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V - BESTELAKOAK

KIROLARABA FUNDAZIOA

Kirolarientzako beka deialdia, izandako arrakastagatik

Lehenengoa. Xedea

Kategoria absolutuetako kirolari federatu arabarrei Kirolaraba fundazioak bekak ematea 
arautzea da deialdi honen helburua, kirol arrakasta lortu izana dela medio. Laguntza hauek eli-
teko edo goi mailako jardueretan parte hartzeak eragindako gastuak finantzatzea dute helburu, 
jarduera horietan kirol arrakasta lortu badute.

Diputatuen Kontseiluaren urriaren 6ko 55/2015 Foru Dekretuaren bidez (ALHAO, 123. zk., 
2015eko urriaren 21ekoa) arautuko da deialdi hau. Foru dekretu horren bidez, Euskara, Kultura 
eta Kirol Sailaren eskumen esparruan, lehia bidez emango diren dirulaguntzei aplika dakizkie-
keen oinarri-arau orokorrak eta oinarri bereziak onartu ziren; deialdia hemen jasotako eduki 
eta prozedurara egokituko da.

Bigarrena. Beken kopurua

Dirulaguntzen kopuru osoak ezingo du gainditu horretara bideratutako dotazioa, 18.000,00 
eurokoa, 2018ko ekitaldiko Kirolaraba Fundazioaren aurrekontuari dagokiona.

Aurrekontu horrek ez du eragingo Kirolaraba Fundazioak aurrekontu osoa kontsumitzeko 
betebeharra duenik.

Hirugarrena. Onuradunak eta baztertuak

1. Laguntza horien onuradun izango da, nork bere kirolean, estatuko, Europako edo Mun-
duko txapelketetan jardun duen kirolari federatu arabarra.

Honako hauek kirol jarduera gisa hartuko dira: estatuko, Europa mailako zein munduko 
lehiaketa edota txapelketetako azken faseak, 2017ko irailaren 1etik 2018ko abuztuaren 31ra 
arteko aldiari dagozkionak, kasuan kasuko federazioak antolatutakoak.

Horiek dira txapelketa bakoitzeko gorengo maila; beraz, “B mailako edo 2. mailako txape-
lketak” baztertu egingo dira.

“Zazpi Herrialde” izeneko lehiaketan parte hartzea Espainiako txapelketan parte hartzearen 
parekoa izango da.

Aurkeztutako modalitate eta/edo espezialitatea ez badago existitzen diren federazioetan 
jasota eta ofizialki aitortuta, orduan fundazioaren patronatuari ebazpen proposamena aurkeztu 
behar dion kide anitzeko organoak existitzen diren federazioen arteko baliokide bat erreferentzia 
gisa hartu ahalko du, egokitzat joz gero.

2. Ez da onartuko hauek egindako eskaerarik:

• Kirol probak, baldin eta gutxienez seigarren oinarrian agertzen diren puntuazio zerrendako 
postua lortzea justifikatu ez bada.

• Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, IV. tituluan adierazitako 
arau-hausteengatik zehapena jaso duten kirolariak, bai eta Eusko Legebiltzarraren otsailaren 
18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, jasotzen dituen kasuetan 
daudenak ere.
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3. Baldin eta kirol klub eta elkarteren baten eta erakunde horretako kideren baten eskaera-
rik jasotzen bada, eta bakoitzak dagokion deialdia kontuan hartuta egin badu eskaera, taldeak 
egindako eskaera eta ez banakoak egindakoa lehenetsiko da; hau da, klubaren eskaera hartuko 
da kontuan eta baztertu kirolariarena.

Laugarrena. Eskaerak aurkeztea

1. Kirolaraba Fundazioaren Patronatuari zuzendu beharko zaizkio eskaerak, eranskin bezala 
atxiki den ereduari lotuta, eta Fundazioaren gizarte egoitzan aurkeztu, Arabako Kirolaren Etxean 
(Zerkabarren, 5, behea. PK: 01001 Gasteiz).

2. Betiere, jakinarazpenetarako ematen den helbidea adierazi beharko da.

3. Laguntza hauek eskuratzeko eskaerak aurkezteak oinarri hauetan ezarritakoa formalki eta 
berariaz onartzen dela esan nahi du.

4. Kirolari berak txapelketa baten baino gehiagotan parte hartzeagatik eskaera bat baino 
gehiago aurkezten badu, puntu gehien lortu dituen txapelketari buruzko eskaera baino ez zaio 
aintzat hartuko.

Ez da onartuko oinarri hauetan zerrendatuta ageri diren datu eta agiri guztiak jasotzen ez 
dituen eskaerarik.

Hala ere, aurkeztutako datu edo dokumentazioren bat osatugabe badago edo aski ez bada, 
fundazioak eskubidea izango du eskaera aurkeztutako datuekin ebatzi edo kasuan kasuko ga-
bezia zuzentzeko hamar eguneko epea emateko, ohartaraziz hala egin ezean eskaera bertan 
behera utzi dela ulertuko dela, aldez aurretik horren inguruko ebazpena emanez.

Laguntza eskaera bat izapidetzeko onartzeak ez du esan nahi hura emateko konpromisoa 
dagoenik.

5. Beka deialdi honetan parte hartzeko interesa daukaten kirolariek eskaera eta I. inprimakia 
aurkeztu beharko dute, inprimaki espezializatuetan, gutxienez eta berariaz agiri hauekin batera:

a) Eskatutako dirulaguntzari dagokion kirol arrakastari buruzko datuak.

b) Errolda ziurtagiria.

a) Eskatutako dirulaguntzari dagozkion probari edo probei buruzko datuak:

Eskaera kasuan kasuko federazioaren ziurtagiriarekin batera aurkeztu beharko da, laguntza 
eskatzen duen kirolariak lortutako arrakastari buruzkoa, eta datu hauek jaso beharko ditu:

• Kirolari eskatzailea.

• Kirol modalitatea.

• Dagokion kluba.

• Lehiaketa maila.

• Lortutako postua.

• Lehiaketaren izena.

• Lehiaketa lekua.

• Lehiaketa data.

b) Errolda ziurtagiria.

Errolda ziurtagiria aurkeztu beharko dute, frogatzeko Arabako Lurralde Historikoko udale-
rrietako edozeinetan erroldaturik egon direla deialdian eskabideak aurkezteko ezarritako epea 
amaitu baino 4 urte lehenagotik gutxienez, etengabe.
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Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 
eta 2018ko irailaren 28an bukatuko da (egun hori barne).

Seigarrena. Bekak emateko irizpideak

1. Hirugarren oinarriak jasotzen dituen eta lagun daitezkeen jarduera guztien laguntza irizpi-
deak haztatzeko eta laguntzok eman ahal izateko, irizpide hauek izango dira kontuan, hau da, 
laguntza xede den goi mailako kirolariaren kirol arrakastaren datuak baino kontuan hartzen ez 
dituen irizpide hauek:

LEHIAKETA MOTA PUNTUAK

MUNDUKO TXAPELKETAK

1. postua 100

2. postua 90

3. postua 80

4. postua 70

5. postua 60

EUROPAKO TXAPELKETAK

1. postua 45

2. postua 40

3. postua 35

4. postua 30

ESPAINIAKO TXAPELKETAK

1. postua 15

2. postua 10

3. postua 5

“Lortutako postua” idatz zatian lortutako posturik onena baino ez da balioetsiko eskaera 
guztietan.

Laguntzak banatzeko puntuazio bidezko banaketa sistema bat aplikatuko da. Horretarako, 
bigarren oinarrian zehaztutako zenbatekoa onuradun guztiek lortutako puntu guztien artean 
zatituko da. Horrela puntuaren balioa zein den jakingo dugu. Puntuaren balioa eta onartutako 
eskaera bakoitzaren puntu kopurua biderkatu behar dira emaitza kalkulatzeko.

Eman beharreko zenbatekoa zeinahi dela ere, muga bat izango da kirolari eskatzaileko: 
2.500,00 euro.

Laguntzak aurkeztutako datuekin aplikatuko dira, 2017ko irailaren 1etik 2018ko abuztuaren 
31ra arteko aldiari dagozkionak; ezingo dira ondorengo urteetarako eskatu.

Ez dira baloratuko egiaztatzen ez diren datuak.

Laguntza eskatzaileek aurkeztutako datuak benetakoak direla frogatzeko eskubidea izango du 
fundazioak. Fundazioak egiaztatzen badu aurkeztutako datuak faltsuak direla, datuok etorkizuneko 
deialdietatik kanpo geratuko dira, eta, hala badagokio, jasotako kopurua itzuli egin beharko da.

Zazpigarrena. Eskaerak aztertu eta ebazpena ematea

1. Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero aztertu eta ebatziko da, hala badagokio, la-
guntza ekonomikoak ematea edo ukatzea.
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2. Espedientea aztertuta, kide anitzeko organo batek egingo du dirulaguntza proposamena, 
hau da, Fundazioko Patronatuak hautatutako hiru pertsonak osatutako kide anitzeko organo batek.

Kide anitzeko organoak behin betiko ebazpen proposamena aurkeztuko dio fundazioaren 
patronatuari.

3. Behin betiko ebazpen proposamena ikusita, fundazioko patronatuaren presidentziak 
deialdia gehienez sei hilabeteko epean ebatziko du, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik 
zenbatzen hasita. Gehienezko epea igarota esanbidezko ebazpenik ez bada egon, esan nahiko 
du eskaera ezetsi egin dela.

4. Dirulaguntza eskaerari baiezkoa eman bazaio, ebazpenean datu hauek agertuko dira: 
dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua, laguntzaren xede den programa edo jarduera, 
aurkeztu beharreko agiriak eta zer baldintzatan ematen den. Gainera, ebazpena onuradunei ja-
kinaraziko zaie, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearenak, 42. eta 43. artikuluetan xedatutakoarekin.

5. Ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio fundazioa atxikita 
dagoen saileko diputatuari, hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren hurrengotik aurrera 
zenbatzen hasita, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administra-
zio prozedura erkidearenak, 122. artikuluan xedatutakoarekin. Errekurtsoaren ebazpena emateko 
eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da gehienez. Epe hori igaro eta ebazpenik eman 
ez bada, errekurtsoa ezetsi dela ulertu behar da.

Errekurtsoaren ebazpenak administrazio bidea amaitzen du. Haren aurka, administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epai-
tegietan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duenak, 8. artikuluan xedatutakoaren arabera. Horretarako, bi hilabete izango dira, ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatuta.

Zortzigarrena. Beka ordaintzea

Dirulaguntza ordainketa bakarrean ordainduko da, eta dagokion PFEZa atxikipena egingo 
zaio, deialdiaren ebazpena eman ondoren; izan ere, eskaerarekin batera aipatutako justifikazioa 
aurkeztu da.

Ordainketa ezingo da egin harik eta onuraduna zerga betebeharrak betetzean egunean 
egon arte.

Bederatzigarrena. Publizitatea

1. Deialdi hau ALHAOn iragarki bat jarriz jakinaraziko da. Horrez gain, fundazioaren webgu-
nean ere jarriko da: www.kirolaraba.eus.

2. Onuraduna behartuta dago berariaz eta modu argian adieraztera diruz lagundutako jar-
duerari buruzko argibide, publizitate eta propaganda orotan Kirolaraba Fundazioak babesa 
eman duela; edonola ere, laguntza ekonomikoa ematen zuen ebazpenean zehazten ziren 
baldintzetan egingo da hori.

Hamargarrena. Interpretazioa

Deialdi hau interpretatzean sor daitekeen edozein zalantza Kirolaraba Fundazioak ebatziko du.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 13a

Kirolaraba Fundazioaren Patronatuko presidentea
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE

http://www.kirolaraba.eus
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Kirolarientzako laguntzak, Kirol Arrakastarengatik. 
Eskabidea (I. eranskina) 

2018 
Becas para Deportistas por Éxito Deportivo. 
Solicitud (Anexo I) 

 

Orria  Hoja 1/3 

 

EXPEDIENTE   

(Fundazioak betetzeko  A cumplimentar por la Fundación) 

 
ESKATZAILEA  SOLICITANTE 

 
Identifikazio agiria  Documento identificativo  Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo 

 IFZ (NANa, AIZa, …) 
NIF (DNI, NIE…) 

    Emakumea 
Mujer 

 Gizona 
Hombre 

   
Izena  Nombre   Lehen abizena  Primer apellido  Bigarren abizena  Segundo apellido  

     
      

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Núm.  Letra  Eskra.  Escal.  Solairua  Piso  Aldea  
Mano 

           
     
Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  P. K.  C. P. 

         
 
  
Posta elektronikoa  Correo electrónico 

 
 
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   

      
 

 
BANKUEN DATUAK  DATOS BANCARIOS 

 

BANKUA  
BANCO  

IBAN   SWIFT 

                                             

 
 

FINANTZA ENTITATEAK bete behar du  A rellenar por la ENTIDAD FINANCIERA 
 

Finantza entitatearen adostasuna (sinadura eta zigilua)  Conforme entidad financiera (firma y sello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finantza erakundeak ZIURTATZEN du lehen adierazitako banku kontua “ESKATZAILEA" atalean ageri den pertsona 
interesdunaren izenean eta IFZarekin dagoela irekita  
La entidad financiera CERTIFICA que la cuenta bancaria anteriormente señalada figura abierta al NIF y nombre de la persona interesada 
que figura en el apartado “SOLICITANTE” 
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Kirolarientzako laguntzak, Kirol Arrakastarengatik. 
Eskabidea (I. eranskina) 

2018 
Becas para Deportistas por Éxito Deportivo. 
Solicitud (Anexo I) 

 

Orria  Hoja 2/3 

 
Behean sinatzen duen Arabako Federazioak  La Federación Territorial Alavesa abajo firmante 

ZIURTATZEN DU  CERTIFICA 

 

_________________________________________________________________________ kirolariak, NAN-eko 

______________________________ zenbakia duenak, estatuz edo gaindiko lehiaketei buruzko datu hauek 

dituela 2017/2018 denboraldian: 

Que el/la deportista ___________________________________________________, con D.N.I. Nº 

___________________ en la temporada 2017/2018, ha conseguido el siguiente éxito deportivo referido a 

competiciones de nivel nacional o superior: 

Kirol modalitatea 
Modalidad deportiva 

 

 
 

Club bertan baitagoiko 
Club al que pertenece 

 

 
 

Maila 
Nivel  

Lehiaketa (betiere estatuz edo gaindiko lehiaketetan) 
Competición (siempre en competiciones de carácter nacional o superior) 

Markatu X 
batekin / Marcar 

con una X 
1 Munduko Txapelketa 

Campeonato de Mundo 
 

2 Europako Txapelketa 
Campeonato de Europa 

 

3 Estatuko Txapelketa 
Campeonato de España 

 

 
Lehiaketaren izena 
Nombre de la competición 

Tokia / Lugar Data / Fecha Lortutako postua 
Puesto alcanzado 

    
 

Izenpea  Firma  ___________________________________ 
 
FEDERAZIOAREN ZIGILUA SELLO DE LA FEDERACIÓN_______________________________________ 

 
FEDERAZIOA  FEDERACIÓN ______________________________________________________________ 
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Kirolarientzako laguntzak, Kirol Arrakastarengatik. 
Eskabidea (I. eranskina) 

2018 
Becas para Deportistas por Éxito Deportivo. 
Solicitud (Anexo I) 

 

Orria  Hoja 3/3 

 
ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
 
Honekin batera, ondokoak aurkeztu behar dira: 
1. Federazioaren ziurtagiria (laguntzaren xede 

den jardueraren datuak). 
2. Errolda ziurtagiria. 

Acompañar de: 
1. Certificado de la Federación (datos de la actividad 

para la que se solicita la ayuda). 
2. Certificado de empadronamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
   
 (Tokia eta data  Lugar y fecha)  
 

Eskatzailearen sinadura  Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATUEN BABESERAKO OHARRA 
 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, datu 
pertsonalen babeserakoan, xedatutakoaren arabera, 
“KIROLARABA FUNDAZIOA”k (helbidea: Zerkabarren 
kalea, 5, behea, 01001 Gasteiz), zeina fitxategiaren 
arduraduna baita, zure datu pertsonalak eta 
deialdiarekin zerikusia daukan espedientea izapidetzeko 
ematen duzun dokumentazioa tratatuko du, zure 
eskaera izapidetu, ebatzi eta gauzatzeko xede bakarraz. 
 
Agiri hau sinatzearekin berariaz baimena ematen duzu 
“KIROLARABA FUNDAZIOA”k zure datu pertsonalak 
batu eta tratatu ditzan, baita zure banku datuak ere, 
arestian adierazitako xedeetarako. Bildutako eta 
tratatutako datu pertsonalak behar-beharrezkoak dira 
aipatutako xedeetarako. 
 
Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, 
ezereztu, haien aurka egin, tratamendua mugatu, edo 
datuok transferitzeko eskubideak erabiltzea, zeinak 
aitortzen baititu Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 
Arautegiak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren 
Erregistroaren bulegoan dagoen “KIROLARABA 
FUNDAZIORA” jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 
01001 PK, Gasteiz -Araba–). 

 AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
“FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA”, en su calidad de 
Responsable de Fichero, con domicilio en C/ Cercas Bajas 5-
bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz, tratará sus datos personales y la 
documentación que aporte para la tramitación del expediente 
relacionado con la convocatoria, con el fin único de tramitar, 
resolver y ejecutar su solicitud. 
 
Usted consiente expresamente con la firma de este documento 
la recogida y el tratamiento de sus datos personales por 
“FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA”, incluidos los datos 
bancarios, para los fines anteriormente indicados. Los datos 
personales recabados y tratados son los estrictamente 
necesarios para los fines indicados. 
 
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad que reconoce el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, dirigiéndose a “FUNDACIÓN 
KIROLARABA FUNDAZIOA” en la Oficina de Registro de la 
Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 
Vitoria - Gasteiz (Álava). 
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