
2022ko abuztuaren 8a, astelehena  •  90 zk. 

1/22

2022-02256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HEZKUNTZA ETA KULTURA SAILA

Hezkuntza

Eskola-ingurunean antolatutako hezkuntza-jarduerak garatzeko dirulaguntzetarako deialdi 
publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak, 2022-2023 ikasturtea

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren 15ean eginiko ohiko bileran, onetsi egin dira 
eskola-ingurunean antolatutako hezkuntza-jarduerak garatzeko dirulaguntzetarako deialdi pu-
blikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak, 2022-2023 ikasturtea.

Urriaren 1eko 39/2015 legearen 45.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, oinarri horiek 
argitaratzen dira guztiek jakin dezaten.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 15ean

Hezkuntza eta Kultura saileko zinegotzi ordezkaria
ESTIBALIZ CANTO LLORENTE

13. Ildoa. Hezkuntza. 13. Ildoaren oinarri espezifikoak. Eskola-ingurunean 
antolatutako hezkuntza-jarduerak, 2022-2023 ikasturtea

Tokiko Gobernu Batzordeak 2021eko urriaren 1ean onartu zituen Vitoria-Gasteizko Uda-
leko dirulaguntzen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak, 2022. urterako. Oinarri orokor 
horiek Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratu ziren, 124. zen-
bakian, 2021eko urriaren 29an, zehazki, eta Vitoria-Gasteizko webgunean (vitoria-gasteiz.org/
subvenciones) nahiz herritarren arreta-bulegoetan begiratu daitezke. Deialdi espezifiko honetara 
aurkeztu nahi duten erakundeek horietara jo beharko dute, eskaera egiten duten erakundeen 
baldintzak eta betebeharrak zein diren jakiteko, bai eta eskaerak non eta nola aurkeztu behar 
diren, dirulaguntzak nola justifikatu behar diren eta abar jakiteko ere.

1. Dirulaguntzen ildoa

13. ildoa. Eskola-ingurunean antolatutako hezkuntza-jarduerak garatzeko dirulaguntzak, 
2022-2023 ikasturtean.

2. Sarrera

Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea da, eta horrek berekin dakar bertan bizi diren pertsona guztien 
prestakuntzarekin, sustapenarekin eta garapenarekin konpromisoa hartzea. Ikuspegi horretatik, 
jardunbide inklusiboen bidez, bere egiten du aniztasunari erantzun beharra, jardunbide inklu-
sibo horiek pertsona guztiek, aukera-berdintasunez, ekitatez eta bidezkoa denez, kalitatezko 
hezkuntza eskura izatea bermatu behar dutela ulertuta; praktika inklusibo horiek mehatxatuen 
dauden kolektiboetan jartzen dute arreta, hau da, desorekak eragin ditzaketen egoera gehien 
pairatzen dituzten kolektiboetan. Dirulaguntzen deialdi hau testuinguru horretan planteatzen da, 
hain zuzen.
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3. Deialdiaren xedea

Dirulaguntzen deialdiaren xedea da 2022-2023 ikasturtean eskola-ingurunean antolatutako 
hezkuntza-jarduerak egiten laguntzea eta jarduera horien hartzaile diren erakundeek esko-
la-elkartean esku hartu dezaten bultzatzea, hori guztia ikasleen prestakuntza integralerako eta 
eskola-arrakastarako faktore nabarmen den aldetik.

4. Erakunde onuradunak

Deialdi honetan parte hartu dezakete eta laguntzen onuradun izan daitezke honako erakunde 
hauek:

— Ikasleen Gurasoen Elkarteak, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Derrigorrezko Hezkunt-
zako mailak dituzten Vitoria-Gasteizko ikastetxeetakoak.

— Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Derrigorrezko Hezkuntzako mailak dituzten Vito-
ria-Gasteizko ikastetxeetako irakaskuntza-kooperatibak, baldin eta guraso-elkarterik ez badute 
eta horien berezko funtzioak beren gain hartzen badituzte.

— Vitoria-Gasteizko Helduen Hezkuntzako (HHI) ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteak.

Gurasoen Elkarteak eta irakaskuntza-kooperatibak horiek kide diren federazioak ordezkatu 
ahal izango ditu, baldin eta ordezkaritza bi alderdiek sinatuta ematen bada.

5. Baliabide ekonomikoak

Gehienez ere 195.000,00 euroko kreditua zuzendu du deialdi honetara Hezkuntza eta Kultura 
Sailak (Hezkuntza Zerbitzua), 2022-2023 ikasturteari begira. Honela banatzen da zenbateko hori:

— 75.000,00 euroko kreditua gehienez, 2022ko irailaren 1etik abenduaren 31ra bitartean 
egindako jardueretarako, 2022rako udal-aurrekontuan Hezkuntza eta Kultura Sailari dagokion 
2319 03 3261 48010 aurrekontu-sailaren kargura.

— 120.000,00 euroko kreditua gehienez, 2023ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitartean 
egindako jardueretarako, betiere 2023ko udal-aurrekontuan kreditu egokia eta aski badago.

6. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

Diruz lagunduko dira deialdi honen xede diren erakundeek antolatu eta 2022ko irailaren 
1etik 2023ko uztailaren 31ra bitartean eskola-ingurunean egiten diren hezkuntza-jarduerak.

7. Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko epea eta tokia

7.1 Aurkezteko epea: eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko epea oinarri hauen deialdiari 
dagokion laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean irekiko da, eta 2022ko 
irailaren 30era arte egongo da irekita (egun hori barne). Eskabideak epez kanpo aurkeztea 
dirulaguntzak emateko prozeduratik kanporatzeko arrazoi izango da.

7. 2 Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko lekua: eskabideak herritarrentzako arreta-bu-
legoetan aurkeztu daitezke, Vitoria-Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez, bai eta 
legez aurreikusitako gainerako moduetan ere, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, xedatutakoaren arabera.

8. Aurkeztu beharreko dokumentuak

Hau da aurkeztu beharreko dokumentazioa:

— Dirulaguntzaren eskabidea, erakunde eskatzaileko lehendakariak sinatuta. Eskabidea 
Vitoria-Gasteizko Udalak 2022rako emandako dirulaguntzen deialdia arautzen duten oinarri 
orokorretako ereduaren arabera (2021eko urriaren 29ko ALHAO, 124. zenbakia) egingo da; 
webgune honetan ere eskuratu daiteke: vitoria-gasteiz.org/subvenciones.
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— Eskabide berbera udaleko beste Sail edo Zerbitzu batzuetako deialdietara aurkeztu ez 
dela egiaztatzen duen erantzukizunpeko adierazpena (oinarri espezifiko hauekin batera doan 
1. eranskina).

— Aurreikusitako hezkuntza-jardueren zerrenda. Ikastetxeko Organo Gorenaren onespena 
izan beharko du jardueren proposamenak, eta 2022-2023 ikasturteko Urteko Planaren barruan 
sartuta egon behar du (oinarri espezifiko hauekin batera doan 2. eranskina).

— Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kopuruaren aurreikuspena, ikastetxeko 
zuzendaritzak ziurtatuta, hezkuntza-jardueretan parte hartzeko begirale espezifikoak eskatzen 
dituztenena, zehazki. Ikasle horiek hezkuntzako laguntzaile espezialistaren laguntza izan behar 
dute ikasgelan (oinarri espezifiko hauekin batera doan 2. eranskina).

— Ordezkaritza emateko agiria, Gurasoen Elkartearen edo irakaskuntza-kooperatibaren es-
kabidea eta dokumentazioa kide den federazioak aurkezten baditu (oinarri espezifiko hauekin 
batera doan 3. eranskina).

Hezkuntza Zerbitzuan dirulaguntzaren eskaera lehenengo aldiz aurkezten denean edo datuak 
aldatzen direnean, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

— Eskabidea sinatzen duenaren ordezkaritzaren egiaztapena eta erakunde eskatzailearen 
legezko ordezkari den pertsona fisikoaren Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) edota Atzerrita-
rren Identifikazio Zenbakiaren (AIZ) fotokopia.

— Erakunde eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean edo 
Euskadiko Kooperatiben Erregistroan legez eratuta dagoela egiaztatzen duen agiria.

— Erakunde eskatzailearen estatutuen fotokopia.

— Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

— Banku-erakundeak emandako ziurtagiri eguneratua; agiri horretan, kontu-zenbakia eta 
kontuaren titularra agertuko dira, kontuan hartuta, betiere, erakunde eskatzaileak izan behar 
duela titularra.

9. Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna

Deialdi honen barnean eman daitekeen dirulaguntza hau bateragarria izango da beste ad-
ministrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako dirulaguntzekin. Nolanahi 
ere, dirulaguntzen bidez eta beste diru-iturri batzuetatik lortzen den finantzaketaren zenbatekoak 
ezin du gainditu, inoiz ere, diruz lagundutako jardueraren kostu osoa.

10. Dirulaguntza emateko prozedura

Hainbanaketa-erregimenean emango dira dirulaguntzak, deialdi honen 11. oinarrian ezarri-
tako irizpideen arabera.

Eskabideak jaso, baldintzak egiaztatu eta eskabide horiek izapidetzeko onartu ondoren, 
balioespen-txosten teknikoa eta ebazpen-proposamena egingo dira, oinarri espezifiko hauetan 
zehaztutako irizpideen arabera.

Xede horretarako, kide anitzeko organo bat eratuko da, eskabideak balioesteko eta dirula-
guntzak emateko proposamena egiteko eskumena izango duena. Hezkuntza Zerbitzuko buruak, 
Hezkuntza Zerbitzuko Hezkuntza Ekintzen Ataleko arduradunak eta unitate horretako teknikari 
batek osatuko dute organo hori.

Halaber, Saileko Administrazio Orokorreko teknikariak egingo ditu, ofizioz, dirulaguntzak 
emateko ebazpen-proposamenerako kontuan hartuko diren datuak zehazteko, ezagutzeko eta 
egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak.

Tokiko Gobernu Batzarrak ebatziko du dirulaguntzak emango diren, huraxe baita organo 
eskuduna.
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11. Dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideak

Dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoa atal honetan aurreikusitako banaketa-sistema apli-
katuz zehaztuko da, eta ezingo du gainditu, inola ere, erakunde onuradunak jasandako gastu 
errealaren ehuneko 100.

Hauxe izango da banaketa-sistema:

a) Deialdiko kredituaren ehuneko 25 onartutako eskabide guztien artean banatuko da, zati 
berdinetan.

b) Deialdiko kredituaren ehuneko 55 onartutako eskabideen artean banatuko da, ondorengo 
atal hauetako bakoitzean erakunde eskatzaile bakoitzak lortu duen puntuazio osoaren arabera:

— Ikastetxean matrikulatutako ikasleei dagokien puntuazioa. Erakunde eskatzaileari Haur 
Hezkuntzako bigarren zikloan eta Derrigorrezko Hezkuntzako edo, hala badagokio, HHEko ikas-
tetxe publikoan matrikulatutako ikasleen kopurua adina puntu emango zaizkio, dirulaguntza 
eskatzeko epea amaitzen den unean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak emandako azken 
estatistika-dokumentazio ofizialaren arabera.

— Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Derrigorrezko Hezkuntzan edo, hala badagokio, 
HHEko ikastetxe publikoan matrikulatutako ikastetxeko ikasle bekadunen kopurua bider 3 
eginda ateratzen den puntuazioa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe 
publikoetako elkarteen kasuan, puntuazio hori bider 2 egingo da, eta ikastetxeak Eraldatzen 
programan parte hartzen badu, berriz ere bider 2 egingo da.

Bekadun ikasletzat hartuko da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren beka jaso duen ikas-
lea, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia 
egiten duen Hezkuntzako sailburuaren Aginduaren arabera. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak dirulaguntza eskatzeko epea amaitzen denean emandako azken estatistika-dokumentazio 
ofiziala hartuko da kontuan.

Atal honetan, erakunde eskatzaile bakoitzari esleitutako puntuazioa faktore konstante batez 
biderkatuko da. Faktore hori honela aterako da: banaketaren xede den zenbateko osoa zati 
erakundeei emandako puntuen batura osoa.

c) Deialdiko kredituaren ehuneko 20 hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikas-
leei laguntzeko langile espezifikoak kontratatzeak eragindako gastuak diruz laguntzeko erabiliko 
da, ikasgelan espezialisten laguntza behar dutenean. Gehienez 900,00 euroko modulua ezarri 
da parte hartzen duen laguntza-espezialista bakoitzeko.

Dirulaguntzen deialdi honetarako dagoen kredituaren banaketa horrela egingo da:

— Erakunde onuradun bakoitzari emango zaion dirulaguntzaren zenbateko osoa a), b) eta 
c) atalak batuta zehaztuko da. Gehieneko zenbatekoa 7.500,00 eurokoa izango da.

— c) atalera zuzendutako kreditua agortzen ez den kasuan, sobera gelditzen den kreditua a) 
atalera zuzendutako kreditua handitzeko erabiliko da.

— Gehieneko zenbatekoaren irizpidea aplikatu ondoren, ateratzen den kopurua diruz la-
gundu beharreko gehieneko zenbatekoa lortu ez duten erakunde eskatzaileen artean banatuko 
da. Horretarako, b) atalean ezarritako irizpideei jarraituko zaie.

— Aurreko irizpidea aplikatu ondoren, ezarritako gehieneko kopurua gainditzen bada, irizpide 
hori eta dagokion kalkulu-prozesua behar beste aldiz errepikatuko dira.

12. Ebazteko eta jakinarazteko epea

Ebazteko eta jakinarazteko epea 2022rako Vitoria-Gasteizko Udaleko dirulaguntzen deialdiak 
arautzen dituzten oinarri orokorretan xedatutakoaren araberakoa izango da. Oinarri orokor 
horiek 2021eko urriaren 29ko ALHAOn (124. zenbakian) argitaratu ziren, eta Vitoria-Gasteizko 
Udalaren webgunean (vitoria-gasteiz.org/subvenciones) nahiz herritarren arreta-bulegoetan 
begiratu daitezke.
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13. Dirulaguntzen ordainketa eta justifikatzeko modua

13.1. Dirulaguntzaren ordainketa: dirulaguntzaren zenbatekoa bi ordainketaren bidez or-
dainduko du Udalak:

— Lehenengoa, 2022ko aurrekontuaren kargura, 2022ko irailaren 1etik abenduaren 31era 
bitarteko aldirako emandako dirulaguntzaren atalean.

— Bigarrena, 2023ko aurrekontuaren kargura, 2023ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitar-
teko aldirako emandako dirulaguntzaren atalean. Bigarren ordainketa hori 2023rako udal-aurre-
kontuan xede horretarako kreditu egokia eta nahikoa egotearen mende egongo da.

Erakunde onuradunek Hezkuntzako Udal Zerbitzuak egin beharreko kontrol- eta egiaztapen-jar-
duerak bete beharko dituzte, bai eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Kontu Hartzailetza Nagusiari da-
gozkion finantza-kontrolekoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari buruzko otsailaren 5eko 1/1998 
Legean edo eskumen hori esleitua duten beste organo batzuetan aurreikusitakoak ere.

Nolanahi ere, Hezkuntza Zerbitzuak, justifikazioa egiaztatzeko fasean, erakunde onuradunak 
aurkeztutako aurrekontuaren zenbatekoa azkenean gauzatutako eta justifikatutako zenbate-
koarekin bat datorrela egiaztatuko du. Azkenean gauzatutako zenbatekoa txikiagoa bada, ha-
sieran emandako dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da. Dena den, behar ez bezala 
justifikatutako zenbatekoak (osorik edo zati batean) eta dagozkien berandutze-interesak itzuli 
egin beharko dituzte, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 b) 
eta c) artikuluetan ezarritako kasuetan.

13.2. Dirulaguntzaren justifikazioa: 2022-2023 ikasturterako emandako dirulaguntzaren jus-
tifikazioa bi fasetan egingo da:

1. fasea. Justifikazio orokorra: fase honen epea 2023ko irailaren 20an amaituko da. Fase 
honetan, ez da fakturarik aurkeztuko, ez eta horien ordainketa egiaztatzen duen beste agiririk 
ere. Agiri hauek soilik aurkeztuko dira:

a) Garatutako hezkuntza-jarduerei eta lortutako emaitzei buruzko memoria (oinarri espezifiko 
hauekin batera doan 4. eranskina).

b) Justifikazio-kontu sinplifikatua (oinarri espezifiko hauekin batera doan 1JS eranskina).

c) Publizitate-euskarrien zerrenda eta laginak (liburuxkak, iragarkiak, etab.). Horietan, Vitoria- 
Gasteizko Udalaren logotipoa agertuko da, erakunde laguntzaile gisa.

2. fasea. Hala eskatzen zaien erakunde onuradunek eman beharreko agiriak.

2023ko irailaren 20aren ondorengo lehen astean hautatuko dira Hezkuntza Zerbitzuak egiaz-
tatuko dituen erakunde onuradunak. Egiaztapen horrek izapidetzen diren espedienteen ehuneko 
30i eragingo dio gutxienez, eta horien zenbatekoak dirulaguntzen deialdi honetara bideratutako 
aurrekontu-kredituaren zenbatekoaren ehuneko 30 adierazi behar du gutxienez.

Erakunde onuradunak hautatzeko, lehenik eta behin, ordezkatzen dituzten ikastetxeen izen 
ofizialen zerrenda egiten da, hurrenkera alfabetikoan, eta, ondoren, ausaz beherantz biribilduz 
abiatutako laginketa sistematikoko prozedura baten bidez, egiaztapena aplikatuko zaien erakun-
deak zehazten dira. (Laginketa sistematikoaren prozedura metodo bat da, eta metodo horren 
bidez, laginketa-tarte bat lortzeko, espediente-kopurua -dirulaguntza eman zaien erakundeen 
kopurua- lagin-kopuruaz -izapidetutako espedienteen ehuneko 30- zatitzen da. Ondoren, ausaz 
aukeratzen da laginaren lehen elementua, eta, gero, laginketa-tartetik eta laginaren lehen ele-
mentutik abiatuta, lagina osatuko duten gainerako erakundeak hautatzen dira).

Adibidez: erakunde onuradunen kopurua 27 bada eta egiaztatutako erakundeen gutxieneko 
ehunekoa ehuneko 30 bada (9 erakunde), laginketa-tartea, hau da, aurreko bi zenbakien arteko 
zatidura, 3 da. Ondoren, ausaz, 1etik 3ra bitarteko zenbaki bat aukeratzen da. Aukeratutako 
zenbakia, adibidez, 2 bada, egiaztatu beharreko erakundeen lagina 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 eta 
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26 espedienteek osatuko dute. Espediente horien zenbatekoa aurrekontu-kredituaren zenba-
tekoaren ehuneko 30 baino txikiagoa bada, beste zenbaki bat aukeratuko da ausaz, eta modu 
berean jokatuko da.

Hautatutako erakunde onuradunei, hamar egun balioduneko epean, emandako dirulagun-
tzaren zenbatekoa egiaztatzeko eskatuko zaie, jatorrizko fakturak eta horien ordainketa egiazta-
tzen duten gainerako egiaztagiriak aurkeztuz. Hori guztia erakunde onuradunaren izenean egin 
behar da, diruz lagundu daitezkeen gastuei egokitu behar zaie, eta emandako dirulaguntzaren 
zenbatekoa justifikatu behar da.

Garatutako jarduerak beste bide batetik egiaztatu ezin direnean soilik onartuko dira hartze- 
agiriak. Nolanahi ere, hartze-agiria sinatzen duen pertsonak ez du enpresaburua edo profe-
sionala izan behar; izan ere, hala balitz, dagokion faktura egin eta entregatu beharko luke. 
Hartze-agiriak honako datu hauek izan behar ditu:

— Jaulkitzailearen eta erakunde hartzailearen izena, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) 
eta helbidea.

— Eragiketaren edo zerbitzuaren deskribapen zehatza, eta prezioa, guztira.

— Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion atxikipena (PFEZ). Ogasunari da-
gokion atxikipenaren ordainagiria ere erantsiko da.

— Tokia, data eta pertsona edo erakunde hartzailearen sinadura.

14. Elkarte onuradunen betebeharrak

Deialdi honetan araututako dirulaguntzen onuradun diren erakundeek honako betebehar 
hauek dituzte:

— Diruz lagundutako jarduerak eragin ditzakeen arriskuen ardura hartzea eta, hala badagokio, 
aseguru egokia hitzartzea.

— Diruz lagundutako proiektuak irisgarriak diren lokal edo espazioetan egingo dira, Iris-
garritasuna Sustatzeari buruzko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak xedatzen duenarekin bat 
etorrita (EHAA, 1997ko abenduaren 24koa); eta, horrez gain, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak, 
hiri-inguruen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen iris-
garritasun-baldintzen buruzkoak (EHAA, 2000ko ekainaren 12koa), garatutako arau teknikoak 
bete beharko dira.

— Diruz lagundutako jarduerak eta proiektuak liburuxken, kartelen, buletinen eta blog 
elektronikoen bidez nahiz oro har herritarrei zuzendutako beste edozein euskarriren bidez 
zabaltzean, bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dira, euskara eta gaztelania, eta hizkera eta irudi 
ez-sexistak erabiltzen direla bermatu beharko da. Baldintza hori betetzen ez bada, dirulaguntza 
osoa edo zati bat itzuli beharko da. Betebehar horren jarraipena egingo da, erakunde onuradu-
nak aurkeztutako dokumentazio guztia aztertuz.

— Sexu Delitugileen Erregistro Orokorrean deliturik ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria: 
urtarrilaren 15eko 1/1996 Legeak, Adingabearen Babes Juridikoarenak, Kode Zibila eta Prozedura 
Zibileko Legea hein batean aldatzen dituenak (haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen 
duen 26/2015 Legeak, uztailaren 28koak, aldatu zuen) eta Boluntariotzari buruzko 45/2015 Legeak, 
urriaren 14koak, hauxe xedatzen dute: normalean adingabeekin egotea eskatzen duten lanbide, 
ofizio eta ekintzetan sarbidea izateko baldintza izango da epai irmo baten bidez sexu-askata-
sunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituengatik zigorrik jaso ez izana. Horretarako, 
dirulaguntzaren onuradun izan diren erakundeek jarduera horiek gauzatzeko kontratatutako lan-
gileei zera eskatuko diete: Sexu Delitugileen Erregistro Nagusiaren ezezko ziurtagiria, Erregistro 
horrek berak emana. Espainiako nazionalitatea ez duten pertsonen kasuan, ziurtagiri horrez gain, 
beren nazionalitateari dagokien herrialdeko ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Ezezko ziurtagiri 
horiek aurkezteko eskatu ahal izango die Udalak erakunde onuradunei edozein unetan.
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15. Informazioa eta aholkularitza

Deialdi honen esparruan, dirulaguntza eskatzeko interesa duten erakundeei informazioa eta 
aholkua emango die Hezkuntza Zerbitzuak.

Kontsultak Udal Hezkuntza Zerbitzura zuzendu daitezke: 945 161 509 cangulo@vitoria-gas-
teiz.org (Carlos Angulo García) edo 945 161 230 hezkuntza@vitoria-gasteiz.org.

16. Itzultzea

Jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak itzuli behar badira, Kutxabank-eko udal-
kontu honetan egingo dira: ES03 2095 0611 03 1090952416; ondoren, diru-sarreraren egiazta-
giria aurkeztu behar da Hezkuntza Zerbitzuan.

mailto:cangulo@vitoria-gasteiz.org
mailto:cangulo@vitoria-gasteiz.org
mailto:hezkuntza@vitoria-gasteiz.org
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1. ERANSKINA – ANEXO 1

ADIERAZPENA EGINTEN DUENAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA QUE HACE LA DECLARACIÓN

Izen-deiturak – Nombre y Apellidos NAN/AIZ – DNI/NIE

Elkartean duen kargua – En calidad de

Elkartearen izena – De la asociación IFZ – NIF Telefonoa – Teléfono

Elkartearen helbidea (kalea, zenbakia, solairua, posta-kodea eta herria) – Domiciliada en (calle, número, piso, código postal y población)

Helbide elektronikoa – Dirección electrónica Inskribitutako data – Fecha de inscripción  (1)

(1)  Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan - En el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Erantzukizunez ADIERAZTEN DU: – DECLARA responsablemente:

 Ez duela ekintza berdinetarako dirulaguntzaren eskaerarik egin Udaleko beste Sail edo Zerbitzu batean.
Que no ha solicitado subvención para las mismas actividades a ningún otro Departamento o Servicio municipal.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Erakunde eskatzailearen siinadura eta zigilua – Firma y sello de la entidad solicitante

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri beharko duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento

Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK - CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Diru-laguntzak emateko deialdi honetan aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea,
eta laguntzak emateko prozedurak izapidetzea,  39/2015 Legean,  Diru-laguntzei  buruzko Lege
Orokorrean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

Gestionar las solicitudes, así como la documentación presentada a esta Convocatoria de Sub-
vención y tramitar los procedimientos de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
la Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: 
La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati  komunika dakizkioke –soil-soilik  Gasteizko Udalaren datu-hartzailearen
eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duen xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu
beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades y organismos a los que exista obligación legal de realizar comu-
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. Igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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2. ERANSKINA – ANEXO 2

Ekintzak
Actividad

Parte hartzaileen
kopuruaren aurreikuspena
N.º de participantes
previsto

Maila
Nivel

Ekintzaren hizkuntza
Lengua de la actividad

Urteko ordu kopurua
N.º de horas anuales

Hezkuntza premia duten ikasle kopurua - Número de alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo

Behar diren begirale espezifikoak - Número de personal de apoyo específico
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ZIURTATZEN DUEN PERTSONAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA

Izen-deiturak – Nombre y apellidos NAN/AIZ – DNI/NIE

Ikastetxeko zuzendaria eta Ordezkaritza Organo Goreneko (OOG) presidenteak:
Director/a y Presidente/a del Órgano Máximo de Representación (OMR) del centro:

ZIURTATZEN DU: – CERTIFICA:

 Goian zerrendatutako hezkuntza-ekintzen proiektua onartua izan dela OOGean.
Que el proyecto de actividades educativas descrito ha sido aprobado por el OMR del centro.

 Adierazten du hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei  dagokienez 2020-2021 ikasturtean hezkuntzako laguntzaile  espezialisten
arreta jaso izan dutela eta jardueretan parte hartzeko begirale laguntzaile espezifikoa behar izango dutela.
Que las alumnas y alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo inscritos, han contado en el aula con atención de especia-
listas de apoyo educativo y requieren de la atención de una persona específica para la realización de la actividad.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Sinadura eta zigilua (Zuzendaria) – Firma y sello (Director/a)

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri beharko duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.



2022ko abuztuaren 8a, astelehena  •  90 zk. 

12/22

2022-02256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

www.vitoria-gasteiz.org Hezkuntza eta Kulturaren Saila
Departamento de Educación y Cultura 

Hezkuntza Zerbitzua
Servicio de Educación

informacion@vitoria-gasteiz.org

Eskola-eremuan antolatutako hezkuntza-jarduerak diruz laguntzeko deialdia
Convocatoria de subvenciones para actividades educativas organizadas en el ámbito escolar

SAED_002

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK - CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Diru-laguntzak emateko deialdi honetan aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea,
eta laguntzak emateko prozedurak izapidetzea,  39/2015 Legean,  Diru-laguntzei  buruzko Lege
Orokorrean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

Gestionar las solicitudes, así como la documentación presentada a esta Convocatoria de Sub-
vención y tramitar los procedimientos de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
la Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: 
La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati  komunika dakizkioke –soil-soilik  Gasteizko Udalaren datu-hartzailearen
eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duen xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu
beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades y organismos a los que exista obligación legal de realizar comu-
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. Igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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3. ERANSKINA – ANEXO 3
ORDEZKARITZA EMATEA – OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN

ORDEZKARITZA EMATEN DUEN ERAKUNDEAREN DATUAK – DATOS DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

Erakundearen izena – Nombre de la entidad IFZ – NIF

E-posta – Email Telefonoa – Teléfono

ORDEZKARITZA EMATEN DUEN ERAKUNDEAREN LEGEZKO ORDEZKARIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

1. abizena – Apellido 1 2. abizena – Apellido 2

Izena – Nombre IFZ – NIF Telefonoa – Teléfono

Kargua – En calidad de

ORDEZKARITZA ONARTZEN DUEN ERAKUNDEAREN DATUAK - DATOS DE LA ENTIDAD QUE ACEPTA LA REPRESENTACIÓN

Erakundearen izena – Nombre de la entidad IFZ – NIF

E-posta – Email Telefonoa – Teléfono

ORDEZKARITZA ONARTZEN DUEN ERAKUNDEAREN LEGEZKO ORDEZKARIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD QUE ACEPTA LA REPRESENTACIÓN

1. abizena – Apellido 1 2. abizena – Apellido 2

Izena – Nombre IFZ – NIF Telefonoa – Teléfono

Kargua – En calidad de

PROZEDURA HONETAN, ORDEZKARI DEN ERAKUNDEAK HONAKO AHALMEN HAUEK GAUZATU DITZAKE:
EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LA ENTIDAD REPRESENTANTE PUEDE EJERCITAR LAS SIGUIENTES FACULTADES:

 Eskaerak egitea.
Formular peticiones y solicitudes.

 Eskatutako datuak eta agiriak aurkeztea.
Aportar los datos y documentos solicitados.

 Era guztietako komunikazioak eta jakinarazpenak jasotzea.
Recibir todo tipo de notificaciones y comunicaciones.

 Idazkiak eta alegazioak aurkeztea.
Presentar escritos y alegaciones.

 Eta, orokorrean, prozedura horretan ordezkatuei dagozkien jarduera guztiak egitea.
Realizar cuantas actuaciones correspondan a la entidad representada en el curso de dicho procedimiento.
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ORDEZKARITZA ONARTZEA - ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Idazki  hau  sinatuta,  ordezkari  den  erakundeak  onartu  egiten  du
emandako ordezkaritza eta ordezkaritza eman duen pertsonaren si-
nadura benetakoa dela aitortzen du.

Con la firma del presente escrito la entidad representante acepta la
representación conferida y responde de la autenticidad de la firma
de la persona otorgante.

APLIKATZEKOAK DIREN ARAUAK - NORMAS APLICABLES

 Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 legearen 5. artikulua.
Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Ordezkatutako erakundea -  Por la entidad representada Erakunde ordezkaria -  Por la entidad representante

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri beharko duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK - CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Diru-laguntzak emateko deialdi honetan aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea,
eta laguntzak emateko prozedurak izapidetzea,  39/2015 Legean,  Diru-laguntzei  buruzko Lege
Orokorrean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

Gestionar las solicitudes, así como la documentación presentada a esta Convocatoria de Sub-
vención y tramitar los procedimientos de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
la Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: 
La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati  komunika dakizkioke –soil-soilik  Gasteizko Udalaren datu-hartzailearen
eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duen xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu
beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades y organismos a los que exista obligación legal de realizar comu-
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. Igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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4. ERANSKINA – ANEXO 4
JUSTIFIKAZIORAKO JARDUEREN MEMORIA - MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA JUSTIFICACIÓN

ERAKUNDE ONURADUNAREN DATUAK – DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Izen-deiturak – Nombre y apellidos NAN/AIZ – DNI/NIE

Erakunde onuradunaren presidentea - Presidente/a de la entidad beneficiaria

Ikastetxea - Centro Telefonoa – Teléfono IFZ – NIF

Dirulaguntzaren kargura egindako jardueren memoria aurkezte du,

honako zenbateko    honekin, Gasteizko

Udalak emandako euroak.

Presenta la memoria de las actividades realizadas a cargo de la

subvención por importe de    euros, conce

dida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

EGINDAKO JARDUEREN MEMORIA – MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  (1)

(1)  Memoriak haurren eta, hala badagokio, nesken eta mutilen parte-hartzeari buruzko datuak jaso behar ditu, bereizita
La memoria tiene que incluir los datos de participación de niñas y niños y, en su caso, de chicas y chicos, de manera desagregada



2022ko abuztuaren 8a, astelehena  •  90 zk. 

17/22

2022-02256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

www.vitoria-gasteiz.org Hezkuntza eta Kulturaren Saila
Departamento de Educación y Cultura 

Hezkuntza Zerbitzua
Servicio de Educación

informacion@vitoria-gasteiz.org

Eskola-eremuan antolatutako hezkuntza-jarduerak diruz laguntzeko deialdia
Convocatoria de subvenciones para actividades educativas organizadas en el ámbito escolar

SAED_004

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO BEHAR ESPEZIFIKOAK DITUZTEN HAURREN ETA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTEN ZERRENDA
RELACION DE NIÑOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ESPECIALISTAS DE APOYO 

c

Hezkuntza laguntzaren premia
espezifikoak dituzten haurrak
Niñas/os con necesidades
específicas de apoyo educativo

Zein jarduratan parte hartu duen
Actividad en la que ha  participado

Laguntzailearen izen-abizenak
Nombre y apellidos de la persona de apoyo

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

(Sinadurak eta zigilua) – (Firmas y sello)

Presidentea -  El/la Presidente/a Zigilua -  Sello Diruzaina -  El/la Tesorero/a

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri beharko duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK - CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Diru-laguntzak emateko deialdi honetan aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea,
eta laguntzak emateko prozedurak izapidetzea,  39/2015 Legean,  Diru-laguntzei  buruzko Lege
Orokorrean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

Gestionar las solicitudes, así como la documentación presentada a esta Convocatoria de Sub-
vención y tramitar los procedimientos de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
la Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: 
La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati  komunika dakizkioke –soil-soilik  Gasteizko Udalaren datu-hartzailearen
eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duen xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu
beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades y organismos a los que exista obligación legal de realizar comu-
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. Igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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AITORTZAILEAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

Izen-deiturak – Nombre y Apellidos

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena
Nombre

NAN/AIZ
DNI/NIE

Harremanetarako – Datos de contacto

1. Telefonoa
Teléfono 1

2. Telefonoa
Teléfono 2

Posta elektronikoa
Correo Electrónico

Helbidea – Dirección

Kalea
Calle

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Mano

Posta-kodea
Cód. Postal

Herria
Población

Udalerria
Municipio

Lurraldea
Provincia

AITORTZAILEAK ORDEZKATZEN DUEN ENTITATEAREN DATUAK
DATOS DE LA ENTIDAD EN REPRESENTACIÓN DE QUIEN ACTUA EL DECLARANTE

Erakundearen kargua – En calidad de Erakundea – Entidad IFZ -NIF

Helbidea – Dirección

Kalea
Calle

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Mano

Posta-kodea
Cód. Postal

Herria
Población

Udalerria
Municipio

Lurraldea
Provincia

Harremanetarako – Datos de contacto

1. Telefonoa
Teléfono 1

2. Telefonoa
Teléfono 2

Posta elektronikoa
Correo Electrónico

Web orria – Página web

PROIEKTUA/DIRULAGUNTZAREN ILDOA – PROYECTO/LÍNEA DE SUBVENCIÓN

1.- 
JARDUERA-MEMORIA AURKEZTU DU, DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAREN ARABERA
PRESENTA LA MEMORIA DE ACTUACIÓN CONFORME A LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA
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2.- 
DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAREKIN LOTUTAKO GASTUEN ZERRENDA
RELACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Faktura-zk.
N.º factura

Hartzailea / Hornatzailea
Perceptor / Proveedor

IFK/IFZ
NIF/CIF

Kontzeptua
Concepto

Zenbatekoa eurotan
Importe en euros

Ordain eguna
Fecha de pago

3.- 
DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK FINANTZATU DITUZTEN DIRU-SARREREN ZERRENDA
RELACIÓN DE LOS INGRESOS QUE HAN FINANCIADO LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  (1)

(1)  Adierazi diruz lagundutako jarduerak egiteko lortu diren diru-sarrera publiko edo pribatu guztiak
Indicar todos los ingresos públicos o privados obtenidos para realizar las actividades subvencionadas

Diru-sarrera zein erakundetatik datorren, administrazio publikoen, erakunde pribatuak edo publikoak, bestelako diru-
sarrerak
Entidad de la que proviene el ingreso, subvenciones de las Administraciones Públicas, Entes Privados o Públicos,
otros ingresos

Zenbatekoa
Importe
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4.- ERABILI EZ DEN DIRUA ITZULTZEA: - DEVOLUCIÓN CANTIDADES NO UTLIZADAS:

Onuradunak ez badu erabili diruz lagundutako jarduera egiteko jaso-
tako zenbateko osoa, Kutxabanken udal kontura itzuliko du (ES03
2095 0611 03 1090952416), emandako diru-laguntzaren zenbatekoa

likidatzeko -  €

En el caso de que la entidad beneficiaria no haya aplicado la totali-

dad del importe recibido a la realización de la actividad subvencio-

nada procede a su devolución en la cuenta municipal de Kutxabank

ES03 2095 0611 03 1090952416 a fin de liquidar el importe de la

subvención concedida por importe de   €.

ADIERAZTEN DU – DECLARA

2. puntuan eransten den gastuen zerrenda aurreikusitako xedearen edo helburuaren ondorioz sortu dela, gastuak deialdiaren oinarrie-
tan ezarritako epeetan gauzatu direla, eta ordainduta daudela eta Gasteizko Udalaren ekarpenarekin finantzatu direla.
Que la relación de gastos que se adjunta en el punto 2, se ha generado como consecuencia del objeto o fin previsto, se han ejecuta -
do en los plazos establecidos en las Bases de la convocatoria, y están pagados y han sido financiadas por la aportación del Ayunta -
miento de Vitoria-Gasteiz.

Berak ordezkatzen duen erakundeak ez duela soldatapeko langilerik.
Que la Entidad a la que representa no cuenta con personal asalariado a su cargo.

Bestelako finantzaketa-iturririk baduela proiektua finantzatzeko:
Que sí dispone de otras fuentes para la financiación del proyecto:

Ez duela beste dirulaguntzarik eskatu, ezta jaso ere.
Que no ha solicitado ni es perceptora de otras subvenciones para el proyecto.

Justifikatzeko fakturetan  agertzen den BEZa ez dela kopuru kengarria erakunde horrentzat, dirulaguntzak barne har dezakeen gastu-
tzat hartu ahal izateko.
Que el IVA que expresan las facturas justificativas no tienen el carácter deducible para dicha entidad a efectos de considerarlo como
gasto subvenionable.

ZINPEKO AITORPENA – DECLARACIÓN RESPONSABLE

Behean  izenpetzen  duenak  bere  erantzukizunpean  aitortzen  du

adierazitako datuak benetakoak direla.

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los

datos incluidos son ciertos.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA  (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Zigilua – Sello Erakundeko ordezkariaren sinadura – Firma de la persona representante de la Entidad

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri beharko duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento

Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Dirulaguntzak emateko deialdi honetan aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea,
eta laguntzak emateko prozedurak izapidetzea,  39/2015 Legean,  Diru-laguntzei  buruzko Lege
Orokorrean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

Gestionar las solicitudes, así como la documentación presentada a esta Convocatoria de Sub-
vención y tramitar los procedimientos de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
la Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza.

DBAOko 6.1.a) artikulua:  Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du
helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones.

Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos per -
sonales para uno o varios fines específicos

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datuhartzailearen
eginkizun  legitimoekin  zuzeneko  lotura  duten  xedeak  betetzeko  eta  datu  pertsonalen  jabeak
baimena ematen duenean–, baita legeak datuak komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta
organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades u organismos a los que exista obligación legal de realizar comu -
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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