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BESTELAKO XEDAPENAK
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

4348
AGINDUA, 2013ko urriaren 2koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, 2013an 

egingo edo hasiko diren kirol-lehiaketa ofizialetan, nazioarteko eremua eta izaera dutenetan, 
kategoria absolutuan parte hartzeko diru-laguntzak emateko erregimena ezartzen duena.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak, agindu honen bidez, diru-laguntzen lerro bat 
ezartzen du nazioarteko esparrua eta izaera duten kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzen lagun-
tzeko kirol-erakundeei.

Deialdi hau egiten da Eusko Jaurlaritzaren iritziz oso garrantzitsua delako nazioarteko kirol 
lehiaketetan parte hartzera zuzendutako jarduerak sustatzea, hori funtsezko elementua baita eus-
kal kirola nazioarteko esparruan egon dadin, eta kirol-jarduera sustatzeko oro har.

Hortaz, kirol-jarduerek diru-laguntzak jaso ahal izateko zer eskakizun eta irizpide bete behar 
dituzten zehaztu behar da, bai eta aipatutako diru-laguntza horien eskabidea, izapideak eta ema-
kidak erregulatzeko arauak ezarri ere.

Hori horrela, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

1.– 2013an egingo edo hasiko diren kirol-lehiaketa ofizialetan, nazioarteko esparrua eta izaera 
dutenetan, kategoria absolutuan parte hartzeko diru-laguntzak emateko erregimena ezartzen du 
agindu honek, artikulu honetan jasotzen diren baldintzei jarraiki.

Agindu honen ondorioetarako, nazioarteko esparrua eta izaera duten kirol-lehiaketa ofizialtzat 
joko dira nazioarteko federazio baten, Europako federazio baten edo nazioarteko profesionalen 
liga baten egutegi ofizialean sartzen diren lehiaketak.

Goi-mailako kirola sustatzeko xedea izan behar dute lehiaketa horiek. Ez da diru-laguntzarik 
emango funtsean partaidetzako kirola sustatzera bideratuta dauden jardueretarako (jolaserako, 
aisiarako eta osasunerako kirola), ez eta euskal kirol-selekzioek parte hartzen duten kirol-lehiake-
tetarako ere.

2.– 2013. urtean hasten diren ekitaldietarako ematen diren diru-laguntzak ezingo dira erabili 
urtealdi horretatik kanpoko gastuak ordaintzeko.

3.– Onuradunek konpromisoa hartzen dute Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika 
eta Kultura sailaren laguntza izan dutela adierazteko ekitaldiko parte-hartzea hedatzeko edozein 
bitartekotan, eta ekitaldian parte hartzearekin lotutako ekitaldi publikoetara gonbidatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza, diru-laguntza ekitaldia egin ostean ematen ez bada 
behintzat; hala bada, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera sortuko dituz-
ten dokumentu guztietan adierazi beharko dute hori.
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4.– Edonola ere, ezin izango dute modalitate honetako diru-laguntzarik jaso, eta, beraz, deialdi 
honetatik kanpo geratutako dira, bi sexuen arteko tratu-berdintasuna bermatzen ez duten proiek-
tuek.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Deialdi hau lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko da agindu honen 7. artikuluan ezarritako 
irizpideei jarraiki. Hirurehun eta hogeita bederatzi mila zortziehun (329.800) euro erabiliko dira 
horretarako guztira; horietatik 204.476 euro 2013rako ordainketa-kreditu izango dira, eta gaine-
rako 125.324 euroak 2014rako konpromiso-kreditu.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Agindu honetan arautzen diren diru-laguntzak eskatu ahal izango dituzte legez eratuta eta 
dagokien erregistroan inskribatuta dauden eta egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten 
kirol-klubek, kirol-elkarteek eta helburutzat kirola duten nortasun juridikoko erakundeek. Kirol fede-
razioek ezin izango dituzte diru-laguntza hauek eskuratu.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek 
emandako izaera bereko beste laguntza batzuen esparruan horiek itzultzeko edo zigortzeko pro-
zesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei 
laguntzak hauek eman edo, hala badagokio, ordaindu ahal izateko.

3.– Ezin izango dute deialdi honetako diru-laguntzarik eskatu, kasuan kasuko zigorrak ezarritako 
epean zehar, laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalen bat duten erakundeek, 
ez eta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekuren bat dutenek ere. Halaber, ezin 
izango dute diru-laguntzarik eskatu, zehapenak ezarritako epean zehar, sexu-bereizkeria dela-eta 
zigor administratibo edo penalen bat duten erakundeek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren indarrez.

4. artikulua.– Eskabideak.

1.– Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari zuzenduko zaizkio (Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz) agindu honetan 
ezarritako diru-laguntzak jasotzeko eskabideak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administra-
zio Orokorraren Erregistro Orokor Nagusiaren edo erregistro osagarrien bulegoetan aurkeztuko 
dira (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomia-
dunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 
Dekretuan zehazten dira horiek; 2008ko maiatzaren 30eko EHAA, 102. zk.), zuzenean edo Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legean ezarritako bideetako edozein erabiliz. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar 
dira eskabidearekin batera:

a) Eskabide-inprimakia (I. eranskina), Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzan 
bertan eskura daitekeena, edo Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Lurralde Ordez-
karitzetan. Erakunde eskatzailearen izenean eskabidea sinatzen duen pertsona fisikoak eskabidea 
egiteko baimena duela egiaztatzen duen dokumentua behar da.

b) Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia eta dagokion ordezka-
ritza-ahalmenaren egiaztapena, hau da, ahalordetze-eskrituraren kopia edo, hala badagokio, 
dagokion erakundeak emandako ziurtapena.
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c) Erakunde eskatzailearen IFZren fotokopia, eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantza-
rekikoak ordainduta dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.

d) Jardueraren memoria (II. eranskina). Honako gai hauei buruzko azalpen-memoria bat aur-
keztu beharko dute:

– Balioetsi beharreko lehiaketak.

– Proba hori programa olinpikoan sartuta dagoen ala ez.

– Lehiaketa-maila.

– Lehiaketan sartzeko sistema: aurre-sailkapenik badagoen ala ez.

– Lehiaketa-eremua. Mundukoa edo kontinentekoa.

– Balioetsi beharreko lehiaketan edo lehiaketetan kirolariek eskuratutako postua. Artean ez 
bada lehiaketa egin, aurreko urtean lehiaketa horretan edo maila horretako edo altuagoko lehiake-
tetan (halakorik egonez gero) eskuratutako emaitzak egiaztatu beharko dira.

– Parte-hartzearen jarraitutasuna. Zenbat urtetan parte hartu duten nazioartean azken 10 urtee-
tan.

– Mugiarazitako kirolarien eta langile teknikoen kopurua: jardunaldi-kopurua eta horiek non egin 
diren, bai eta lehiaketa-tokira bitarteko distantzia ere.

e) Diru-laguntzaren xede izango litzatekeen proba barne hartzen duen nazioarteko federa-
zioaren, Europako federazioaren edo nazioarteko profesionalen ligaren egutegi ofiziala, bai eta 
ekitaldia antolatzen duen erakundearekin eta dagokion nazioarteko federazioarekin, Europako 
federazioarekin edo profesionalen ligarekin harremanetan jartzeko helbide bat ere.

f) Dagokion federazioaren ziurtagiria, lehiaketan eskuratutako kirol-emaitza egiaztatzen duena. 
Artean ez bada lehiaketa egin, aurreko urtean lehiaketa horretan edo maila horretako edo altua-
goko lehiaketetan (halakorik egonez gero) eskuratutako emaitzak egiaztatu beharko dira.

g) Dagokion nazioarteko federazioaren ziurtagiria, azken 10 urteotan nazioartean izandako 
parte hartzeen kopurua egiaztatzeko.

h) Diru-laguntzaren xede den jardueraren sarreren eta gastuen aurrekontu orekatua (III. erans-
kina).

i) Hirugarrenaren altaren dokumentu normalizatua (IV. eranskina). Eusko Jaurlaritzaren diru 
laguntzaren bat jaso duten eskatzaileek, haien helbideratze-datuetan eta/edo banku-datuetan 
aldaketaren bat egin nahi badute, hirugarrenaren datuak aldatzeko inprimaki normalizatua (V. 
eranskina) bete beharko dute.

j) Erantzukizunpeko aitorpena, erakunde eskatzaileak diru-laguntza edo laguntza publikoak 
eskuratzea eragozten dion zehapen penal edo administratiborik ez duela eta horiek eskuratzeko 
legezko debekurik ez duela adierazten duena (VI. eranskina).

k) Diru-laguntzaren xede izango litzatekeen jarduerarako eskatu diren edo jasotzea espero den 
gainerako laguntzen zerrenda. Zer erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion adierazi beharko 
da, bai eta zer egoeratan dagoen (ukatuta, ebazpenaren zain, emanda) eta zer zenbateko duen 
ere. Horrelakorik eskatu ez bada, diru-laguntzara aurkeztutako programetarako bestelako lagun-
tzarik eskatu edo jaso ez dela adierazten duen dokumentua.
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l) Dagoeneko eginda dauden jardueretarako, agindu honetan ezartzen diren dokumentu guztiak 
aurkeztu beharko dira egindako gastuak egiaztatzeko.

m) Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza ekitaldian parte hartzearekin lotutako 
ekitaldi publikoetara gonbidatzeko konpromisoa, diru-laguntza ekitaldia egin ostean ematen ez 
bada behintzat; hala bada, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera sortuko 
dituzten dokumentu guztietan adierazi beharko dute hori.

2.– Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak diru-laguntza emateko beharrezko 
irizten duen hainbat dokumentazio osagarri eskatu ahal izango du.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da agindu hau Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

6. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren dokumentu batzuk falta direla edo horietan for-
ma-akatsak daudela ikusiz gero, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak 
aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari huts-egitea konpontzeko 
edo aginduzko dokumentuak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eska-
bidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, aurrez 
dagokion ebazpena emango da.

7. artikulua.– Eskabideak balioesteko eta hautatzeko irizpideak.

Balioespen-batzordeak aztertuko ditu jasotako eskabideak, eta ondoren zehazten diren alder-
diak ebaluatuko ditu jarraian aipatzen den baremoaren arabera:

1.– Probaren maila (50 puntura arte):

– Programa olinpikoa: 20 puntura arte.

– Proba olinpikoa: 20 puntu.

– NBOk onartutako nazioarteko federazio baten proba ez olinpikoa: 7,5 puntu.

– NBOk onartu gabeko nazioarteko federazio baten proba ez olinpikoa: 0 puntu.

– Lehiaketa-maila: 10 puntura arte.

● Nazioarteko goi-mailako lehiaketa: 10 puntu.

● Nazioarteko bigarren mailako lehiaketa: 5 puntu.

● Nazioarteko hirugarren mailako lehiaketa: 0 puntu.

– Lehiaketan sartzeko sistema: 10 puntura arte.

Lehiaketan sartzeko sistemaren zailtasuna balioetsiko da; 10 puntura arte emango zaizkie 
aurre-sailkapena duten lehiaketei, eta 0 puntu nahieran sartzeko edo gonbidapen bidezko sistema 
dutenei.

– Lehiaketa-eremua: 10 puntura arte.
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– Mundukoa: 10 puntu. Lehiaketa bat mundu-eremukoa dela ulertuko da hiru kontinentetako 
edo gehiagotako lehiakideak baditu.

– Kontinentekoa: 5 puntu.

2.– Kirolarien maila (20 puntura arte).

– Eskuratutako sailkapena: 15 puntura arte.

– Proba olinpikoak.

● Lehenengo 8en artean (banakakoa) / lehenengo 4en artean (taldean) = 15 puntu.

● Lehenengo 16en artean (banakakoa) / lehenengo 8en artean (taldean) = 10 puntu.

● Lehenengo 32en artean (banakakoa) / lehenengo 16en artean (taldean) = 5 puntu.

– Proba ez olinpikoak.

● Lehenengo 4en artean (banakakoa) / lehenengo 2en artean (taldean) = 15 puntu.

● Lehenengo 8en artean (banakakoa) / lehenengo 4en artean (taldean) = 7,5 puntu.

– Kirol egokitua.

● Lehenengo 3en artean (banakakoa) / lehenengoa (taldean) = 15 puntu (proba olinpikoa).

● Lehenengo 3en artean (banakakoa) / lehenengoa (taldean) = 7,5 puntu (proba ez olinpikoa).

Talde-probatzat jotzen dira banakakoak ez diren proba guztiak.

– Azken 10 urteetako nazioarteko parte-hartzearen jarraitutasuna: 5 puntura arte.

● 7 parte-hartze baino gehiago azken 10 urteetan: 5 puntu.

● 4tik 7 parte-hartzera azken 10 urteetan: 2,5 puntura arte.

● Parte-hartze 1etik 3ra edo gutxiago azken 10 urteetan: puntu 1.

3.– Aurrekontu-faktoreak (30 puntura arte).

– Mugiarazitako kirolarien eta langile teknikoen kopurua (15 puntura arte): puntu 1 pertsonako, 
15 puntura arte gehienez.

Gehienez, kirolariengatiko 13 puntu eta teknikariengatiko 2 puntu balioetsiko dira.

– Jardunaldi-kopurua (5 puntura arte).

Jardunaldi-kopurua 5 puntura arte balioetsiko da.

– Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia = 10 puntu.

● edo Europa:

○ 1.000 km-ra arte = puntu 1.

○ 1.000 - 2.000 km = 2,5 puntu.

○ 2.000 km < = 5 puntu.

● edo Afrika, Amerika, Asia: 7,5 puntu.
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● edo Ozeania: 10 puntu.

Lehiaketa batean parte hartzeagatik kontinente desberdinetara joan-etorri bat baino gehiago 
egin behar izanez gero, eskabidea balioesterakoan lehiaketa-tokira bitarteko distantziari dagokion 
puntuazioa kalkulatzeko, joan-etorri horiei dagozkien puntuen batez bestekoa hartuko da kontuan.

Kirol-diziplina berean eta kirol-maila bereko lehiaketetarako erakunde batek baino gehiagok 
aurkezten badute eskabidea, kiroletako azterketa tekniko bat egingo da, eta eskuratutako puntua-
zioak aldatu ahal izango dira horiek ordenara egokitzeko.

8. artikulua.– Kuantifikazioa.

1.– Laguntzen zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionalaren irizpidea erabiliko da. Alegia, 
eskabideek aurreko atalean ezarritako irizpideei jarraiki balioespen-fasean lortu duten puntua-
zioaren arabera banatuko da proportzionalki agindu honen 2. artikuluan adierazitako diru-kopuru 
osoa, betiere, ezarritako gehienezko diru-kopurua errespetatuz, edo, txikiagoa bada, eskatutako 
kopurua.

2.– Jarduera bakoitzeko diru-laguntza laurogeita hamar mila (90.000) eurokoa izango da gehie-
nez. Diziplina ez olinpikoetako jarduera bakoitzarentzako diru-laguntza kirolari bakoitzeko hamar 
mila (10.000) eurokoa izango da gehienez.

3.– Futboleko Liga Profesionalean, Asobalen, ACBn eta gizonezkoen txirrindularitzako Ruta 
UCI Pro-Teams-en parte hartzen duten erakunde onuradunek agindu honen aurrekontu-zuzkidu-
raren % 25 jaso ahal izango dute gehienez jasotako kopuru guztiak batuta.

9. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Agindu honen babesean emandako diru-laguntzak bateragarriak dira beste administrazio edo 
erakunde publiko zein pribatu batzuek helburu bererako emandakoekin, bai eta diruz lagundu-
tako jarduera gauzatzean sortutako beste edozein sarrera edo baliabiderekin ere, betiere, guztiak 
kontuan hartuta jarduerak erakunde onuradunari dakarkion kostua gainditzen ez bada. Gain 
finantzaketarik badago, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da aurkeztutako 
aurrekontua orekatu arte.

10. artikulua.– Balioespen-batzordea.

1.– Balioespen-batzorde bat eratuko da aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa azter-
tzeko. Honakoek osatuko dute batzordea: Gazteria eta Kirol zuzendariak (batzordeko presidente 
izango da) eta Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak izendatutako arlo horretako bi teknikarik 
(idazkari izango da horietako bat).

2.– Balioespen-batzordea eratzerakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen 3.7. artikuluan ezarritakoa beteko da.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da balioespen-batzordearen osaera.

Balioespen-batzordearen bileretara bertaratu ahal izango dira, hitza bai baina botorik gabe, 
aztertu beharreko gaien inguruan jakintza espezifikoa duten pertsonak, bertaratuen gehiengoak 
onartuz gero.

4.– Balioespen-batzordeak balioetsiko ditu aurkeztutako eskabideak 7. artikuluan jasotako 
irizpideen arabera. Ondoren, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuari aurkeztuko dio ebazpen pro-
posamen arrazoitua; onuradun izateko zer erakunde proposatzen diren adieraziko da bertan, eta 
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horietako bakoitzarentzat zer kopuru proposatzen den eta zer jardueraren parte-hartzea laguntzen 
den diruz, bai eta, hala badagokio, zer eskabide ukatzea proposatzen den eta zergatik ere.

11. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazpen-modua 
eta publizitate-prozedura.

1.– Deialdian aurkeztutako eskabide guztiak dagokion prozeduraren bidez izapidetuko dira, eta 
Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak ebatzi behar ditu, balioespen-batzordearen proposa-
mena kontuan hartuta, eta erakunde interesdunek aurkeztutako alderdi guztiei buruzko erabakiak 
hartuz.

2.– Emango den ebazpenak erabakiko du eskatutako diru-laguntzak emango diren edo, hala 
badagokio, ukatu egingo diren; lehenengo egoeran, erakunde onuradunen izen soziala, emandako 
diru-laguntzaren zenbatekoa eta zer jardueratan parte hartzeko ematen den adierazi beharko da. 
Ukatutako eskabideei dagokienez, eskatzaileen izen soziala eta laguntza zergatik ukatu den adie-
raziko du ebazpenak.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta era-
kunde interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute horren kontra Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren aurrean, hilabete bateko epean jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik aurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluei jarraiki.

4.– Prozeduran interesdun diren erakundeei banaka jakinaraziko zaie ebazpena.

5.– Prozedura ebazteko eta ebazpena erakunde interesdunei jakinarazteko gehienezko epea 
sei hilabetekoa izango da agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea igaro eta ebazpenik argitaratu ez bada, diru laguntza-
ren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1. arti-
kuluan xedatutako ondorioetarako.

Aurreko paragrafoan esandakoaren kaltetan izan gabe, agindu honen 6. artikuluan xedatuta-
koa aplikatu behar bada, ebazpena emateko epea eten egingo da izapide horrek eskatzen duen 
bezainbat denboraz, jakinarazpena jaso eta horri erantzuteko epearen arabera.

6.– Orokorrean jakinarazte aldera, erakunde onuradunen zerrenda argitaratuko da aipatutako 
aldizkari horretan, eta emandako kopuruak eta zer jardueratan parte hartzeko eman diren adiera-
ziko da.

12. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Bi alditan ordainduko da diru-laguntza. Lehenengo ordainketa 2013an egingo da, diru lagun-
tza onartu ostean, 13.a) artikuluan ezarritako epea berariazko uko-egiterik gabe igaro ostean. 
Onartutako zenbatekoaren ehuneko hirurogeita biari dagokion zenbatekoa emango da lehenengo 
ordainketa horretan. Bigarren ordainketa, gainerako zenbatekoari dagokiona, 2014an egingo da, 
diru-laguntza 15. artikuluan xedatutako moduan justifikatu ondoren.

13. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren, azaroaren 11ko 1/1997 Legegin-
tzako Dekretuaren bidez onartutakoaren, 50.2. artikuluan ezarritako betebehar-erregimena bete 
beharko dute beti, eta, zehazki, honako hauek bete beharko dituzte edonola ere:
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a) Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, diru-laguntza eman zaiela aditzera ema-
ten duen jakinarazpena jaso eta hamabost egun balioduneko epean ez badiote diru laguntzari 
idatziz eta espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

b) Aurkeztu den aurrekontuan agertzen diren gastuak ordaintzeko erabili beharko da diru lagun-
tza, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen ebazpenarekin bat.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari deialdi honen bidez 
jasotako diru-laguntzei buruzko informazioa ematea haiek hala eskatuz gero haien funtzioak gau-
zatzerakoan.

d) Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari programaren exekuzioari buruz eska-
tzen dion informazio guztia ematea.

e) Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza jardunaldia aurkezteko egingo diren eki-
taldi publiko guztietara gonbidatzea, eta jarduera gauzatzen den artean ikusteko moduko tokian 
adieraztea Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren diru-laguntza 
jaso duela jarduerak, diru-laguntza ekitaldia egin ostean ematen ez bada behintzat; hala bada, diru 
laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera sortuko dituzten dokumentu guztietan 
adierazi beharko dute hori.

f) Sexismorik gabeko hizkera erabiltzea diruz lagundutako jarduerarekin lotutako ekitaldi guztie-
tan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak agintzen duenari 
jarraituz. Gizon eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez dagoela berma-
tzea.

14. artikulua.– Programa kudeatzeko eskumena duen organoa.

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak du agindu honetan araututako diru lagun-
tzen programa kudeatzeko eskumena.

15. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Erakunde onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute Kultura, Gazteria eta 
Kirol Sailburuordetzan, diruz lagundutako jarduera –edo, hala badagokio, diruz lagundutako parte 
hartzea– amaitu eta handik hiru hilabeteko epean:

a) Diru-laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko memoria zehatza; 
zer jarduera egin eta zer emaitza eskuratu diren adierazi behar da.

b) Egindako gastuen jatorrizko ziurtagiriak, edo, hala badagokio, fotokopia konpultsatuak, eman-
dako diru-laguntzaren kopuruaren adinako zenbatekoz.

c) Diru-laguntza emateko ebazpenean jarritako baldintzen arabera, Hezkuntza, Hizkuntza Poli-
tika eta Kultura Sailaren babesa izan dutela berariaz adierazten duten dokumentu guztien aleak 
(dokumentu grafikoak, fotografikoak edo ikus-entzunezkoak).

d) Ekitaldian parte hartzeak eragindako kostu-kontuen behin betiko balantzea; diru-sarrera eta 
gastu guztiak adierazi behar dira bertan. Bereziki jaso beharko da helburu berarekin eskuratutako 
gainerako laguntzen zerrenda, eskabideak aurkezteko unean haiek eraginkor izango ziren jakiterik 
ez bazegoen.

16. artikulua.– Likidazio-ebazpena.

Diru-laguntza ematerakoan kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira –betiere diru lagun-
tzaren xedea bete bada– edo beste erakunde publiko zein pribatuetatik beste laguntzaren bat jaso 
bada, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kultura, Gazteria eta 
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Kiroletako sailburuordeak likidazio-ebazpena emango du esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa 
doitzeko.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

1.– Ez-betetze izango dira honako hauek:

a) Jasotako diru-laguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoe-
tan erabiltzea.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezar-
tzen direnak ez betetzea.

c) Hala badagokio, diru-laguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa ez 
itzultzea dagokion epean.

d) Beste xedapenen batek izaera orokorrez ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

2.– Aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta 
legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, 
betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren eta abenduaren 17ko 689/1991 Dekretua-
ren arabera (hurrenez hurren, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena; eta 698/1991 Dekre-
tua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen 
diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena 
eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregi-
mena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Beraz, horren aurka aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
sailburuari hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian bi hilabeteko epean, 
agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sor-
tuko ditu ondorioak.

Gasteizen, 2013ko urriaren 2an.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.



I. ERANSKINA 

DIRU-LAGUNTZAREN ESKABIDEA 

2013. URTEAN GOI-MAILAKO NAZIOARTEKO KIROL-LEHIAKETETAN PARTE HARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK 

PERTSONA JURIDIKOAREN DATUAK 

Pertsona juridikoaren izena:  ....................................................................................................................................................  
Hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroko inskripzio-zenbakia  ......................................  

Inskripzio-data  .........................................................................................................................................................................  

IFZ edo NAN:  ...............................................  Helbidea:  ..........................................................................................................  

Posta-kodea:  ...........................................................................................................................................................................  

Herria:  ......................................................................................................................................................................................  

Telf.:  ........................................................................................................................................................................................  

Faxa:  .......................................................................................................................................................................................  

Posta elektronikoa (e-maila):  ...................................................................................................................................................  

BANKUAREN EDO AURREZKI-ERAKUNDEAREN DATUAK ORDAIN-AGINDUETARAKO 

Bankua edo banku-erakundea      

Agentzia      

KD     

Kontu-zk.            

PERTSONA JURIDIKOAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Izen-abizenak:  .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................  NAN:  ............................................................................................  

Helbidea:  .................................................................................................................................................................................  

Posta-kodea:  ..........................................  Herria:  ...................................................................................................................  

Telefono-zk.:  .....................................................................  Faxa:  ...........................................................................................  

Posta elektronikoa (e-maila):  ...................................................................................................................................................  

KIROL-JARDUERARI BURUZKO DATUAK 

Jardueraren izena  ....................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................  

Jarduera haren egutegi ofizialean sartu duen nazioarteko federazioaren, Europako federazioaren edo nazioarteko 
profesionalen ligaren izena eta harremanetarako datuak:  .......................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………-(e)n, 2013ko …………………………………..-ren …..-(e)(a)n. 
Izen-abizenak: … ...........................................................................................................  NAN  ............................................... . 

Sinadura 
Eskabidea egiten duen pertsonak berak izenpetu beharko du, eta erakundearen legezko ordezkaritza izan beharko du 
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ERAKUNDE ESKATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 1.– Erakundeari buruzko dokumentazioa (1): 

 a) Eusko Jaurlaritzaren Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda ez dauden erakundeei dagokienez, erakundearen 
eratze-eskritura eta estatutuak, bai eta dagokien erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzeko dokumentuak 
ere. 

 b) Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia eta dagokion ordezkaritza-ahalmenaren 
egiaztapena, hau da, ahalordetze-eskrituraren kopia edo, hala badagokio, dagokion erakundeak emandako ziurtapena. 

 c) IFZren fotokopia. 

 d) 1. atalean eskatutako dokumentazioa ordezteko aitorpena (2). 

 e) Zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekikoei dagokienez egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria (3). 

 f) Erantzukizunpeko aitorpena, erakunde eskatzaileak diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion 
zehapen penal edo administratiborik ez duela eta horiek eskuratzeko legezko debekurik ez duela adierazten duena (VI. 
eranskina). 

 g) Dagokion federazio espainiarraren ziurtagiria, modalitate horretako EAEko kirol-federazioa federazio horretan sartuta 
dagoela egiaztatzen duena. 

 h) Zer kirol-taldetakoa den: 

 PFL;  ASOBAL;  ACB;  gizonezkoen UCI Pro-Teams. 

 2.– Jarduera azaltzeko dokumentazioa: 

 a) Jardueraren memoria. II. eranskinean jasotzen diren gaiak azaldu beharko ditu gutxienez. 

b) Diru-laguntzaren xede izango litzatekeen proba barne hartzen duen nazioarteko federazioaren, Europako 
federazioaren edo nazioarteko profesionalen ligaren egutegi ofiziala. 

 c) Dagokion federazioaren ziurtagiria, lehiaketan eskuratutako kirol-emaitza egiaztatzen duena. Artean ez bada 
lehiaketa egin, aurreko urtean lehiaketa horretan edo maila horretako edo altuagoko lehiaketetan (halakorik egonez gero) 
eskuratutako emaitzak egiaztatu beharko dira. 

 d) Dagokion nazioarteko federazioaren ziurtagiria, azken 10 urteotan nazioartean izandako parte-hartzeak 
egiaztatzeko. 

 e) Jardueraren sarreren eta gastuen aurrekontu orekatua, III. eranskinean jasotako ereduaren arabera (4). 

 f) Xede berarekin eskatutako beste diru-laguntza batzuen zerrenda eta egoera (5). 

 g) Erakunde-eskatzailearen gobernu-organo eskudunaren konpromisoa jasotzen duen dokumentua; bertan azaldu 
beharko du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailaren laguntza izan duela adieraziko duela 
ekitaldiko parte-hartzea hedatzeko edozein bitartekotan, eta ekitaldian parte hartzearekin lotutako ekitaldi publikoetara 
gonbidatuko duela Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza, diru-laguntza ekitaldia egin ostean ematen ez bada 
behintzat; hala bada, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera sortuko duten dokumentu guztietan 
adierazi beharko dute hori. 

 h) Eskabidearen balioespenerako aurkeztu nahi duten gainerako dokumentazioa (6). 

 3.– Ordain-aginduetarako dokumentazioa. IV. edo V. eranskina. 
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AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOARI BURUZKO OHAR ARGIGARRIAK 

 (1) Pertsonari/erakundeari buruzko dokumentazioa: 

 Pertsonak edo erakundeak diru-laguntza jasotzeko eskabide bat baino gehiago egiten badu batera, pertsonari edo 
erakundeari buruzko dokumentazioa horietako batekin soilik aurkeztu beharko da. 

 (2) 1. atalean eskatutako dokumentazioa ordezteko aitorpena: 

 Administrazioak lehendik badauka 1. atalean eskatutako erakunde eskatzaileari buruzko informazioa, 30/1992 
Legearen, herri administrazioaren araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzkoaren, 35.f) artikuluarekin 
bat, ez da hori berriz aukeztu beharrik izango. 

 Hala bada, dokumentazio hori guztiz indarrean dagoela adierazten duen aitorpena aurkeztu beharko da, eta zer 
egunetan eta EAEko Administrazio Orokorraren zer organo edo bulegotan aurkeztu edo, hala badagokio, eman ziren 
adierazi beharko da bertan. 

 Ezin izango da bide hori erabili dokumentu horiei dagokien prozedura amaitu zenetik hiru urte baino gehiago igaro 
badira. 

 (3) Zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekikoei dagokienez egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria: 

 Organo eskudunak emandakoa izan beharko du, gehienez ere eskabidea egin aurreko hiru hilabeteetan emandakoa 
izan ere. Hala eta guztiz ere, prozedurako edozein fasetan gai horren inguruan eskatzen zaizkion ziurtagiri guztiak aurkeztu 
beharko ditu onuradunak derrigorrean. 

 Erakunde eskatzaileak lurralde batean baino gehiagotan gauzatzen badu jarduera, egoitza fiskala duen lurralde 
bakoitzeko dagokion erakunde eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko du zerga-betebeharrei dagokienez 
egunean dagoela egiaztatzeko. 

 (4) Aurrekontua: 

 Orekatua izan behar du, hau da, gastuak berdin sarrerak; sarreren atalean jaso beharko du Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Sailari eskatutako zenbatekoa. 

 (5) Xede berarekin eskatutako beste diru-laguntza batzuen zerrenda: 

 Beste edozein erakunde publiko zein pribaturi xede bererako eskatutako diru-laguntza guztiak jaso beharko dira bertan, 
bai eta horien egoera ere (ukatuta, erantzunaren zain, emanda eta zenbatekoa). 

 Beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako diru-laguntzen egoera edo zenbatekoa aldatuz gero, horren 
berri eman behar diote laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzari, eta baimena eskatu beharko diote hasiera batean 
aurkeztutako jarduerari edo horren aurrekontuari eragiten dion aldaketaren bat egiteko. Espedientea izapidetzen den artean, 
edozein unetan eman ahalko zaio bi egoera horien berri laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzari, betiere espedientea 
ebatzi baino lehen. 

 (6) Eskabidearen balioespenerako aurkeztu nahi duten gainerako dokumentazioa: 

 Nahi izanez gero, petsona edo erakunde eskatzaileak egoki irizten duen beste edozein dokumentu aurkeztu ahal 
izango dute jarduera hobeki balioetsi ahal izateko.
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II. ERANSKINA 

JARDUERARI BURUZKO DATUAK 

PROBAREN MAILA 

Balioetsi beharreko lehiaketak 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

Proba programa olinpikoan sartuta dagoen ala ez 

Proba olinpikoa 
NBOk onartutako nazioarteko federazio baten proba ez olinpikoa 
NBOk onartu gabeko nazioarteko federazio baten proba ez olinpikoa 

Lehiaketa-maila 

Nazioarteko goi-mailako lehiaketa 
Nazioarteko bigarren mailako lehiaketa 
Nazioarteko hirugarren mailako lehiaketa 

Lehiaketan sartzeko sistema. 
Lehiaketara sartzeko aurre-sailkapenik egonez gero, adierazi. 

Aurre-sailkapena nazioarteko federazioak ezarritakoa edo baimendutakoa 
Aurre-sailkapena federazio nazionalak ezarritakoa edo baimendutakoa 
Nahi duena sartzeko edo gonbidapen bidezko sistema 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

Lehiaketa-eremua (azaldu kontinente bateko edo gehiagotako kirolariek hartzen duten parte) 

Mundua.   Europa ; Amerika ; Asia , Afrika ; Ozeania 

Kontinente-eremua     
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KIROLARIEN MAILA 

Balioetsi beharreko lehiaketan edo lehiaketetan kirolariek eskuratutako postua. 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

Artean ez bada lehiaketa egin, aurreko urtean lehiaketa horretan edo maila horretako edo altuagoko lehiaketetan (halakorik 
egonez gero) eskuratutako emaitzak. 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

Parte-hartzearen jarraitutasuna (nazioarteko parte-hartzaileen kopurua azken 10 urteetan). 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

AURREKONTU-FAKTOREAK 

Mugiarazitako kirolarien edo langile teknikoen kopurua / Jardunaldiak / Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia  
(xehetasunez adierazi beste norabait joan den kirolari eta langile tekniko bakoitzeko) 

1. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  

2. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  
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3. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  

4. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  

5. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  

6. lehiaketa (lehiaketaren izena - tokia)  ..................................................................................................................................  
Kirolariak (kop. eta izenak): .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
Teknikariak (kop. eta izenak): ..................................................................................................................................................  
Jardunaldiak (kop.):  ................................................................................................................................................................  
Lehiaketa-tokira bitarteko distantzia (km): ...............................................................................................................................  

Interesgarri irizten diren jarduerari buruzko beste datu batzuk 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
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III. ERANSKINA 

AURREKONTUA (1) 

GASTUAK 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

Joan-etorrietarako gastuak 

Azaldu zer tokitara izan diren joan-etorriak / zenbat pertsonak egin dituzten joan-
etorriak 
 ..............................................................................................................................   ....................................................  
 ..............................................................................................................................   ....................................................  
 ..............................................................................................................................   ....................................................  

Ostatu-gastuak 

Azaldu zer tokitara izan diren joan-etorriak / zenbat pertsonak egin dituzten joan-
etorriak / zenbat egunez 
 ..............................................................................................................................   ....................................................  
 ..............................................................................................................................   ....................................................  
 ..............................................................................................................................   ....................................................  

Beste gastu batzuk 
 ..............................................................................................................................   ....................................................  
 .............................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................  

 ....................................................  

 ..............................................................................................................................   ....................................................  

Guztira 

SARRERAK 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA EGOERA 

Eskatzailearen ekarpena 
  

 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  

Erakunde publikoen ekarpenak 
  

 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  
 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  
 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  

Erakunde pribatuen ekarpenak 
  

 ......................................................................................   ...........................................
 ........................................... 

 ................................................  

 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  
 ...................................................................................... 
 ......................................................................................  

 ...........................................  ................................................  

Beste sarrera batzuk 
  

 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  
 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  
 ......................................................................................   ...........................................  ................................................  

Guztira 
  

ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA  ........................................................................................................................................  
(1) Aurrekontuak orekatua izan behar du, hau da, gastuak berdin sarrerak (eskatutako diru-laguntza barne) 

196. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2013ko urriaren 14a, astelehena

2013/4348 (19/16)

















 
 





 
















































 


 











A

C D

B

E

196. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2013ko urriaren 14a, astelehena

2013/4348 (19/17)



BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

A: Pertsona fisikoaren edo juridikoaren datuak jarraian adierazten denaren arabera. 

 1. Pertsona fisikoak: nortasun-agiri nazionalaren zenbakia, identifikazio fiskaleko zenbakia edo pasaporte-zenbakia 

atzerritarrak badira. 

  Pertsona juridikoak: identifikazio fiskaleko kodea. 

 2. Pertsona fisikoak: izena eta bi abizen. 

 Pertsona juridikoak: izena edo sozietatearen izena.

B: Banku-datuak. 

 1.– Banku-erakundearen kodea eta izena. 

 2.– Agentziaren kodea eta izena. 

 3.– Kontuaren kontrol-digitua eta banku-erakundeko titularraren kontu-zenbakia. 

 4.– Izena eta bi abizen pertsona fisikoak badira, eta izena edo sozietatearen izena pertsona juridikoak badira. 

Hirugarren interesdunak izan behar du banku-kontuaren titular. 

C: Banku-erakundearen sinadura eta zigilua, banku-datuak ziurtatzeko. 

 Hirugarren interesduna banku-kontuaren titular dela egiaztatzen duen banku-dokumentua aurkeztu ahal izango da 

banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez. 

D: Hirugarren interesdunaren sinadura eta zigilua, dokumentuan jasotzen diren datuak zuzenak direla ziurtatzeko. 

E: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak bete beharrekoa. 

EUSKARRI-DOKUMENTAZIOA 

Nortasun-agiri nazionalaren, pasaportearen atzerritarrei dagokienez edo identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia aurkeztu 

beharko da. 
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VI. ERANSKINA 

ZINPEKO AITORPENA 

Izen-abizenak  ..........................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

NAN  .........................................................................................................................................................................................  

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DUT HONAKO HAU: 

Ordezkatzen dudan erakundeak ez du diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen penal edo 

administratiborik, ez eta horiek eskuratzeko legezko debekurik ere, 4/2005 Legearen, otsailaren 18koaren, Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerakoaren, eta aplikatzeko diren gainerako legeen arabera. 

Sinadura 

Eskabidea egiten duen pertsonak berak izenpetu beharko du, eta erakundearen legezko ordezkaritza izan beharko du. 
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