diru-laguntzak entitate eskatzaileen artean banatzeko, irizpide hauei jarraituko zaie:

1. Parte-hartzea
1.1. Taldeko modalitateetan parte hartzea

Parte hartzeagatik, gehienez, hamabost euro (15 euro) emango dira taldean 
inskribatutako jokalariko. Zenbateko hori %15 gehituko da kasu hauetan:

a) Emakumeak badira.
b) %33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa dutela egiaztatzen duen agiria duten 

pertsonak badira; agiri hori Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa izan behar da.

c) Herri kiroletan parte hartzen duten pertsonak badira.
Puntuazioa gehitzeko ehunekoak metatu egingo dira aurreko a), b) eta c) letretako 

baldintzetako bat baino gehiago betetzen dituzten pertsonen kasuan, eta, gehienez ere, 
%45 gehitu ahal izango da puntuazioa.

1.2. Banakako kirol modalitateetan parte-hartzea
Parte hartzeagatik, gehienez ere hamabost euroko (15 euro) diru-laguntza emango 

da izena emandako jokalari bakoitzeko. Zenbateko hori %15 gehituko da kasu hauetan:
a) Emakumeak badira.
b) %33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa dutela egiaztatzen duen agiria duten 

pertsonak badira; agiri hori Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa izan behar da.

c) Arraunean parte hartzen duten pertsonak badira.
Puntuazioa gehitzeko aurreko a) eta b) letretan jasotzen diren ehunekoak hasierako 

puntuazioari metatuko zaizkio.
Diru-laguntza jasotzeko eskubidea duten jokalari kopurua zehazteko, jardunaldi 

bakoitzeko jokalari kopurua (jardunaldien akten arabera) zatituko da jokatutako 
jardunaldiengatik.

1.3. Hezikin parte hartzea
Parte hartzeagatik, gehienez ere hamabost euroko (15 euro) diru-laguntza emango 

da izena eman duen jokalari bakoitzeko. Zenbateko hori %15 gehituko da kasu hauetan:
a) Emakumeak badira.
b) %33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa dutela egiaztatzen duen agiria duten 

pertsonak badira; agiri hori Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa izan behar da.

Diru laguntza jasotzeko eskubidea duen jokalari kopurua aterako da aktetan jasotako 
jardunaldi bakoitzeko parte hartzaileen batura zati jardunaldi kopurua eginez.

Puntuazioa gehitzeko ehunekoak metatu egingo dira aurreko a) eta b) letretako 
baldintzetako bat baino gehiago betetzen dituzten pertsonen kasuan, eta, gehienez ere, 
%30 gehitu ahal izango da puntuazioa.

1.4. Kirolean hastea
a) Kirol anitzean, gehienez ere bostehun euroko (500 euro) diru-laguntza emango 

da izena eman duen talde bakoitzeko.
b) Hezikin, gehienez ere bostehun euroko (500 euro) diru-laguntza emango da 

diru laguntza eskubidedun 6 jokalariko (hots, aktetan jasotako jokalari parte hartzaileen 
batura zati jardunaldi kopurua).

6ko jokalari kopurua gaindituz gero, gehienez ere bostehun euroko (500 euro) diru-
laguntza emango da beste jokalari seikote bakoitzeko edo frakzioko.
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c) Hezikin eta Kirol anitzean, bietan, taldea duten erakundeek, gainera, bostehun 
euro (500 euro) jasoko dituzte, gehienez.

1.5. Emakumezkoen umeen 9 Futbolean parte hartzea
Futbol 9ko lehiaketa jardueran, beti ere izen ematea egin bada Emakumezkoen 

Futbol A-n (F9), umeen kategorian, diru laguntzaren zenabtekoa izango da, gehienez, 
laurehun eurokoa (400 euro) izena emandako talde bakoitzeko.

1.6. Arbitrajeak (futboleko modalitatean baino ez)
Arbitratutako partidako, gehienez, hamar euroko (10 euro) diru-laguntza emango da, 

lurralde-federazioak arbitroa aukeratu duen partidetan izan ezik. Dirua etxeko taldeari 
ordainduko zaio.

2. Kudeaketa aurreratua
2.1. Langile teknikoen prestakuntza

Diru-laguntzarako eskubidea duen pertsonal teknikoa izateko, kirol arduradun edo 
entrenatzaile gisa inskribatuta egon behar da.

Puntu bakoitzeko, gehienez, berrogei euroko (40 euro) diru-laguntza emango da.
Pertsonal teknikoa prestatzeko diru-laguntzaren zenbatekoa honako baremo honen 

arabera emango da:
2.1.1. Entitateko kirol arduradunaren balorazioa:

EGIAZTAGIRI/TITULAZIO ARLOAK - ÁREAS DE TITULACIÓN/CERTIFICACIÓN

Puntuak
Puntos

Kirol titulazioa
T. Deportiva

Titulazio akademikoa
T. académica

Beste batzuk
Otras titulaciones

19
Gorputz-Hezkuntza liz. edo g./ Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren Zientzietako liz. edo g.
L. o G. en Educación física / L. o G. en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte

11

Gorputz-hezkuntzako Magisteritza edo Gorputz-
hezkuntzako Magisteritzan g. / Magisterio en 
Educación Física o G. en Magisterio en Educación 
Física
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko 
goimailako zikloa / Ciclo de grado superior de 
animación de actividades físicas y deportivas
Goi Kirol Teknikaria / Técnico deportivo superior en…

7
Entrenatzaile nazionala
Entrenador/a nacional
III. Maila / Nivel III 

Magisteritza edo Magisteritzan g./ Magisterio o G. en 
Magisterio 
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko 
erdi mailako zikloa/ Ciclo de grado medio conducción 
de actividades físicas y deportivas en el medio natural

3
Herrialdeko entrenatzailea
Entrenador/a regional
II. Maila / Nivel II 

(Kirol Teknikaria / Técnico deportivo en…)
Astialdiko hezkuntza 
jardueren zuzendaria
Director/a de Act. Educativas 
en el tiempo libre
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Aurreko taulari dagokionez, tituluen puntuazioa ez da metatuko, hau da, puntu gehien 
dituen titulua baloratuko da, hori kirol arloko titulua, akademikoa edo bestelakoa den 
kontuan hartu gabe.

2.1.2. Entrenatzaileen balorazioa:

EGIAZTAGIRI/TITULAZIO ARLOAK - ÁREAS DE TITULACIÓN/CERTIFICACIÓN

Puntuak
Puntos

Kirol titulazioa
T. Deportiva

Titulazio akademikoa
T. académica

Beste batzuk
Otras titulaciones

9
Entrenatzaile nazionala
Entrenador/a nacional
III. Maila / Nivel III 

Gorputz-Hezkuntzan liz. edo g./ Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren Zientzietako liz. edo g.
L. o G. en Educación física / L. o G. en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Goi Kirol Teknikaria / Técnico deportivo superior en…

6
Herrialdeko entrenatzailea
Entrenador/a regional
II. Maila / Nivel II 

Magisteritza, G.H. edo Magisteritzan G.H. g. / Magisterio E.F. o 
G. en Magisterio E.F.
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko goi mailako 
zikloa/ Ciclo de grado superior en animación de actividades 
físicas y deportivas
Kirol Teknikaria / Técnico deportivo en…

4 I. Maila / Nivel I
Magisteritza edo Magisteritzan g. / Magisterio G. en Magisterio
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko erdi 
mailako zikloa/ Ciclo de grado medio conducción de actividades 
físicas y deportivas en el medio natural

Astialdiko 
hezkuntza jardueren 
zuzendaria
Director/a de Act. 
Educativas en el 
tiempo libre

3
Begiralea
Monitor/a
Bloke orokorra, I. Maila
Bloque común, Nivel I

Pedagogia edo Pedagogian g. / Pedagogía o G. en Pedagogia
Psikologia edo Psikologian g./ Psicología o G. en Psicología
Gizarte-hezitzailea / Educador/a social

L.Hko Gizarte eta 
kultur animazioa
Animazio 
soziokulturaleko 
goi mailako 
zikloa / Ciclo de 
grado superior 
de Animación 
Sociocultural
F.P. II Animación 
sociocultural

2
Eskola kiroleko begiralea
Monitor/a de Deporte 
Escolar

1
Beste diplomaturak/ Otras diplomaturas
Beste lizentziaturak/ Otras licenciaturas
Beste gradu batzuk/ Otros Grados

Astialdiko hezkuntza 
jardueren begiralea
Monitor/a de Act. 
Educativas en el 
tiempo libre

Aurreko taulari dagokionez, tituluen puntuazioa ez da metatuko, hau da, puntu gehien 
dituen titulua baloratuko da, hori kirol arloko titulua, akademikoa edo bestelakoa den 
kontuan hartu gabe.

2.1.3. Puntuazio gehikuntzak:
Titulazio arloei buruzko taulen arabera, kirol arduradunek eta/edo entrenatzaileek 

lortutako puntuazioa gehitu egingo da, honako irizpide hauekin bat etorrita:
a) Jardunaldietara joatea eta titulazioa.

0,5 puntu Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako eskola kirolari buruzko jardunaldietariko bakoitzera 
joateagatik (gehienez 2 puntu).

2 puntu Titulazio arlo bi edo hiruri dagokien titulazioa aurkezteagatik
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b) Kirol arduradunek eta entrenatzaileek lortutako puntuazioa %15 gehituko da baldin 
eta:

—  Emakumeak badira.
—  %33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa dutela egiaztatzen duen agiria duten 

pertsonak badira; agiri hori Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa izan 
behar da.

Entrenatzaileek lortutako puntuazioa %15 gehituko da Arraunean, Herri Kiroletan eta 
Kirol Anitzetako jardueran parte hartzen badute.

Hemen adierazitako ehunekoak hasierako puntuazioari gehituko zaizkio eta, gehienez 
ere, %45 gehitu ahal izango da puntuazioa.

2.2. Eskola kiroleko proiektua
Eskola kiroleko proiektua daukatela egiaztatu eta berau onetsia duten Bizkaiko 

Lurralde Historikoan irakaskuntza ofizialak ematen dituzten eskolei eta euren guraso 
elkarteei edo horiei lotutako nortasun juridikoko entitateei eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoan egoitza soziala duten kirol elkarteei edo/eta klubei, gehienez, zortziehun 
euro (800 euro) ordainduko zaizkie, eskola kiroleko proeiktua daukatela egiaztatu bada 
Bizkaiko Eskola Kirola programak izango duen arautegia onesten duen uztailaren 26ko 
130/2016 Foru Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.

2.3.  Eskabidea egiten duen entitateak kudeaketa integrala hobetzeko sistema martxan 
jartzea

—  Kudeaketa aurreratuarekiko konpromiso diploma indarrean: 80 puntu.
—  Hobekuntzarekin lotutako beste erakunde onetsiek emandako ziurtagiriak: 80 

puntura arte, beronen maila eta edukiaren arabera.

3. Hainbanaketa
Kuantifikazio horren ondoren eta ebazpena eman aurretik, organo eskudunak 

diru-laguntzen entitate onuradunen arteko hainbanaketa egingo du erabilgarri dagoen 
aurrekontuaren arabera.

6. artikulua.—Aholkularitza
Foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko 

beharrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru 
Aldundiko Kirol Zerbitzuak. www.bizkaia.eus/laguntzaileKirolak helbidea erabil daiteke 
horretarako.

7. artikulua.—Ebazpena
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 22.4. artikuluan xedatutakoa 
betez, deialdi honetan, interesdunei ez zaie lehenbizi behin-behineko ebazpen-
proposamena emango, eta, gero, entzunaldiaren izapidea eskainiko, zeren prozeduran 
interesdunek ekarri dituzten egitateak, alegazioak eta frogak besterik ez baitira jaso eta 
kontuan hartuko.

2. Deialdia ebatzi baino lehen, eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko du Kirol Zerbitzuak. Egiaztapenaren 
ondorioz ikusten bada eskatzaileren batek betebehar horietako bat, edozein, ez 
duela betetzen, errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio hori egiten ez badu bere eskabidean atzera 
egindakotzat joko dela.

3. Eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei (6) hilabetekoa 
izango da, gehienez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta.
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Ebazpena Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuak emango du, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Kirol Zerbitzuaren txostena jaso ondoren. Epe hori eskabideari buruzko 
ebazpen adierazirik eman gabe igarotzen bada, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, 
ebazpen adierazia geroago ere eman ahal izango da.

4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua deialdi publiko honetarako 
eskabidea aurkeztu duten erakunde interesdunei jakinaraziko zaie Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuz. Posta ziurtatu bidez ere komunikatuko zaie entitate interesdunei.

Bertan, berariaz azalduko da foru agindu horrek administrazio bidea amaitzen 
duela eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daitekeela, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuari zuzenduta, foru agindua 
jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko 
epearen barruan; epe hori ere berdin zenbatuta.

Administrazio publikoen kasuan, deialdia ebazteko foru agindua administrazioarekiko 
auzien bidean errekurritu ahal izango da, bi (2) hilabeteko epearen barruan, ebazpen 
hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita. Aurrez errekerimendua egin bada 
—Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 44. artikuluan zehazten denaren arabera—, orduan, errekurtsoa aurkezteko 
epea beren-beregiko erabakiaren jakinarazpena jaso eta biharamunean hasiko da 
zenbatzen edo, bestela, ustez ezetsitzat jo eta biharamunean.

5. Foru Dekretu honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira helburu 
bererako Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administraziok edo 
erakunde publikok zein pribatuk ematen dituzten diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera 
edo baliabideekin.

6. Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretakoren bat aldatzen 
bada, eta betiere aldi berean udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo 
nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko batek emandako beste diru-
laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat lortzen bada, gerta liteke diru-laguntza 
emateko ebazpena aldatzea, zeren Foru Dekretu honen bitartez araututako diru-
laguntzen zenbatekoa, bakarrik zein beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin bat 
eginda, inolaz ere ezin baita izan onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino 
handiagoa.

8. artikulua.—Ordainketa
1. Deialdi hau ebazteko ematen den Foru Agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

argitaratu eta ondorengo hamar egun baliodunetan erakunde onuradunak ez badio 
beren-beregi eta idatziz uko egiten, diru-laguntza onartu duela ulertuko da.

Diru-laguntza eman dela Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, 10 egun 
baliodun igaro eta berehala, Kirol Zerbitzuak hari dagokion zenbatekoaren ordainketa 
izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta erakunde onuradunei ez zaie 
horretarako inolako bermerik eskatuko.

2. Betebeharra aitortu eta diru-laguntzen ordainketa egin baino lehen, egiaztatuko 
da ea erakunde onuradunek eguneraturik dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak. Egindako egiaztapenaren ondorioz, gertatzen bada erakunde 
onuradunen batek adierazitako betebeharretako bat, edozein, betetzen ez duela, 
errekerimendua egingo zaio, hamar (10) eguneko epearen barruan egoera konpon dezan, 
eta ohartarazi egingo zaio bestela galdu egingo lukeela emandako diru-laguntzarako 
eskubidea.

9. artikulua.—Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. Borondatezko itzulketa da onuradunak bere borondatez eta Administrazioaren 

inolako errekerimendurik gabe egiten duena.
2. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren 

arabera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru 
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
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maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekimenez itzuli 
ahal izango du Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza, foru erakundeak aurretik 
eskatu gabe. Halakoetan, Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntza benetan itzultzen den 
arte sortutako berandutze-interesak kalkulatuko ditu, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 
Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

3. Onuradunak berak eskatuta foru diru-laguntza itzultzeko ordainketa-gutun 
bat erabili behar da. Ordainketa-gutun hori diru-laguntzaren kudeaketaz arduratu 
den foru zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta 
gero. Ordainketa-gutun horretan honako hauek adierazi beharko dira: itzuli beharreko 
zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren 
zergatia, itzuli behar den diru-laguntzaren aipamena eginez.

4. Diru-laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondoren, 
ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio diru-laguntzaren 
kudeaketaz arduratzen den Euskara eta Kultura Saileko foru zerbitzuari.

10. artikulua.—Betebeharrak
Foru dekretu honen bitartez arautzen diren diru-laguntzen onurak jasotzen dituzten 

erakundeek bete behar hauek egiteko konpromisoa hartzen dute:
—  Diru-laguntza ematea eragin duen jarduera gauzatzea, hots, Bizkaiko lehiaketa-

jardueretan edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzea 2016-2017 denboraldian.
—  Udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo nazioarteko beste 

administrazio edo erakunde publiko batek xede bererako emandako beste diru-
laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideren berri ematea laguntza eman duen 
erakundeari.

—  Euskara eta Kulturako Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaie, eta 
erakundearen gaineko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu 
estatistikoak, etab.).

—  Euskara eta Kulturako Foru Sailak, Ogasun eta Finantzen Foru Sailak eta Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztapen-jardueren menpe jartzea.

—  Diru-laguntza eman ondoren editatutako material guztietan eta jendaurreko agerpen 
guztietan, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa jaso dela agerrarazi beharko da; 
horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudian ezarritako elementuak 
baliatuko dira, nahitaez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da 
hitzez hitz: «Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du», edo 
bestela «Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada 
por la Diputación Foral de Bizkaia».

—  EAEko hizkuntza ofizial biak erabiltzea diru-laguntzaren xede den jardueraren 
publizitatean eta zabalkundean, bai euskarri grafikoan bai ikus-entzunezko 
komunikabideetan (era guztietako iragarkiak, kartelak, liburuxkak...).

—  Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru arauaren 13. artikuluan eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez 
onetsi den Diru-laguntzen Erregelamenduaren 54. artikuluan eta hurrengoetan 
ezarritako gainerakoak.

—  Deialdi honi dagokionez, foru diru-laguntza baten onuradunek bete egin behar 
dituzte 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta Diru-laguntzen Erregelamenduaren 
53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren betekizunak eta debekuak. 
Gehienez ere, diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren %90eraino 
azpikontratatu ahal izango da.
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—  Eman den diru-laguntzaren zenbatekoaren gastuaren erabilera justifikatzea eta 
jarduera gauzatu dela edo hori lortzeko asmoz jardun dela frogatzea, baita diru-
laguntza ematea edo hartaz gozatzea ekarri duten betebeharrak eta baldintzak 
bete direla ere, kontuan harturik Bizkaiko Foru Aldundia bera dela lehiaketako 
kirol jarduerok antolatzen dituena, ez da gauzatu beharko dokumentu gehigarriak 
aurkeztuz, justifikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kirol Zerbitzuaren esku egongo 
baitira diru-laguntza hau esleitu baino lehen.

11. artikulua.—Diru-laguntza itzultzea
1. Jasotako diru-laguntza eta diru-laguntza horri dagozkion berandutze-interesak 

itzuli egin beharko dira, baldin eta ez badira betetzen aurreko artikuluan edo Foru 
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
maiatzaren 31ko 5/2005 foru arauaren 33. artikuluan edo Bizkaiko Foru Aldundiaren 
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen 
Erregelamenduan jasotako betebeharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik 
gertatzen bada:

—  Emandako diru-laguntzari dagokion helburua bete ez bada.
—  Diru-laguntza justifikatzen ez bada edo Foru Dekretu honetan ezarritakoaren 

arabera nahiko edo behar bezala justifikatzen ez bada, justifikatu ez den diru-
laguntzaren zatia eta zati horrek sortu dituen berandutze-interesak itzuli beharko 
dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak horretarako eskaera egin ondoren.

—  Diru-laguntza lortu bada, nahiz eta horretarako eskatutako baldintzak bete ez.
—  Foru dekretu honetan jasotako gainerako baldintzak ez badira betetzen.
—  Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egiten bazaio edo eragozpenak jartzen 

badira.
2. Diru-laguntza jaso duen jardueraren kostua baino finantziazio gehiago jasotzen 

bada, orduan ere, diru-laguntza itzuli egin beharko da.

12. artikulua.—Zehapen-araubidea
1. Onuradunak egiten badu Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 

araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. 
tituluko I. kapituluan jasota dauden egite edo ez-egiteren bat, onuradunari zehapen-
prozedura ireki ahal izango zaio, aipatu Foru Arauko 61. artikuluarekin bat etorrita. 
Prozedura hori izapidetuko da Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 
urriaren 1eko 40/2015 Legean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen 
zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoari jarraituz.

2. Arau-hausteak diru-zehapenak ezarriz zehatuko dira. Zehapen horiek honako 
hauek izan daitezke:

a) Isun finkoa, 75 eta 6.000 euro artekoa.
b) Isun proportzionala: behar ez bezala lortu edo aplikatu, edo justifikatu gabe utzi 

den kopuruaren bestekoa izango da gutxienez, eta kopuru hori halako hiru gehienez.
3. Era berean, honako zehapen hauek ezartzeko erabakia hartu ahal izango da:
a) Denbora batez (bost urte, gehienez) foru sektore publikoaren diru-laguntza 

publikoak eta abalak jasotzeko aukera galtzea.
b) Bost urtez, gehienez, erakunde laguntzaile gisa aritzeko aukera galtzea.
c) Bost urtez, gehienez, foru sektore publikoko edozein erakunderekin kontratuak 

egiteko debekua.
4. Zehapenaz gainera, diru-laguntza gisa behar ez bezala jasotako kopurua bera 

ere itzuli beharko da.
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13. artikulua.—Aurrekontuko partida
1. Deialdi honetako diru-laguntzak emateko 2017. urtean indarrean izango den 

gehieneko aurrekontu-muga seiehun eta berrogeita bat mila bederatziehun eta hamalau 
eurokoa (641.914euro), izango da, honela banatuta:

—  Bostehun eta hirurogeita hemeretzi mila bederatzirehun eta hamalau euro 
(579.914euro), 2017. urteko 04.03 organikoa, Jolas Kirola 341.108 programako 
451.00 partidaren 2007/0134 proiektuaren kargura, eskola, guraso elkarte eta kirol 
erakundeentzat (irabazi asmorik gabeko erakundeak).

—  Berrogeita hamabi mila euro (52.000 euro), 2017. urteko 04.03 organikoa, Jolas 
Kirola 341.108 programako 443.00 partidaren 2007/0134 proiektuaren kargura, 
partaidetzarik gabeko entitateentzat.

—  Hamar mila euro (10.000 euro), 2017. urteko 04.03 organikoa, Jolas Kirola 341.108 
programako 432.99 partidaren 2007/0134 proiektuaren kargura, udalentzat eta/
edo udalek kirolaren arloan dituzten udal organismo autonomoentzat edo udal 
fundazio publikoentzat (udalerriak eta tokiko erakundeak).

2. Banaketa hori gutxi gorabeherakoa izango da, eta, Diru-laguntzen 
Erregelamendua onartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 
Foru Dekretuaren 43. artikuluaren 4. eta 5. zenbakien arabera, Euskara eta Kulturako 
foru diputatuaren foru agindu bidez deialdia ebatzi baino lehen aldatu ahal izango da. 
Kreditu erabilgarrien behin betiko deklarazioa zein kredituon banaketa Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko dira, dagozkien gastu-espedienteen aldaketak egin ondoren. 
Horrek, baina, ez du ekarriko ez eskabideak aurkezteko epe berri bat irekitzea ez deialdia 
ebazteko epe berri bat hastea.

3. Deialdiko eskaera guztiak ebatzi ondoren, guztira diru-laguntzetarako emandako 
diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa balitz, gastu-baimenaren ezeztapena 
tramitatuko litzateke, soberan den zenbatekoan.

14. artikulua.—Araubide juridikoa
Foru dekretu honetan jasota ez dagoenerako, honako hauek ezarriko dira: Foru 

Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen 
duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru araua; Diru-laguntzen Erregelamendua onetsi duen 
Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretua, diru-laguntzei 
buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena; eta, osagarri modura, 
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea, eta 
beraren izaeragatik aplikatzekoa izan daitekeen beste edozein xedapen arau-emaile.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa: Ahalmena ematen zaio Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuari, 
Foru Dekretu hau hobeto garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena: Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean 
jarriko da indarrean.

Bilbon, 2017ko apirilaren 25ean.
Euskara eta Kulturako foru diputatua,

LOREA BILBAO IBARRA
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ
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 Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes 

Lehiatzeko kirol jarduerak eta HEZIKI 
Actividades deportivas de competición y HEZIKI 

I. Eranskina / Anexo I 
Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 
BFAren 55 / 2017 FD 
DF de DFB 55/2017 

 

E1  

 
 
 

 

Data / Fecha 
 

Erregistro zk./ 
N.º de registro 

 

 
 

  
 

ESKATZAILEAREN DATUAK 1 / DATOS DE LA SOLICITANTE 1 

IFZ / NIF Deiturak eta Izena, izendura edo sozietatearen izena 2/ Apellidos y nombre o razón social 2 

Sexua 3/ Sexo 3 
!  Gizona / Hombre  
!  Emakumea / Mujer 

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.) 

Etxe zk. / 
Nº casa 

Eskailera / 
Escalera 

Solairua / 
Piso 

Atea / Puerta Udalerria / Municipio P. K. / C. P.  

Lurraldea 4 / Territorio 4 Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax 

Posta elektronikoa / Correo electrónico Web orria / Página web 

 

ORDEZKARIAREN DATUAK 5 / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 5 

IFZ / NIF Deiturak eta izena / Apellidos y nombre  

Eskatzailearekin harremana / Relación con la Solicitante 

Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax Posta elektronikoa / Correo electrónico 

 

BANKA HELBIDERAKETAREN DATUAK / DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Kontu korrontearen jabearen izen-deiturak / Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta 

BIC IBAN Erakundea / Entidad Sukurtsalaren zk. /  
Sucursal nº 

KD / DC Kontuaren zk. / N.º de cuenta 

                      

 
1 Eskatzailearen datuak: Eskabidea aurkezten duen pertsona ez 
bada proiektua egin behar duena, haren datuak adierazi behar dira 
“Ordezkariaren datuak” atalean. 
 

 1 Datos de la solicitante: En caso de que la persona que presenta 
la solicitud no coincida con la persona que desarrolla el proyecto, 
debe rellenar sus datos en “Datos de la persona representante”. 

2 Izen-abizenak, pertsona fisiko bat bada, edo, izen soziala, 
erakunde bat bada. 

 2 Nombre y apellidos en caso de que se trate de una persona 
física, o Razón Social en caso de una entidad. 

3 Dagokion laukitxoa markatu baldin eta pertsona fisikoa bat bada 
(estatistikak egiteko eskatzen da).  

 3 Marcar la cuadrícula correspondiente en caso de que se trate de 
una persona física (se solicita para fines estadísticos)  

4 Lurralde Historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba) edo probintzia / 
autonomia-erkidegoa / estatua; kasuan-kasuan dagokiona. 

 4 Territorio Histórico (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba-Alava) o provincia / 
comunidad autónoma / estado, en su caso. 

5 Ordezkaria dagoenean soilik bete behar da atal hau, eta adierazi 
behar da eskatzailearekin zein harreman daukan. 

 5 Sólo debe rellenar este apartado si existe dicha figura, indicando 
su relación con la Solicitante. 
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 PROIEKTUAREN DATUAK / DATOS DEL PROYECTO 

Proiektua / Proyecto 

Proiektuaren zenbatekoa / Importe proyecto Eskatutako kopurua / Cantidad solicitada Eskatzailearen ekarpena / Aportación Solicitante 

 

DIRU-LAGUNTZA ONARTZEKO SINADURA ETA BALDINTZAK / FIRMA Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN 
 

Interesdunak, jarduten duen ordezkaritzaren arabera, BAIMENA 
ematen dio foru zerbitzu kudeatzaileari, oinarri arautzaileen 4. eta 8. 
artikuluetan ezarritakoaren arabera, Ogasunaren eta Gizarte 
Segurantzaren ziurtagiriak eskatzeko, Diru-laguntzei buruzko 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 21.3 artikuluan ezarritako 
ondorioetarako. Horretarako, onuradunak Bizkaiko Lurralde 
Historikoan egon behar du erroldatuta.  
 

La persona interesada, en la representación en la que actúa, AUTORIZA 
al servicio foral gestor, para recabar, de acuerdo con lo previsto en el art. 
4 y 8 de las bases reguladoras, los certificados de Hacienda y Seguridad 
Social a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma Foral 5/2005 
de 31 de mayo, General de Subvenciones, siempre y cuando se 
encuentre empadronada en el Territorio Histórico de Bizkaia  

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, jakinarazten 
dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla, diru-laguntzen 
deialdi hau eta deialdi honekin zerikusia duen beste edozein 
administrazio-espediente kudeatzeko.  

 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Saila da fitxategi 
horren arduraduna, eta haren aurrean erabili ahal izango dituzu 
datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen 
aurka egiteko eskubideak; horretarako, Kirol Zerbitzuak (Rekalde 
zumarkalea, 30, 1. solairua, Bilbo) jendea hartzeko dituen bulegoetara 
joan eta NANa aurkeztu behar duzu.  
 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero 
con la finalidad de gestionar la presente convocatoria y cualquier otro 
expediente administrativo relacionado con la misma.  
 

La responsable de este fichero es el Departamento de Euskera y Cultura 
de la Diputación Foral de Bizkaia, ante quien usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
para ello a las oficinas del Servicio de Deportes (alameda Rekalde 30, 1ª 
planta de Bilbao), donde deberá presentar su DNI o documento 
identificativo equivalente.  
 

!  Eskatzaileak adierazten du ez dagoela onuraduna izateko 
ezein debekutan sartuta. Debeku horiek maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauko 12. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan 
daude zehaztuta. 
 

!  La solicitante declara no estar incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 
de mayo.  
 

!  Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez diola 
beste diru-laguntzarik eskatu beste erakunde publiko edo 
pribatu bati. 

!  Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko diru-
laguntza eskatu diela beheko entitate eta/ edo erakunde 
hauei:  
 

!  La solicitante declara no tener ni haber solicitado ninguna otra 
subvención económica a entidades públicas o privadas para la 
realización de este proyecto. 

!  La solicitante declara haber solicitado una subvención para la 
realización de este proyecto a los organismos y/o entidades 
que se detallan a continuación: 

  

ENTITATEA / ERAKUNDEA 
ORGANISMO / ENTIDAD 

ZENBATEKOA 
IMPORTE 

EGOERA 1 

SITUACIÓN 1 

   
   
   
    

1 Eskatutako diru-laguntzaren egoera:  
 ebatzi gabe  

 emanda, baina kobratu gabe  
 kobratuta  
 

1 Situación en que se encuentra la subvención solicitada:  
pendiente de resolución,  
 concedida pendiente de cobro  
 cobrada 

Bilbo, 2017ko ………………………………. ren ….. a Bilbao, a …. de ……………………………… de 2017  

Sinadura / Firma 
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Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes 

Lehiatzeko kirol jarduerak eta HEZIKI 
Actividades deportivas de competición y HEZIKI 

II. Eranskina / Anexo II 
Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 
BFAren 55 / 2017 FD 
DF de DFB 55 / 2017 

 

E3  

 
 
 

 

Data / Fecha 
 

Erregistro zk./ 
N.º de registro 

 

 
 

  
 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA 1 / DOCUMENTACIÓN GENERAL ADJUNTADA 1 

(Dekretuko 4. artikuluaren 3. zenbakia / Artículo 4 , apartado 3 del decreto) 

!  
 

Diru-laguntza Eskabidea sinatzen duenaren NANaren fotokopia  
Fotocopia del DNI de la firmante de la Solicitud de subvención 

Non aurkeztu zen / Dónde se presentó 1 Data / Fecha 1 

!  
Estatutuen fotokopia edo eratze-eskriturak 
Fotocopia de los estatutos o escrituras de constitución 

  

!  
Pertsona/Izakunde eskatzailearen IFZren fotokopia 2 

Fotocopia del NIF de la persona/entidad solicitante 2 
  

!  
Dagokion Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria 
Certificado de estar inscrito en el Registro correspondiente 

  

!  
Banku Helbideraketaren fitxa 3 

Ficha de domiciliación bancaria 3 
  

!  
Ahalordearen ziurtagiria 4  
Acreditación de la representación 4 

  

 
 

 

1 Markatu eskabidearekin aurkezten diren agiri orokorrei 
dagozkien laukitxoak. 

Hori guztia, dokumentazioa ez bada aurretiaz aurkeztu foru 
aldundi honetako Zerbitzu honetan, eta ez bada aldaketarik egon 
azken hiru urteetan 

  

1 Marcar las casillas de los documentos de índole general que se 
adjuntan al formulario de solicitud. 

Todo ello salvo que dicha documentación hubiera sido aportada 
con anterioridad en este Servicio de esta Institución Foral y no 
hubiera sufrido modificación durante los tres últimos años. 

 
2 Erakunde eskatzailearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren 
kopia egiaztatua, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza 
Sailak emandakoa 

 2 Copia compulsada de la tarjeta del Número de Identificación 
Fiscal de la entidad solicitante emitida por el Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 

 
3 Aurreko deialdietan aurkeztu den ez beste banku-kontu bat eman 
bada, IV. eranskina-E5 aurkeztu. 

 3 En caso de haber facilitado una cuenta bancaria diferente a las 
de convocatorias anteriores, se presentará el anexo IV-E5. 

 
4 Ordezkaria dagoenean, bakarrik   4 Solamente cuando exista representante 
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ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA / DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ADJUNTADA  
(Dekretuaren 4. artikuluko 4. zenbakia / Artículo 4, apartado 4 del decreto) 

!  
%33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa duela egiaztatzen duen agiria, Migrazio eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo erakunde baliokideak emandakoa. 1 

Certificado acreditativo de tener reconocida la condición de persona con discapacidad de grado igual o superior al 33% 
expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia o equivalente. 1 

!  Parte hartu duen jardueren egutegiaren kopia. 2 

Copia de los calendarios de actividades en las que ha tomado parte 2 

!  Jarduera egin den lurralde historikoko aldundiak emandako frogagiria. 3 

Justificante expedido por la Diputación Foral del Territorio Histórico donde se haya realizado la actividad. 3 

!  
Kudeaketa integralaren hobekuntzarekin lotutako beste erakunde ofizial batzuek luzatutako ziurtagiriak, eta berauen 
edukia.4 

Certificados emitidos por organismos oficiales relacionados con la mejora de la gestión integral y contenido de dicho 
certificado.4 

 
 

1 Desgaitasuna izateagatik diru-laguntza gehiago jaso dezaketen 
teknikariak edo jokalariak badira 

 1 En el caso de técnicos, técnicas y jugadores o jugadoras que 
pudieran acogerse al incremento de subvención por 
discapacidad. 

 
2 Arabako edo Gipuzkoako lurralde historikoetako eskolarteko kirol 
jardueretan parte hartu eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta 
Kultura Sailaren baimena daukaten entitateek soilik.  

 2 Solo en el caso de aquellas entidades que hayan tomado parte 
en las actividades de deporte escolar de los territorios de Araba o 
Gipuzkoa y cuenten con autorización del Departameno de Euskera 
y Cultura de de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

3 Arabako edo Gipuzkoako lurralde historikoetako eskolarteko kirol 
jardueretan parte hartu eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta 
Kultura Saileko baimena daukaten entitateek soilik, baldin eta 
izena Internet bidez eman bada beste lurralde historiko horretan. 

 3 Solo en el caso de aquellas entidades que hayan tomado parte 
en las actividades de deporte escolar de los territorios de Araba o 
Gipuzkoa y cuenten con autorización del Departamento foral de 
Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, y su 
inscripción se haya realizado a través de Internet en ese otro 
Territorio Histórico. 
 

4 Soilik EZ badira kudeaketa aurreratuarekiko konprimiso 
Diplomak. 

 4 Solamente aquellos que NO sean Diploma de compromiso con la 
gestión avanzada. 
 

   

 

DATU ESPEZIFIKOAK / DATOS ESPECIFICOS  
(Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 2. artikulua) 
 (artículo 2 de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia) 

!  Erakundeak urtean aurreikusten dituen sarrerak, guztira * 
Ingresos totales anuales previstos por la entidad *  € 

 
*Jarduera guztiak direla-eta erakundeak urtean aurreikusten dituen 
sarrerak adierazi behar dira (Bizkaiko Gardentasunari buruzko 
otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 2. artikuluan xedatutakoa 
betetzeko; BAOn argitaratu zen, 2016ko otsailaren 24an, 37. 
zenbakian) 

*Deben indicarse los ingresos que la entidad prevea obtener en 
el año por todas sus actividades (En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral 1/2016, de 17 de 
febrero, de Transparencia de Bizkaia, BOB núm. 37, de 24 de 
Febrero de 2016) 
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Banka Helbideraketaren fitxa / 
Ficha de domiciliación bancaria 

 
 
IV. Eranskina / Anexo IV 

E5  

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
N.º de registro 

 

 

Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora 
Izena eta deitura bi edo Sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social 

Helbidea / Domicilio 

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

NAN - IFZ / DNI -NIF  Telefonoa / Teléfono Faxa / Fax 

e-mail 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 

 n, 20  (e)ko  k 
Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura, / Firma de la parte acreedora o apoderada, 

 

Banka helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias 

1 Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela. 
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada. 

Helbideratu nahi duzun finantza erakundearen izena: 
Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar: 

BIC IBAN kodea / Código IBAN 

                         
Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 
 n, 20  (e)ko  k 

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria, 

2 Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela. 
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada. 

Helbideratu nahi duzun finantza erakundearen izena: 
Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar: 

BIC IBAN kodea / Código IBAN 

                         
Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 
 n, 20  (e)ko  k 

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria, 

Agiri hau alta edo aldarazpenik dagoenetan bakarrik erabiliko da. / Este documento se utilizará únicamente en los casos de alta o modificación. 
NANren edo IFKaren fotokopia erantsi behar da. / Debe adjuntarse fotocopia del DNI o en su caso del CIF. 
Bi kontu baino gehiago duen hartzekoduna izatekotan, erantsi beste inprimaki bat. / Caso de parte acreedora con más de dos cuentas, añadir otro impreso. 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 
Legea eta haiek garatzen dituzten gainerako arauak betetzeko, honako hau jakinarazten 
dizugu: 
- Jasotako datuak Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko zuzendaritza 
eskudunaren ardurapeko fitxategi batean sartuko dira, trubutuen kudeaketan, ikuskapenean eta 
bilketan erabiltzeko. 
- Zure datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko 
eskubideak erabiltzeko, idazki bat bidali behar duzu Ogasun eta Finantza Sailaren jendaurreko 
bulegoetara (Basurtuko Kaputxinoen Bidea 2-4, 48013, Bilbo). 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 2/2004 de 25 de 
febrero, de Ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la AVPD 
(Agencia Vasca de protección de datos), y demás normativa de desarrollo, le informamos que: 
- Los datos recabados van a ser incluidos en un Fichero de responsabilidad de la Dirección 
competente del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para su 
utilización en la gestión, inspección y recaudación de los diferentes tributos. 
-Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación escrita a las oficinas de atención al público del Departamento de Hacienda y 
Finanzas (C/ Camino Capuchinos 2-4, 48013, Bilbao). 
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