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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

Foru Agindua 218/2021 uztailaren 20koa. Kirol-arloko prestakuntza teknikoko jarduerak egiteko 
dirulaguntzen deialdia onartzea, 2020-2021 denboraldian

Kultura eta Kirol Sailak kirol arloko formazioa eta ikastaroak diruz laguntzea aurreikusten du, 
Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean, gutxienez, 2018ko urtarrilaren 1etik au-
rrera errolda duten pertsonei eta 2020-2021 denboraldian egindako formazio edo ikastaroengatik.

Arabako Lurralde Historikoko 2021eko aurrekontua betearazteari buruzko urtarrilaren 26ko 
1/2021 Foru Arauak 70.2.01.77.01.480.00.01 “Kirol ikastaro eta formazioarako dirulaguntzak” 
70-148 lerroa izeneko aurrekontu-saila du, 15.000,00 euro dituena esleiturik.

Arabako Foru Aldundiak, Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekre-
tuaren bidez (2019ko azaroaren 20ko ALHAO, 134. zenbakia) eta haren ondorengo aldaketen 
bidez, oinarri orokor arautzaileak onartu zituen, Kultura eta Kirol Sailaren eskumenen esparruan 
lehia-araubidean ematen diren dirulaguntzei aplikatzeko.

Kirol zerbitzuko buruak egindako txostena ikusita.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Kirol arloko formazioa eta ikastaroak garatzeko dirulaguntzen deialdia onartzea, 
Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabean errolda duten pertsonentzat, eta 2020-2021 
denboraldian egindako jarduerentzat. Deialdiaren oinarriak honekin batera doan eranskinean 
jaso dira.

Bigarrena. Deialdi honek hamabost mila euroko (15.000,00 euro) gehieneko zuzkidura 
izango du. Deialdi hau ondorengoetan adierazitakoaren arabera arautuko da: Foru Gobernu 
Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretua (2019ko azaroaren 20ko ALHAO, 134. zk.), 
eta haren ondorengo aldaketak aurreikusitakoa, Kultura eta Kirol sailaren eskumenen esparruan 
lehia-araubidean ematen diren dirulaguntzei aplikatu beharreko oinarri arautzaile orokorrak; 
eta agindu honen eranskinean jasotzen diren oinarri espezifikoak.

Hirugarrena. Gastu hori 70.2.01.77.01.480.00.01 “Kirol ikastaro eta formazioarako dirulagun-
tzak” 70-148 ildoa, Arabako Foru Aldundiak 2021eko ekitaldirako duen gastu-aurrekontukoa, 
15.000,00 eurokoa, erreferentzia zenbaki laburra: 105-2603.

Laugarrena. Organo eskudunak, Kirol Zerbitzuaren proposamena ikusita, dagokion ebazpena 
emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean. Gehienezko 
epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek eskabidea ezetsi egin dela 
ulertu ahal izango dute.

Bostgarrena. Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42. eta 43. artikuluetan aurreikusitako 
moduan jakinaraziko zaie eskatzaileei.

Seigarrena. Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.
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Zazpigarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du. Dena dela, urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artiku-
luan xedatzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke eman zuen 
organoaren aurrean, hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, 
edota zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurka egin dakioke bi hilabeteko 
epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko auzietarako 
epaitegietan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duenak, 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 20a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ

Eranskina

2020-2021 denboraldian egindako kirol prestakuntza 
teknikoko jardueretarako dirulaguntzen deialdia 

1. artikulua. Xedea, helburua eta dirulaguntza emateko prozedura

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka bidez, Euskadiko Kirol Federa-
zioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren eranskinean jasotako kirol modalitate edo dizipli-
netatik edozeinetako kirol titulu ofiziala eskuratzea helburu duten kirol prestakuntza teknikoko 
ikastaroak egiteak eragindako gastuak ordaintzeko.

Hori guztia honako hauetan ezarritakoaren esparruan: Foru Gobernu Kontseiluaren aza-
roaren 12ko 50/2019 Foru Dekretua (2019ko azaroaren 20ko ALHAOn, 134. zenbakian, argi-
taratua eta martxoaren 2ko 7/2021 Foru Dekretuak aldatua), Arabako Lurralde Historikoaren 
Dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Araua eta deialdi honetan xedatutakoa.

2. artikulua. Aurrekontu egozpena

Dirulaguntzen guztizko zenbatekoa ezin daiteke 15.000,00 euro baino handiagoa izan. Zen-
bateko hori Arabako Foru Aldundiaren 2021eko ekitaldirako gastu aurrekontuko “Laguntzak 
kiroleko trebakuntza eta ikastaroetarako” izeneko 70.2.01.77.01.480.00.01 partidaren kontura 
ordainduko da.

3. artikulua. Onuradunak eta kanpo utzitakoak

1. Hauexek izango dira onuradunak:

Gutxienez 2018ko urtarrilaren 1az geroztik Arabako Lurralde Historikoko udalerriren batean 
edo Trebiñuko enklabean jarraian erroldatuta daudela egiaztatzen duten pertsona fisikoak.

2. Ez dira joko onuraduntzat:

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuaren hirugarren oinarrian 
eta haren osteko aldaketetan jasotzen diren baztertze egoeretan dauden pertsonak. Dekretu 
horrek onetsi zituen Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak.
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4. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen gastuak

Diruz lagundu ahal izango dira Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekre-
tuaren eranskinean jasotako kirol modalitate edo diziplinetatik edozeinetan kirol titulu ofiziala 
eskuratzeko eskatzaileek ordaindutako matrikularen gastuak. Prestakuntza 2020ko irailaren 1etik 
2021eko abuztuaren 31ra artean egina izan behar da.

Ez dira diruz lagunduko:

— Kirol jarduera hauek egiteko gaitzen duen titulua eskuratzeko diren prestakuntza jarduerak:

• Bela patroia.

• Hegazkineko pilotua.

• Sorosle titulua.

• Eskola kiroleko monitore laguntzailea.

— Kirol prestakuntza arautua: erdi edo goi mailako kirol irakaskuntzak, jarduera fisikoaren 
eta kirolaren gradua, irakasle ikasketak, graduondoko ikastaroak, masterrak eta antzeko beste 
titulu batzuk.

5. artikulua. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari zuzenduko zaizkio eta leku hauetan aur-
keztu ahal izango dira:

— Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

— Foru Ogasunak Gasteizen, Laudion eta Guardian dituen bulegoetako erregistroa.

— Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozein.

Eskaerak telematikoki ere aurkeztu ahal izango dira, egoitza elektronikoan eskuragarri da-
goen berariazko izapidearen bidez (https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-arloko-prestakuntza-tekni- 
koko-jarduerak-egiteko-dirulaguntzak). Horretarako, aldez aurretik, eskatzaileek Arabako Foru 
Aldundiak onartutako ziurtagiri elektronikoren bat eduki beharko dute. Argibide gehiago, he-
men: https://web.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo. Nolanahi ere, 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezartzen duena aplikatuko da.

Eskaerak deialdiarekin batera argitaratzen den ereduaren arabera egin beharko dira, atal 
guztiak behar bezala beteta.

6. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte eskaerarekin batera:

1. Ikastaroa antolatzen eta titulua ematen duen erakundearen ziurtagiria, honako hauek 
jasotzen dituena:

— Dirulaguntza eskaeraren xede den ikastaroaren titulua eskuratzeko betekizunak bete 
dituela.

— Matrikularen kostua.

— Ikastaroaren hasiera eta amaiera egunak.

2. Sartzeko proban eta matrikulan egindako gastuaren fakturak eta egiaztagiria.

Gastuak justifikatzeko ez da onartuko, besteak beste, honako datu hauek argi eta garbi 
azaltzen ez dituen fakturarik ez ordainagiririk:

• Jaulkitzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

• Hartzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

• Gastuaren xedea.

https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-arloko-prestakuntza-teknikoko-jarduerak-egiteko-dirulaguntzak
https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-arloko-prestakuntza-teknikoko-jarduerak-egiteko-dirulaguntzak
https://web.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo
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• Data.

• Fakturaren zenbakia.

Matrikula ordaindu dela frogatzeko, agiri hauetako edozein onartuko da:

— Bankuko jatorrizko ziurtagiria; bertan agertuko dira, gutxienez, zenbatekoa, data eta or-
dainketaren edo transferentziaren onuraduna. Ziurtagiri hori izenpetuta aurkeztuko da, eta/edo 
finantza erakundearen zigilua daukala.

— Jatorrizko fakturaren jaulkitzaileak sinatutako eta/edo zigilatutako ziurtagiria; han agertuko 
dira faktura zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data.

— Posta arruntez jasotako jatorrizko banku laburpenak.

— Kontu korronteen libreten kopia konpultsatua, mugimenduak ageri dituena.

— Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak edo transferentzia agindu telematikoak, 
ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin.

— Jatorrizko fakturak, enpresa jaulkitzaileak jarritako zigiluarekin, ordainduta daudela adieraziz.

Eskaerek adierazitako betekizunak betetzen ez badituzte, Kultura eta Kirol Sailak interesdunei 
hamar egun emango dizkie akatsak zuzendu edo nahitaezkoak diren agiriak aurkezteko. Hala 
egiten ez badute, eskaeran atzera egin dutela joko da, ebazpena eman ondoren.

Pertsona bakoitzeko eskaera bakarra egin ahal izango da, deialdi honetako 4. artikuluan 
xedatutako ezaugarrien arabera.

Kirol Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko du eskatzaileak gutxienez 2018ko urtarrilaren 1az geroztik 
Arabako Lurralde Historikoko udalerriren batean edo Trebiñuko enklabean jarraian erroldatuta 
daudela, eta haien nortasun datuak ere egiaztatuko ditu, salbu eta interesdunak horren aurka 
egiten badu. Kasu horretan, esandakoa egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, 
39/2015 Legearen 28.2 artikuluak xedatzen duen bezala (Datu Pertsonalak Babesteari eta Es-
kubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak aldatu zuen, 
azken xedapenetako hamabigarrena dela bide).

7. artikulua. Aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko irailaren 1ean hasi eta irailaren 15eko 13:00etan amai-
tuko da.

8. artikulua. Prozeduraren instrukzioa eta balioespen irizpideak

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzua izango da prozeduraren 
instrukziorako organo eskuduna.

Dirulaguntza kalkulatzeko, honako urrats hauek aplikatuko dira hurrenez hurren, harik eta 
eskaera guztiak mugaren batera iritsi arte, edo deialdiaren gehiengo zenbatekora iritsi arte:

1. Dirulaguntza, gehienez ere, diruz lagundu daitekeen prestakuntza egiteko ordaindutako 
matrikularen zenbatekoaren parekoa izango da. Dirulaguntza ez da inolaz ere hortik gorakoa 
izango.

2. Eskatzaile bakoitzak ordaindutako matrikulen batura handiagoa bada deialdiaren guz-
tizko zenbatekoa baino (2. artikuluan jaso da), proportzionalki murriztuko da, batura guztizko 
zenbateko horretara doitzeko.

3. Baldin artikulu honen 2. apartatuan adierazitakoa gertatzen bada, emakumeek egindako 
eskaerei esleitutako zenbatekoa 1,15eko faktore zuzentzailearekin biderkatuko da. Horren 
emaitza izango da emakumezko eskatzaileei dagokien dirulaguntza, eta gehieneko muga arti-
kulu honen 1. apartatuan ezarritakoa izango da.
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4. Artikulu honetako 3. apartatuan adierazitako faktore zuzentzailea ezartzearen ondo-
rioz, esleitutako zenbatekoen batura handiagoa izango da 2. artikuluan adierazitako guztizko 
dirulaguntzaren zenbatekoa baino. Hori dela eta, eskaera bakoitzari esleitutako zenbatekoen 
baturaren eta deialdiko guztizko zenbatekoaren arteko aldea kalkulatuko da, eta proportzionalki 
kenduko da gizonezkoek egindako eskaeren artean. Horren emaitza gizonezko eskatzaileei 
emango zaien dirulaguntza izango da.

9. artikulua. Ebazpena

1. Eskaerak balioespen batzordeak aztertuko ditu. Balioespen batzordearen buru Kirol zuzen-
daria izango da, eta honako hauek izango dira batzordekideak: Kirol Zerbitzuaren burua eta 
zerbitzu horri atxikitako teknikari bat. Kultura eta Kiroleko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren 
burua izango da idazkaria, hitzarekin baina botorik gabe.

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera aztertu ondoren, balioespen 
batzordeak txostena egingo du, eta ebaluazioaren emaitza zehaztuko du han.

2. Ez da egongo entzunaldiko izapiderik, ebazpena emateko ez baitira aintzat hartuko eska-
tzaileek aurkeztutako gertaerak eta agiriak baino.

3. Organo eskudunak bidezko ebazpena emango du, balioespen batzordeak proposatuta, 
gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Gehienezko 
epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

4. Esleipen ebazpenean zer eskatzaileri eman zaion dirulaguntza zehaztu behar da, eta 
berariaz adierazi behar da gainerako eskaerak ezetsi direla. Ebazpenean adierazi beharko 
da dirulaguntza zenbatekoa den, nola ordainduko den, zer agiri aurkeztu behar den eta zein 
baldintzarekin ematen den dirulaguntza.

5. Dirulaguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango zaie eskatzaileei, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 42. eta 
43. artikuluetan aurreikusten dituen moduetan.

6. Ebazpenak administrazio bidea agortzen du. Haren aurka, administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietan, Ad-
ministrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 8. 
artikuluan xedatutakoaren arabera; horretarako, bi hilabeteko epea izango da, ebazpena jaki-
narazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Zuzenean aurkaratu ezean, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio, nahi izanez 
gero, ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, bat etorriz Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 123. artikuluan xedatutakoarekin.

10. artikulua. Dirulaguntza ordaintzea

Deialdiaren ebazpena onetsi ondoren ordainduko dira esleitutako dirulaguntzak.

11. artikulua. Dirulaguntzen bateragarritasuna

Deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateragarriak dira estatuko edo nazioarteko 
beste erakunde publiko edo pribatu batzuek jarduera edo programa berarentzat emandako 
beste dirulaguntza batzuekin, baldin eta dirulaguntzaren zenbatekoak, berak bakarrik edo 
beste dirulaguntza batzuekin batera, diruz lagundutako programaren edo programen kostua 
gainditzen ez badu.

Onuradunak jakinarazi egingo dio organo esleitzaileari helburu bererako beste dirulagun-
tzarik edo laguntzarik eskuratu duenetz edo eskuratzeko eskaerarik egin duenetz, estatuko nahiz 
nazioarteko beste edozein administrazio edo erakunde publikok emanik edo edozein entitate 
edo erakunde pribatuk emanik. Horien guztien berri izan eta berehala egin beharko da jakina-
razpena, eta, nolanahi ere, dirulaguntza ordaindu aurretik.
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12. artikulua. Publizitatea

1. Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

2. Era berean, Arabako Foru Aldundiaren web orrian jarriko da ikusgai: www.araba.eus.

13. artikulua. Erantzukizunak

Onuradunek beren gain hartzen dute deialdi honen xede diren jarduerak egitearen gaineko 
erantzukizuna.

14. artikulua. Interpretazioa

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Sailak ebatziko du deialdi honen interpreta-
zioaren inguruan sortzen den edozein zalantza.

http://www.araba.eus
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Kirol-arloko prestakuntza teknikoa 
Eskabidea 
 
Formación técnica deportiva 
Solicitud 

2021 

Kultura eta Kirol Saila Departamento de Cultura y Deporte  
 

Orria ◼ Hoja 1/6 

 
ESKATZAILEA  SOLICITANTE 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo  Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

 DNI 
 AIZ 

 NIE 
 Besteren bat 

 Otro     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  PK  C.P. 

    
 

 
 

  

 
Posta elektronikoa  Correo electrónico     

 

      
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil     

      
 

 
 

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL 
(Ez da bete behar eskatzailearen datuekin bat egiten badute  No rellenar si coincide con los datos de la persona solicitante) 

 

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  
Núm.  Letra  Eskra.  

Escal.  Solairua  
Piso  Aldea  

Mano 

           

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

         

 
 

LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL 
(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio si la persona solicitante es menor de edad) 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo  Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

DNI 
 AIZ 

NIE 
 Besteren bat 

Otro     Emakumea 
 Mujer 

 Gizona 
 Hombre 

   
Izena  Nombre   Lehen abizena  Primer apellido  Bigarren abizena  Segundo apellido  

     

 
Posta elektronikoa  Correo electrónico     

 

      
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil     
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Kirol-arloko prestakuntza teknikoa 
Eskabidea 
 
Formación técnica deportiva 
Solicitud 

2021 

Kultura eta Kirol Saila Departamento de Cultura y Deporte  
 

Orria ◼ Hoja 2/6 

BANKUKO DATUAK  DATOS BANCARIOS 
(Soilik bete banku helbideratzearen datuak aldatu badira  Cumplimentar únicamente en el caso de modificación de los datos de la domiciliación bancaria) 
 

BANKUA 
BANCO  

IBAN  
 

SWIFT 

                                             

 
 
 

FINANTZA ENTITATEAK bete behar du 
A rellenar por la ENTIDAD FINANCIERA 

ESKATZAILEAK bete behar du 
A rellenar por la persona SOLICITANTE 

 
Finantza entitatearen adostasuna (sinadura eta zigilua) 

Conforme entidad financiera (firma y sello) 
 
 
 
 
 
 

 
ADIERAZI BI AUKERETAKO BAT: 
INDICAR UNA DE LAS DOS OPCIONES: 
 
 
 Alta eskatzen da Arabako Foru Aldundiaren 
hirugarren moduan. 
Se solicita el alta como Tercero de la Diputación Foral de 
Álava. 
 
 
 Bankuko datuak eguneratzea eskatzen da, 
dagoeneko altan egonik Arabako Foru Aldundiaren 
hirugarren moduan. 
Se solicita la puesta al día de los datos bancarios como 
Tercero de la Diputación Foral de Álava ya dado de alta. 
 

Kontu korrontearen eskatzaileak doakion hirugarrena 
bera behar du izan. 
La titularidad de la cuenta bancaria debe coincidir con la 
persona solicitante 
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PERTSONA INTERESDUNAREN ERANTZUKIZUN-ADIERAZPENA 
DECLARACION RESPONSABLE DE LA PERSONA INTERESADA 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
☐ Aurkeztutako datuak egiazkoak dira eta horiek 
baieztatzeko behar diren egiaztagiri guztiak 
erraztuko ditu; gainera, eskabidea aztertzeko 
eskatzen zaion informazio osagarri guztia 
aurkezteko konpromisoa hartzen du. 

 DECLARA QUE 
 
☐ Los datos presentados son ciertos y se 
compromete a facilitar las comprobaciones 
necesarias para verificar los mismos y a aportar 
toda la información complementaria que se le 
solicite con el fin de analizar su solicitud. 

☐ Gutxienez, 2018ko urtarrilaren 1az geroztik 
Arabako Lurralde Historiakoan etengabe 
erroladatuta egon naizela eta eskaera egiten dudan 
egunean bertan jarraitzen dudala. 

 ☐ Está empadronado/a ininterrumpidamente en el 
Territorio Histórico de Álava, al menos, desde el 1 
de enero de 2018, y que el día de presentación de 
esta solicitud continúo en esa situación. 

☐ Ez dagoela HIRUGARREN artikuluan ezarritako 
baztertzeko egoeretako batean ere. 

 ☐ No se encuentra en ninguna de las situaciones 
de exclusión establecidas en el TERCER artículo. 

☐ Egunean dago Arabako Foru Ogasunarekiko 
betebeharretan eta, hala badagokio, Gizarte 
Segurantzarekikoetan. 

 ☐ Tiene regularizada su situación con la Hacienda 
Foral de Álava y, en su caso, con la Seguridad 
Social. 

☐ Ez da jasotzen ari xede eta helburu bererako 
administrazio publikoek edo erakunde pribatuek 
emandako laguntzarik edo dirulaguntzarik. 

 ☐ No está recibiendo ninguna ayuda o subvención 
con este mismo objeto y finalidad concedida por 
administraciones públicas o entidades privadas. 

☐ Ez du zehapen administratibo edo penalik diru-
laguntza edo laguntza publikoak jasotzea 
eragozten dion epai irmo baten bidez, ez eta 
horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, 
berariaz aipatuta generoagatiko edo sexu-
orientazioagatiko diskriminazioa egiteagatik 
gertatutakoak (dagokion zehapenean ezarritako 
aldian). 

 ☐ No está sancionada penal o administrativamente 
mediante sentencia firme que le imposibilite obtener 
subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en 
prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, 
con mención expresa a las que se hayan producido 
por incurrir en discriminación por razón de género u 
orientación sexual (durante el periodo impuesto en 
la correspondiente sanción). 

☐ Ez du konkurtso-deklarazioa eskatu, ez da 
kaudimengabetzat jo edozein prozeduratan, ez 
dago konkurtsoan deklaratuta, ez dago esku-hartze 
judizialaren mende edo ez dago esku-hartze 
judizialaren mende Konkurtso Legearen arabera 
desgaitu bada, konkurtsoa kalifikatzeko epaian 
ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe. 

 ☐ No ha solicitado la declaración de concurso, no 
ha sido declarada insolvente en cualquier 
procedimiento, no se halla declarada en concurso, 
no está sujeta a intervención judicial o no ha sido 
inhabilitada conforme a la Ley Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso. 

☐ Ez du ekarri, errudun deklaratua izateko 
kausagatik, Administrazioarekin egindako edozein 
kontraturen suntsiarazpen irmorik. 

 ☐ No ha dado lugar, por causa de la que hubiese 
sido declarada culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 
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☐ Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen 
administratzaileak edo beste pertsona juridiko 
batzuen legezko ordezkaritza dutenak, 
bateraezintasun-kasuren batean, gai horiek 
arautzen dituen araudian ezarritakoaren arabera. 

 ☐ No está incursa la persona física, los 
administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de 
otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de incompatibilidades en los términos 
establecidos en la normativa que regule estas 
materias. 

☐ Egunean ditu dirulaguntzak itzultzeko 
betebeharrak. 

 

 ☐ Se halla al corriente del pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones. 

BAIMENA EMATEN DU 
 

 Arabako Foru Aldundiko Kirol zuzendaritzari 
dagokion administrazioari zerga datuen eta/edo 
Gizarte Segurantzarekiko egoeraren informazioa 
eskatzeko, laguntzen arauetan ezarritako 
betekizunekin zerikusi zuzena dutenena, hain 
zuzen. (Edozein kasutan, organo eskudunak 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, hala 
eskatzen zaionean). 

 

 AUTORIZA 
 

 A la Dirección de Deporte de la Diputación Foral de 
Álava, a solicitar, a la Administración 
correspondiente, información relativa a datos de 
carácter fiscal y/o de situación con la Seguridad 
Social que tengan relación directa con los 
requisitos exigidos en la normativa que regula la 
ayuda solicitada. (En cualquier caso, deberá 
aportar, cuando se le requiera, los 
correspondientes certificados administrativos 
emitidos por los órganos competentes). 

 
 

..................................................................................................................... 
(Lekua eta data  Lugar y fecha) 

 
 
 
 
 

Sinadura  Firma 
 
 

 
 

Erantzukizunpeko adierazpen edo komunikazio bati 
gehitzen zaion edozein datu edo informazio funtsean 
zehatza ez bada, faltsua bada edo falta bada, edo 
administrazio eskudunaren aurrean erantzukizunpeko 
adierazpena aurkezten ez bada, adierazitakoa betetzen 
dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa aurkezten 
ez bada, edo jakinarazpena egiten bada, ukitutako 
eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitu ezin izango da 
gertaera horien berri jakiten den unetik. Sor litezkeen 
erantzukizun penal, zibil edo administratiboak 
(Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 
artikulua). 

 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de 
cualquier dato o información que se incorpore a una 
declaración responsable o a una comunicación, o la no 
presentación ante la Administración competente de la 
declaración responsable, la documentación que sea en su 
caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar 
(Artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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DATUAK BABESTEKO OINARRIZKO ARGIBIDEA 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan 
(DBEO) ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu 
ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak 
tratatuko dituela eta “T-38 Kirolariak” tratamenduetan 
erantsiko direla, helburu honekin: kirolaren arloko 
bekak eta dirulaguntzak ematea. 

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen 
dugu, ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu 
eta legez baimentzen diren kasuetan. 
Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, 
ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua 
mugatzeko eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk 
aitortzen baititu, eta, horretarako, Egoitza 
Elektronikoaz baliatu ahalko zara www.araba.eus 
atarian edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren 
bulegora jo ahalko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 
PK, Gasteiz – Araba). 

 Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(RGPD), le informamos que los datos que usted nos 
facilita van a ser tratados por la Diputación Foral de 
Álava y se van a incorporar en los tratamientos de 
“T38-Deportistas” para la finalidad de: concesión de 
subvenciones relacionadas con actividades y 
entidades deportivas. 

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no 
siendo comunicados a terceras personas fuera de 
los supuestos habilitados legalmente.  

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación que 
reconoce el RGPD a través de la Sede Electrónica 
en www.araba.eus, o dirigiéndose a la Oficina de 
Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la 
Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava).  

Argibide gehiago: 
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua 

 

 Para más información: 

http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado 

 

 
 
☐ Berariaz baimena ematen dut nire datu pertsonalak Arabako Foru Aldundiak (AFA) trata ditzan, baldin 

eta laguntza hau kudeatzeko helburuz bada. 
Manifiesto mi consentimiento expreso para que Diputación Foral de Álava (DFA) trate mis datos personales 
para la finalidad de gestionar esta ayuda. 

 
 
 

..................................................................................................................... 
(Lekua eta data  Lugar y fecha) 

 
 
 
 
 
 

Sinadura  Firma 
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ZIURTAGIRIA  CERTIFICADO 

 

Ziurtatzen duen erakundearen datuak  Datos de la entidad que certifica 

Ikastaroa antolatu eta titulua eman duen 
erakundearen izena 
Nombre de la entidad que organiza el curso 
y expide el título 

 

Entitatearen ordezkariaren izen-abizenak 
Nombre y apellidos del representante de la 
entidad 

 

 
 

Goian agertzen denak ziurtatzen du:  La persona arriba mencionada certifica que: 
 
 
D. / Dña. …………………………………………………………………………………………………. Jaunak / Andreak 
 
 
DNI …………………………………………… NANa 
 
 
Ondoren zehazten diren ezaugarriak dituen 
ikastaroa egin du. 

 Ha superado los requisitos para la obtención de la 
titulación que se especifica a continuación: 

 
 

Titulua 
Título  

Formazioaren 
hasiera data 
Fecha de inicio de la 
formación 

….….…./….….…./….…….. 

Formazioaren bukaera 
data 
Fecha de finalización de la 
formación 

….….…./….….…./….…….. 

Matrikularen kostua 
Coste de la matrícula € 

 
 
 

Eta behar den tokian hala ager dadin eman eta 
sinatzen dut ziurtagiri hau. 

 Y para que así conste donde convenga, expido y 
firmo la presente certificación. 
 

 
 

..................................................................................................................... 
(Lekua eta data  Lugar y fecha) 

 
 
 
 
 
 

Sinadura eta zigilua  Firma y sello 
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