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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, ekainak 29. Astelehena122. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 56/2020 FORU DEKRETUA, ekainaren 16koa. Ho-
nen bidez, 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra titulua ematen duten, ti-
tulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko 
diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako diru-lagun-
tzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.

Euskara, Kultura eta Kiroleko Sailak bere helburuen artean dauzka kirolaren sustape-
na eta Bizkaiko kirolarien babesa, lehen lerroan lehiatu daitezen.

Zentzu honetan, lan bikoitza egiten du: Lurralde Historikoan kalitatezko kirol jardue-
rak egin daitezen sustatzea batetik, eta estatu zein nazioarte mailan emaitzak lortzeko 
xedearekin lehiatzen diren kirolariak zuzenean laguntzea.

Bigarren esparru honetan kokatzen da honako deialdia. Titulua ematen duten, titulu-
rako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren lehiakete-
tan parte-hartzea errazteko eta kirolariek elitera heltzeko aukera izateko, Bizkaiko Foru 
Aldundiak partez finantzatuko baititu Bizkaiko kirolariek kirol probetan parte hartzean 
dituzten gastuak (izen ematea, egonaldia, bidaiak eta mantenua), betiere banaka edo 
bikoteka hartzen badute parte eta probak 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra egiten 
badira.

Proposatutako xedapen orokorraren gaiari dagokion eskumena Bizkaiko Foru Aldun-
diarena da, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako Lurralde Historikoe-
tako Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 
7.b.6 artikuluaren arabera, lurralde historikoei baitagokie erakunde erkideek kirolaren 
sustapenaren arloan emandako arauak garatu eta betearazteko eskumena.

Halaber, Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legeak, ekainaren 11koak, 2.3 artikuluan adie-
razten du aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, kirola egiteko eskubi-
dea behar bezala gauzatzea bermatuko dutela, eta horretarako burutuko duten kirol poli-
tikak, besteak beste, printzipio hauek izango dituela oinarrian: lehiaketa-kirola bideratzea 
eta sustatzea eta euskal kirolari laguntzea Estatuan nahiz atzerrian.

Ekainaren 11ko 14/1998 Lege horren 5. artikuluak, berriz, dio Lurralde historikoetako 
foru-organoei dagokiela, zeini bere lurralde-esparruan, goi-mailako kirolean etorkizun 
oparoa izan dezaketen kirolariei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea.

Zehazki, eskuduntza hori Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailari dagokio; izan ere, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren egitura organikoari buruzko errege-
lamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko martxoaren 6ko 22/2018 Foru 
Dekretuarekin bat etorriz, sail horri, besteak beste, honako eginkizun hauek dagozkio:

—  Kirola eta kirol espiritua sustatzea, kirola egiteko aukerak ematea (batez ere, 
umeei eta gazteei) eta belaunaldien arteko kirola bideratzea.

—  Laguntza ematea kirolerako gaitasun nabarmena agertzen duten kirolariei.
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 Dekre-
tuaren 3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak 
egiteko prozedura arautzen da).

Foru dekretu horretan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten hauek eman dira foru 
dekretu hau egin denean:

1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
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3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta 

Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) artiku-
luak ezartzen du foru diputatuen eskumena dela, besteak beste, Foru Aldundiari propo-
samenak aurkeztea haien sailetako gaiei buruzko foru dekretuen proiektuak onar ditzan. 
Bestalde, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalme-
na ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzen emakida arautuko duten oinarriak 
onesteko. Eta Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak aukera ematen 
du diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia batera izapidetzeko, eta ezartzen du 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari dagokiola onartzea, egintza bakarrean.

Hori dela bide, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren ekimenez, eta 
aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko ekainaren 16ko bileran azterturik, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.— Diru-laguntza foralen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa 
onestea

Titulua ematen duten, 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra titulurako puntuatzen 
duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte har-
tzen duten Bizkaiko kirolariei Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak emango dizkien 
diru-laguntzen oinarri-arauak eta deialdia onartzen dira.

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Diru-laguntzaren xedea
1. Dekretu honen bidez, diruz lagunduko dira titulua ematen duten, titulurako pun-

tuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan par-
te hartzeko izen ematea, egonaldia, bidaiak eta mantenua direla-eta Bizkaiko kirolariek 
dituzten gastuak, betiere lehiaketetan banaka edo bikoteka hartzen badute parte eta 
probak 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra egiten badira.

Diru laguntza jaso dezaketen probak Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 
16/2006 Dekretuaren eranskineko modalitate eta diziplinen katalogoan Eusko Jaurlari-
tzak aitortutako diziplinetakoak izan beharko dira.

Probek izan behar dute kategoria kadete, gazte, junior edo absolutukoak.
2. Foru dekretu honen ezarpen eremutik kanpo geldituko dira beteranoen probek, 

mastersek edo antzekoek sorrarazitako gastuak, zein eskola kiroleko mailetako lehiake-
ten baitan sortzen direnak.

3. Ez dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko izen ematea, egonaldia, bidaiak, 
mantenua edo beste edozein, kirolarien laguntzaileenak badira.

4. Diruz laguntzeko gastutzat joko dira batere zalantzarik gabe lagundutako jardue-
raren izaerarekin bat datozenak, guztiz beharrezkoak direnak eta ezarritako epearen 
barruan egiten direnak, baina diru-laguntza jaso dezaketen gastuen eskuraketa-kostua 
ezin da inola ere izan merkatuko balioa baino handiagoa.

Ez dira diruz lagundu daitezkeen gastuak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 29. 
artikuluarekin bat etorrita, beren-beregi kanpo utzitakoak.

5. Foru dekretu honen helburua eskatzaileen ekintzak babestu eta osatzea da; hori 
dela eta, ez dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu guztiak.

6. Ez da inolaz ere diruz lagunduko sexua dela-eta diskriminatzailea den  jarduerarik.
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2. oinarria.—Onuradunak
1. Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako egoeretako ba-

tean egon ez eta baldintza hauek betetzen dituzten kirolariak izan daitezke foru dekretu 
honen bidez araututako diru-laguntzen onuradunak:

a) Etenik gabe 2020ko urtarrilaren 1etik Bizkaian erroldaturik daudenak.
b) 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra proba hauetan parte hartzea:
  1)  Titulua ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila bate-

rako sailkapena lortzeko diren nazioarteko probetan parte hartzea, baina be-
tiere honako kategoria hauetan: kadeteak, gazteak, juniorrak edo absolutua; 
probek banaka edo bikoteka parte hartzeko izan behar dute.

  2)  Titulua ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila bate-
rako sailkapena lortzeko diren estatuko probetan parte hartzea, baina betie-
re Bizkaiko Foru Aldundiak Etorkizun Handiko Kirolari gisa aitortuak badau-
de; probek banaka edo bikoteka parte hartzeko izan behar dute.

  3)  Titulua ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila ba-
terako sailkapena lortzeko diren nazioarteko probetan parte hartzea, baina 
betiere probak maila absolutukoak badira; lehiaketek banaka edo bikoteka 
parte hartzeko izan behar dute.

c)  2005. urtean edo hori baino lehen jaioak.
d)   Diru laguntza eskabidearen objektu den modalitateko Bizkaiko lurraldeko kirol fe-

derazioan edo, modalitatean Bizkaiko lurralde federaziorik ez badago, Euskadiko 
federazioan izena emanda duen kirol klub edo elkarte bateko lizentzia edukitzea, 
2020. urtekoa edo 2020/2021 denboraldikoa.

Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira betekizun 
horiek guztiak. Halaber, prozeduran zehar ere bete behar dira, diru-laguntzaren justifika-
zioa aurkeztu arte.

2. Berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik admi-
nistrazio-bidean, lan-arloan edo zigor-arloan zehapen irmoa izan dutenek ezin izango 
dute inolako laguntza ez diru-laguntzarik eskatu ez jaso, ez eta honako hauetan ezarri-
tako betebeharrak betetzen ez dituztenek ere: Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen III. tituluan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 
Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta/edo Emakumeen eta Gi-
zonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan.

II. TITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

3. oinarria.—Araudi aplikagarria
Foru dekretu honetan jasota ez dagoenerako, honako hauek ezarriko dira: Foru Ad-

ministrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru 
Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen Erregelamendua, eta, haien guztien osa-
garri moduan, Administrazioen Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko 
urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urria-
ren 1eko 40/2015 Legea eta beste edozein arau xedapen, duen izaeragatik ezartzeko 
modukoa baldin bada.

4. oinarria.—Arau-hausteak eta zehapenak
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-

guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarriko da, bai eta arau hori garatzen duen erregela-
menduaren IV. tituluan xedatutakoa ere.
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III. TITULUA
PROZEDURA

5. oinarria.—Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
1. Diru-laguntzetarako eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuaren bu-

legoetan aurkeztu beharko dira (Recalde zumarkalea 30, 1. solairua, Bilbo), edo, beste-
la, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoaren bidez aurkezteko, https:www.ebizkaia.eus/eu/hasiera

Adingabeen eskabideak aitak, amak edo legezko ordezkariak aurkeztu beharko ditu. 
Ondorio guztietarako, haiexek izango dira -eta ez adingabeak- jasotako diru laguntzaren 
onuradunak. Edonola ere, adingabeak bete behar ditu Foru Dekretu honetako 2. oina-
rrian ezarritako baldintzak.

Aldiz, adingabea izango da diru laguntzaren onuraduna, baldin eta haren ordainketa 
izapidetu aurretik adin-nagusitasuna lortzen badu. Kasu horretan, ordainketa izapidetze-
ko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta dauzkatela 
egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.

2. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztuko du, froga bakar bati dagokio-
na, berau egin eta gero.

3. Eskabideak aurkezteko epea Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
eta biharamunean hasi eta 2020ko abenduaren 7a artekoa izango da (egun hau barne).

6. oinarria.—Eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak
1. Aurrez aurreko eskabideak eranskineko eredu ofizialean (I inprimakia, E1 ere-

dua) aurkeztu behar dira, II. inprimakiarekin (E3 eredua) batera, behar bezala beteta. 
Ereduak web-orri honetan eskura daitezke: http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak

Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita betetzeko eta egoitzan aurkezteko 
dauden eredu berezien araberako eskabideak erabili beharko dira.

2. Kasu bietan, eskabideekin batera dokumentazio orokorra eta hurrengo ataletan 
eskatutako dokumentazio berezia aurkeztu beharko da, eskatzaileak berak edo eska-
tzailearen ordezkariak sinatuta.

a)  Eginiko gastua izena emateko, egonaldirako, bidaietarako eta mantenurako, diru 
laguntza eskabidearen zioa den proban.

b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietako batean erroldaturik dagoela adieraz-
ten duen ziurtagiri historikoa.

c)  Federazio lizentziaren kopia.
d)  Kirol probaren deskripzio-fitxa.
e)  Banku-helbideraketaren fitxa, alta edo aldaketaren bat bada, bakarrik.
f)  Kirolariaren jaiotza-data, gazteriaren arloko estatistikak egiteko erabiltzeko.
g)  Probak ofiziala dela egiaztatzen duen dokumentua.
h)  Hala badagokio, proban parte hartzeak aldez aurretik klasifikatzea eskatzen due-

la egiaztatuko duen agiria.
i)  Gastuen frogagiriak edo haien fotokopiak. Aurkeztuko diren frogagiri eta faktura 

guztien zerrenda ordenatua ere ekarri beharko da, zenbatekoa zehaztuta.
3. Bizkaiko Foru Aldundiak egiaztatu egingo ditu eskabidea sinatzen duenaren 

identifikazio-datuak. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatzailearen banku-kontuaren 
titulartasun-datuak egiaztatuko ditu, betiere eskatzaileek berariaz uko egiten ez badiote 
horri.
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Datu horiek eskuratzeko modua bat etorriko da Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europa-
ko Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregela-men-
duan (EB) eta erregelamendu hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin, baita Datu 
pertsonalak babestu eta eskubide digitalak bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 
Lege Organikoan ezarritakoarekin ere.

4. Halaber, eskabide hau sinatuta baimena ematen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko 
Euskara, Kultura eta Kirolaren Foru Sailari Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren ziur-
tagiriak eskatzeko, Dirulaguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 21.3 
artikuluan ezarritako ondorioetarako.

7. oinarria.—Eskaera zuzendu eta hobetzea
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo eskabidearekin batera foru 

dekretu honetan eskatutako agirietakoren bat aurkeztu ez bada, orduan erakunde inte-
resdunari errekerimendua egingo zaio, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan 
hutsunea zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez ditzan; hala egiten ez badu, eskabi-
dean atzera egin duela ulertuko dela eta, behin ebazpena emanda, eskabidea artxibatu 
egingo dela adieraziko zaio.

2. Edonola ere, Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak aurkezten diren eska-
bideak behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio 
osagarri guztia eskatu ahal izango du.

8. oinarria.—Diru-laguntza emateko prozedura
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-

tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru-araua 20. artikuluaren 1. zenbakiaren bat, di-
ru-laguntzak emateko prozedura arrunta norgehiagoka araubidearen arabera izapidetu-
ko da.

Edonola ere, arau horretan hau ezartzen da: salbuespen modura, diru-laguntzaren 
helburu edo izaeragatik ezinezkoa bada prozedura norgehiagokaren bitartez izapide-
tzea, norgehiagokarik gabekoa izango da diru-laguntzak emateko prozedura, eta, beraz, 
eskabideak jaso ahala banatuko dira funtsak —betiere eskabideok deialdian ezarrita 
dauden betekizunak betetzen badituzte— harik eta aurrekontuko zuzkidurak agortu arte.

Kontuan hartuta dekretu honen xedea dela etorkizuna duten kirolariei goi-mailako ki-
rolean parte hartzeko laguntza ematea, foru dekretu honetan aipatzen diren eskabideak 
norgehiagokarik gabeko araubidean emango dira. Diru-laguntza emateko, espedientean 
egiaztatuta geratu beharko da eskatzaileak onuradun izateko betekizunak betetzen di-
tuela, bai eta jarduera diru-laguntza jaso dezaketenen artean dagoela ere. Aurreko hori 
egiaztatu ondoren, diru-laguntzak emango dira, eskura dauden aurrekontuko diru-balia-
bideen arabera eta 9. oinarrian ezartzen diren mugen barruan.

9. oinarria.—Diru-laguntzak baloratzeko irizpideak
1. Proba baloratzeko, honako portzentaje hauek aplikatuko zaizkio eskabidean ja-

sotako eta diruz lagun daitezkeen gastuei:

Irizpideak / Criterios
Kirolariaren maila
Nivel deportista

Baietsitako 
eskabidea
Solicitud  
estimada

(%)

Emakumea
Mujer
(%)

Desgaitasuna
Discapacidad

(%)

Bertoko kirola
Dep autóctono

(%)

Aldez aurretiko 
klasifikazioa
Clasificación  

previa
(%)

Gehienez
Máximos

(%)

Talentuak
Talentos 50 15 10 5 15 80

Etorkizun handikoak
Promesas 40 15 10 5 15 70

Beste batzuk
Otros 30 15 10 5 15 55
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«Kirolerako talentuak» dira Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arte-
ko jarduketa-protokoloarekin bat etorrita, Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako teknikariek 
osatutako batzorde misto batek hala identifikatutakoak, etorkizun handiko kirolarien ar-
tean, kirol-lehiaketetan goi-maila lortzetik hurbil daudela egiaztatu dutelako.

I. mailako etorkizun handiko kirolaria da hala dagoena onartua Bizkaiko etorkizun 
handiko kirolariak identifikatzeko eta kirolari horiei laguntza emateko arautegia ezartzen 
duena Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretuaren arabera.

3. Ez da ezelan ere emango eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handia-
gorik, eta ez da bi mila euro (2.000 euro) baino gehiago emango.

Proposatutako azken diru laguntza kopuruak borobildu ahal izango dira beherantz, 
zentimoei dagokienez.

10. oinarria.—Aholkularitza
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuak behar den laguntza teknikoa edo 

aholkularitza eskainiko ditu foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta 
guztiak argitzeko, (horretarako, http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKirolak foru webgunea 
erabili ahal da).

11. oinarria.—Ebazpena
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

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

2. Deialdia ebatzi baino lehen, Kirol Zerbitzuak egiaztatuko du ea eskatzaileek egu-
nean dituen zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak. Halaber, egiaz-
tatuko du ez direla zordun diru laguntza itzuli behar dutela-eta. Aurreko guztia egiaztatu 
ondoren ikusten bada eskatzaileren batek betebehar horietako edozein ez duela bete-
tzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori erregulariza dezan, 
eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, 
behin ebazpena emanda.

3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabete batekoa (1) izango da, eska-
bide bakoitza aurkezten den egunetik zenbatuta.

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuak emango du ebazpena, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuaren txostena jaso ondoren. Epe hori eskabideari buruzko 
ebazpen adierazirik eman eta jakinarazi gabe igarotzen bada, eskabidea ezetsitzat joko 
da; hala ere, ebazpen adierazia geroago ere eman ahal izango da.

4. Eskabidea ebazten duen foru aginduaren jakinarazpena posta ziurtatu bidez bi-
daliko zaie interesdunei, salbu eta eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elek-
tronikoaren bidez aurkeztu dutenei, zeinei egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren 
bidez jakinaraziko baitzaie.

Foru agindu horretan berariaz jasoko da ebazpenak administrazio-bidea agortzen 
duela eta interesdunak errekurtso hauek jar ditzakeela: foru aginduaren aurka aukera-
ko berraztertze-errekurtsoa, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kiroleko foru 
diputatu andre txit argiaren aurrean, hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko au-
zi-errekurtsoa, bi hilabeteko (2) epearen barruan, goiko era berean zenbaturik.

Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, urtero, iragarki bat jarriko du Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, deialdi publiko honetan onetsi diren eskabideen berri emateko.

12. oinarria.—Bateragarritasuna beste diru-laguntza batzuekin
1. 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 baliabi-
deekin.
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2. 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-la-
guntza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat lortzen bada, gerta liteke diru laguntza 
emateko ebazpena aldatzea, zeren foru dekretu honen bitartez araututako diru lagun-
tzen zenbatekoa, bakarrik zein beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin bat eginda, 
inolaz ere ezin baita izan pertsona onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino 
handiagoa.

IV. TITULUA
DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

13. oinarria.—Diru laguntza ordaintzea
1. Diru-laguntza ebazten duen foru aginduaren jakinarazpena jaso eta ondoren-

go hamar egun baliodunetan onuradunak ez badio beren-beregi eta idatziz uko egiten 
diru-laguntzari, onartu egin duela ulertuko da. Ebazpen hori jakinarazi ondoren hamar 
egun igaro eta berehala, Kirol Zerbitzuak diru-laguntzari dagokion zenbatekoaren or-
dainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta erakunde onuradunei 
ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.

2. Dirulaguntza ordaindu baino lehen, onuradunek zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko da. Halaber, egiaztatuko du ez direla 
zordun diru laguntza itzuli behar dutela-eta.

Egiaztapena egin ondoren ikusten bada onuradunetako batek ez duela betetzen be-
tebehar horietako edozein, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, emandako dirulagun-
tza jasotzeko eskubidea galduko duela.

14. oinarria.—Hartzailearen ekimenez egindako itzulketa
1. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren ara-

bera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru Adminis-
trazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maia-
tzaren 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 sor-
tutako berandutze-interesak kalkulatuko ditu, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru 
Arauaren 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

2. Onuradunak berak eskatuta diru laguntza itzultzeko ordainketa-gutun bat erabili 
behar da. Ordainketa-gutun hori Kirol Zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onuradu-
nak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutun horretan honako hauek adierazi behar-
ko dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), ereduaren 
kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli behar den diru-laguntzaren aipamena eginez.

3. Diru laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondo-
ren, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio Euskara, Kul-
tura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuari.

15. oinarria.—Justifikazioa egiteko epea eta era
Foru dekretu honen bitartez arautzen diren diru laguntzen onurak jasotzen dituzten 

pertsonek diru laguntza ematea eragin duen jarduera gauzatu eta egiaztatu behar dute, 
eskabideak aurkeztu baino lehen.

Hori dela bide, eman den diru-laguntzaren zenbatekoaren gastuaren erabilera justi-
fikatzea eta jarduera gauzatu dela frogatzea, baita diru-laguntza ematea edo hartaz go-
zatzea ekarri duten betebeharrak eta baldintzak bete direla ere, ez da gauzatu beharko 
dokumentu gehigarriak aurkeztuz, justifikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kirol Zerbi-
tzuaren esku egongo baitira diru-laguntza hau esleitu baino lehen.
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16. oinarria.—Diru laguntzaren onuradunaren beste betebehar batzuk
a)  Diru laguntza emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objektibo edo 

subjektibok aldaketarik izan badu, horren berri ematea diru laguntza eman dionari.
b)  Diruz lagundutako jarduera kontrolatzeko, haren jarraipen egiteko edo jarduera 

ikuskatzeko eginkizunak edo ahalmenak gauzatzeko lanak erraztu beharko ditu.
c)  Udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo nazioarteko beste admi-

nistrazio edo erakunde publiko batek xede bererako emandako beste diru-lagun-
tza, laguntza, sarrera edo baliabideren berri ematea laguntza eman dion erakun-
deari.

d)  Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaio, eta 
erakundearen gaineko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu 
estatistikoak, etab.).

e)  Diru-laguntza eman ondoren editatutako material guztietan eta jendaurreko ager-
pen guztietan, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa jaso dela agerrarazi beharko 
da; horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudian ezarritako elemen-
tuak baliatuko dira, nahitaez.

   Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa kirol ekipamenduan ezarri beharko 
du kirolariak, argi ikusteko moduan, diru laguntzaren objektu diren kirol probetan.

f)  Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial biak erabiltzea diru-laguntzaren xede 
den jardueraren publizitatean eta zabalkundean, bai euskarri grafikoan bai ikus-en-
tzunezko komunikabideetan (era guztietako iragarkiak, kartelak, liburuxkak...).

g)  Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak, Ogasun eta Finantzen Foru Sailak eta 
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztapen-jarduerak onartzea.

h)  Era berean, onuraduna —diruz lagundutako proiektua gauzatzean— behartuta 
egongo da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Arauaren 3. artikuluan aurreikusitako printzipio orokorrak betetzera, bereziki 
behartuta egongo da hizkuntza ez sexista ez erabiltzera hizkera mota guztietan 
(dokumentuetan, ikus-entzunezkoetan, ...), edozein euskarritan, idatzizkoetan 
zein digitaletan.

i)  Bizkaiko Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra 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.

17. oinarria.—Itzulketa
1. Jasotako zenbatekoa eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, 

baldin eta ez badira betetzen aurreko oinarrietan, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren 33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan jasotako bete-
beharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:

a) Emandako diru laguntzari dagokion helburua bete ez bada.
b) Diru laguntza lortu bada, nahiz eta horretarako eskatutako baldintzak bete ez.
c)  Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egiten bazaio edo eragozpenak jartzen 

badira.
d) Foru dekretu honetan jasotako gainerako baldintzak ez badira betetzen.
2.  Jardueraren kostua baino finantziazio gehiago jasotzen bada, orduan ere, di-

ru-laguntza itzuli egin beharko da.

18. oinarria.—Aurrekontuko partida
1. Deialdi honetako diru-laguntzak emateko 2020. urtean indarrean dagoen aurre-

kontu-muga honako hau da:
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Berrogeita hamazazpi mila seiehun eta hamar (57.610) euro, 2020ko ekitaldian G/04
03/341109/46999/0000_2017/0017 aurrekontu-partidaren kargura.

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

AZKEN XEDAPENAK

Amaierako Lehen Xedapena.—Arauak emateko gaikuntza
Ahalmena ematen zaio Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuari foru dekretu 

hau garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Amaierako Bigarren Xedapena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2020ko ekainaren 16an.

Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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Kirol Zerbitzua  / Servicio de Deportes 
2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra titulua 
edo sailkapena lortzeko probetan parte hartzen 
duten kirolariak 

Deportistas que tomen parte en pruebas para 
obtención de titulo o clasificación entre el 1 de enero 
y el 29 de noviembre de 2020 

 

  

I. inprimakia / Formulario I 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 
BFAren  56 /2020  FD 
DF de DFB 5  /2020 

 

E1 
 

 
 
 

 

Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
 

  

 

 

ESKATZAILEAREN DATUAK 1        /          DATOS DE LA SOLICITANTE 1 

DNI / NAN Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre 

Sexua / Sexo 

 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 2 / Territorio  2 Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax 

Posta elektronikoa / Correo electrónico Web orria / Página web 

 

ORDEZKARIAREN DATUAK 3        /          DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 3 

IFZ  / NIF Deiturak eta izena, izendura edo sozietatearen izena 4  / Apellidos y nombre o razón social  4 

Eskatzailearekin harremana / Relación con la Solicitante 

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

 

BANKU  HELBIDERAKETAREN  DATUAK  /  DATOS  DE  DOMICILIACIÓN  BANCARIA 

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

BIC IBAN  kodea 
Código  IBAN 

Erakundea  
 Entidad 

Sukurtsalaren zk. 
Sucursal nº 

KD / DC Kontuaren zk. / Nº 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 Lurralde Historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba) edo probintzia / 
autonomia-erkidegoa  / estatua; kasuan-kasuan dagokiona. 

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

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

 3 Sólo debe rellenar este apartado si existe dicha figura, indicando su 
relación con la Solicitante. 

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

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

 
  

6
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PROIEKTUAREN  DATUAK  /  DATOS  DEL  PROYECTO 

Proiektua/Proyecto 

Proiektuaren zenbatekoa / Importe Proyecto Eskatutako kopurua / Cantidad solicitada Eskatzailearen ekarpena / Aportación  solicitante 

 

AURREKONTU  BANATUTA  /  PRESUPUESTO  DESGLOSADO 

SARRERAK  /  INGRESOS 

1. ESKATZAILEAREN EKARPENA  /  APORTACIÓN DE LA SOLICITANTE   € 

2. DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK  /  SUBVENCIONES PÚBLICAS  € 

 Estatua / Estado   € 

 Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco   € 

 Udalak / Ayuntamientos  € 

 Beste batzuk / Otros  € 

3. ERAKUNDE PRIBATUEN EKARPENAK / APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS  € 

4. JARDUERAREN SARRERAK  /  INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD       € 

5. BESTE SARRERA BATZUK  /  OTROS INGRESOS  € 

6. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN DEIALDI HONETAN ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA  /  SUBVENCIÓN SOLICITADA  A  ESTA 
CONVOCATORIA  DE  LA  DIPUTACIÓN  FORAL DE BIZKAIA 

 € 

GUZTIRA  /  TOTAL  € 

2. Atal bakoitzean, guztira jasotako diru-laguntzen kopurua adieraziko da. 2. En cada apartado se consignará el total de las subvenciones recibidas. 
3. Guztira jasotako ekarpenen kopurua adieraziko da. 3. Se consignará el total de las subvenciones recibidas. 
4. Publizitatea ... 4. Publicidad … 
5. Aurreko ataletan katalogatu ezin diren sarrerak. 5. Ingresos no catalogables en los demás apartados. 

GASTUAK  /  GASTOS 
1. BIDAIA GASTUAK /GASTOS DE DESPLAZAMIENTO  € 

2. EGONALDIA ETA MANTENU GASTUAK / GASTOS DE ESTANCIA Y MANUTENCIÓN  € 

3. INSKRIPZIO GASTUAK /GASTOS DE INSCRIPCION  € 

GUZTIRA  /  TOTAL  € 

 

 
 

DATU ESPEZIFIKOAK     /      DATOS ESPECIFICOS  

Dekretuko 6. Oinarria / Base 6ª del Decreto 

Jaiotza-data, gazteriaren arloan estatistika egiten erabiltzeko 

Fecha de nacimiento, a efectos estadísticos en materia de juventud 
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GASTUEN BANAKAPENA 1  /  DESGLOSE DE GASTOS 1 

Kontzeptua / Concepto Hornitzailea / Proveedor Faktura zk. 
Nº factura 

Fakturaren Data  
Fecha Factura 

Fakturaren 
Zenbatekoa 

Importe Factura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
1 Inprimaki honetako gastuen taulan zenbatekoren batekin agertzen 

den gastu-sailkapen bakoitzeko fitxa bana bete  
 1  Rellenar una ficha por cada clasificación de gasto que figure con algún 

importe en la tabla de gestos del presente formulario  
 

Bilbo, 202..ko …………………………… ren .…..a Bilbao, a .…. de ……….…………………. de 202.. 

Sinadura / Firma   
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA  
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 3/2018 L. O.  DATU PERTSONALEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEA)  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018  

Tratamenduaren arduraduna eta kontaktazeko Responsable del tratamiento y contacto 

Kirol Zerbitzua 

Errekalde zumarkalea 30 1, 48009 Bilbo 

Servicio de Deportes  

C/ Alameda Recalde, 30 1º, 48009 Bilbao  

Tratamenduaren helburua Finalidad del tratamiento 

Tratamendu honen helburua da, pertsona interesdunek 
foru dekretu hau jarraituz aurkeztutako diru laguntza 
eskaerak kudeatzea. 

La finalidad del tratamiento es gestionar las solicitudes de 
subvención presentadas por las personas interesadas, al 
amparo de este Decreto Foral. 

Interesdunaren eskubideak 
 

Derechos de la persona interesada 

Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean 
balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, 
aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko 
eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen 
helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege 
Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu 
Babesa Bideratzeko Atalari bidalita, helbide honetara: 

 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia. 
(Erregistroa eta Herritarreganako Laguntza 
Bideratzeko Bulegoa, Laguntza: Diputazio kalea 7- 
48009 Bilbo)  

• Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko 
eskualde-bulegoak 

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro 
nagusiak  

• 39/2015 Legean aurreikusitako tokiak 

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du kontrol-
agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoari). 
 

La persona interesada puede ejercer ante el 
Responsable de tratamiento sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del 
tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección de 
Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos en: 
 

• Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Oficina de Registro y Atención Ciudadana 
Laguntza: C/ Diputación 7- 48008 Bilbao) 

 

• Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

• Registros Generales Departamentales de la 
Diputación Foral de Bizkaia  

• Lugares previstos en la Ley 39/2015  

La persona interesada dispone igualmente del derecho a 
reclamar ante la autoridad de control pertinente 
(Agencia Vasca de Protección de Datos). 

Datuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak Contacto de la persona delegada de Protección de Datos 

Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu 
Babesa Bideratzeko Atalaren Burua (Bizkaiko Foru 
Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako Saila). 
 
Gran Via, 25 – 48009 Bilbo 

Jefatura de la Sección de Asesoramiento Jurídico, 
Seguridad de la Información y Protección de Datos 
(Departamento de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales). 
 
Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao 
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA  
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 3/2018 L. O.  DATU PERTSONALEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEA)  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018  

Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako 
Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko 
harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea. 
7.b.6 artikulua. 

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre 
las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y 
los órganos forales de sus Territorios Históricos. 
Artículo 7.b.6. 

Datuen hartzaileak 

 

Personas destinatarias de los datos 

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako. Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Datuak gordetzeko epea 
 

Conservación de los datos 

Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denbora. 

 

Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los 
datos personales. 

Interesdunen kategorien deskribapena 
 

Descripción de las categorías de personas interesadas 

2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra titulua 
ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo 
goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol 
probetan parte hartzen duten pertsona fisikoak edo, 
adingabeen kasuan, aita, ama edo legezko ordezkaria. 

Personas físicas que tomen parte en pruebas deportivas 
que den lugar a la obtención de título, que puntúen para la 
obtención de título o que sean clasificatorias para una 
competición de nivel superior entre el 1 de enero y el 29 de 
noviembre de 2020 o, en el caso de personas menores de 
edad, padre, madre o representante legal. 

Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako 
neurrien deskribapen orokorra 
 

Descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad 
 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko 
neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren 
esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 
duen 3/2010 Errege Dekretuak xedadtutakoari jarraiki. 

Categorización de sistemas de información y aplicación 
de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 
3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 

 

 

Tratamenduaren legitimazioa 
 

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

 

Eskabide hau sinatuta baimena ematen zaio Euskara, 
Kultura eta Kiroleko Foru Sailari Ogasunaren eta Gizarte 
Segurantzaren ziurtagiriak eskatzeko, Diru-laguntzei 
buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 21.3 
artikuluan ezarritako ondorioetarako.  

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al 
Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte de la 
Diputación Foral de Bizkaia para recabar 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. 

 Eskatzaileak adierazten du ez dagoela onuraduna 
izateko ezein debekutan sartuta. Debeku horiek 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluko 2. 
eta 3. puntuetan 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 adierazi du ez duela zehapen irmorik izan 
administrazio-bidean, edo lan-arloan edo zigor-arloan, 
berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik 
eza urratzeagatik, eta betetzen dituela ondoreetarako 
aplikatzekoa den arautegian berdintasunari buruz 
ezarritako betebeharrak. 

 La solicitante declara que no ha sido sancionada en firme en 
vía administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho 
a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así 
como que cumple con las obligaciones establecidas en materia 
de igualdad en la normativa aplicable al efecto. 

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

 Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez 
duela eskatu edo jaso inolako diru-laguntzarik 
aurkeztutako aurrekontuko SARRERAK kapituluko 2. 
atalean agertzen diren entitate eta/edo erakundeetatik.  
 

 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 o haber recibido alguna 
subvención para la realización de este proyecto a los 
organismos y/o entidades que figuran en el apartado 2 del 
capítulo de INGRESOS del Presupuesto presentado. 
 

Bilbo, 202..ko ……………………………… ren …..a Bilbao, a …. de ……………….………………. de 202.. 

Sinadura / Firma 
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Kirol Zerbitzua  / Servicio de Deportes 
2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 29ra titulua 
edo sailkapena lortzeko probetan parte hartzen 
duten kirolariak 

Deportistas que tomen parte en pruebas para 
obtención de titulo o clasificación entre el 1 de enero 
y el 29 de noviembre de 2020 

 

II. inprimakia / Formulario II 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 

 

E3 
 

 
 
 

 

Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
 

   

 

 

ERANTSITAKO  DOKUMENTAZIO  OROKORRA  1  /    DOCUMENTACIÓN  GENERAL  ADJUNTADA 1 

Dekretuko 6. Oinarria / Base 6ª del Decreto 

  
 

Kirolariaren NANaren fotokopia  

Fotocopia del DNI de la persona deportista 

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

  
Banku helbideraketaren fitxa  2 

Ficha de domiciliación bancaria 2 

  

  
Ahalordearen ziurtagiria  3  

Acreditación de la representación  3 

  

 

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

 2 En caso de haber facilitado una cuenta bancaria diferente a las de 
convocatorias anteriores, presentar el formulario IV-E5. 

3  Ordezkaria dagoenean, bakarrik   3 Solamente cuando exista representante 
 

 

 

 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA    /    DOCUMENTACIÓN  ESPECÍFICA  ADJUNTADA  

 Dekretuko 6. Oinarria  / Base 6ª del Decreto 

  
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietako batean erroldaturik dagoela adierazten duen ziurtagiri historikoa  

Certificado histórico de empadronamiento en un municipio del Territorio Histórico de Bizkaia 

  
 

Federazio lizentziaren kopia  

Copia de la licencia federativa  

  
Proba ofiziala dela egiaztatzen duen dokumentua 

Documento que acredite que la prueba es prueba oficial 

  
Hala badagokio, proban parte hartzeak aldez aurretik klasifikatzea eskatzen duela egiaztatuko duen agiria 

En su caso, documento que acredite que la participación en la prueba requiere de clasificación previa 

BFAren  56 /2020  FD 
DF de DFB 5  /2020 6
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DATU  BEREZIAK      /    DATOS  ESPECÍFICOS  
 Dekretuko 6. oinarriar/ Base 6ª del Decreto 

Lehiaketaren azalpen fitxa / Ficha descriptiva de la prueba. 

 

1. Probaren izena / Nombre de la prueba: 

 

 

2. Zer titulu ematen duen edo zer titulutarako balio duen / Título que otorga o valedero para título: 

 

 

3. Erakunde antolatzailea / Entidad organizadora: 

 

 

4. Parte hartzaileen kopurua / Número de participantes: 

 

 

5. Webgunea / Web: 

 

 

6. Non eta noiz izan den lehiaketa / Lugar y fecha de competición: 

 

 

7. Lehiaketa sistema / Sistema de competición: 

 

 

8. Gainditu diren fase, kanporaketa edo borrokaldiak, baleude / Fases, eliminatoria o combates superados, si los hubiera 

 

 

9. Non eta noiz egin den estantzia / Lugar y fechas de estancia: 

 

 

10. Laguntzen aritu diren teknikariak / Personal técnico acompañante: 

 

 

11. Beste zerbitzu tekniko batzuk (medikua, fisioterapeuta, psikologoa…) / Otros servicios técnicos (medicina, fisioterapia, 
psicología…): 

 

 

12. Diziplinari dagozkion beharrizan logistikoak / Necesidades logísticas propias de la disciplina: 
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Banka Helbideraketaren fitxa  

 
Ficha de domiciliación bancaria 

 
 

IV. inprimakia / Formulario IV 

 

E5  

 

Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
  

 
 

 
Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora 

Izena eta abizen 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, 

  
DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 
ERREGELAMENDUA [EB]) 

(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

Tratamenduaren arduraduna: Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen 
Ogasuneko zuzendari nagusia. 

Responsable del tratamiento: Director general de Finanzas, Presupuestos y 
Patrimonio. 

Tratamenduaren Arduraduna kontaktatzeko: Basurtuko Kaputxinoen Bidea, 
2. Zk.a, 48013 Bilbao. 

Contacto del responsable del tratamiento: Calle Capuchinos de Basurto, 2 
48013 Bilbao. 

Datuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak: Lege Aholkularitza, 
Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala-Kale Nagusia, 
25- 48009 Bilbao. 

Contacto de la persona delegada de Protección de Datos: Sección de 
Asesoramiento Jurídico de la Información y Protección de Datos – Gran Vía, 
25-48009 Bilbao. 

* e-mail: dpo@bizkaia.eus * e-mail: dpo@bizkaia.eus 

Tratamenduaren helburua: Ordainketen aplikazioa, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Jarduera multzoak bere ordainketa-betebeharrak betetzearen inguruan 
ulertzea. 

Finalidad del tratamiento: La aplicación de los pagos, entendiendo por tal el 
conjunto de actividades de la Diputación Foral de Bizkaia relacionadas con el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Tratamenduaren legitimazioa: Ordainketa-betebeharrak kudeatzeko eta 
kontrolatzeko interesa publikoaren egitekoa. 

Legitimación del tratamiento: Misión realizada en interés público para la 
gestión y control de las obligaciones de pago. 

Datuen hartzaikeak: Datu pertsonalak foru-aginduei, Bilboko Markataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberari, Eusko Jaurlaritzako sailei, 
Gizarte Segurentzaren Diruziantza Nagusiari, udalei eta veste herri 
administrazio batzuei utzi ahal izango zaizkia, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
ZFAOen ezarritakoaren arabera. 

Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser cedidos a 
Diputaciones Forales, Cámaras de Comercio, Industria, servicios y 
Navegación de Bilbao; Departamentos del Gobierno Vasco, Tesorería General 
de la Seguridad Social, Ayuntamientos y otras administraciones públicas, de 
acuerdo con lo establecido en la NFGT del THB. 

Datuak gordetzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko xedea betetzeko 
behar dena. 

Conservación de los datos: Tiempo necesario para los fines del tratamiento de 
los datos personales. 

Interesadunen eskubideak: interesadunak bere datuak atzitu ahal izango 
ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo haien tratamendua murriztea; 
edo datuen tratamenduari aurka egin. Eskubideok erabiltzeko, idazki bat 
bidaliko dio tratamenduaren arduradunari, 39/1015 Legeak, urriaren 
1ekoak. 

Derechos de la persona interesada: La persona interesada podrá acceder a sus 
datos; solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento; 
y oponerse a este. Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona responsable 
del tratamiento a través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 
de la Lay 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
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