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EGINBIDEA, nik, behean sinatzen dudan Idazkari honek emana, 

urtarrilaren 17ko 26/2019 zk. duen Alkatetza Dekretu bidez 

agiri hau, 1etik 16raino (biak barne) zenbakituriko eta idatzirik 

edo grafiaturik dauden 16 orriz osatua, onetsi zela jasota 

geratzeko. 

Zizur Nagusia, 2019ko urtarrilaren 17(e)an. 

  

DILIGENCIA extendida por mí la infraescrita Secretaria, para 

hacer constar que el presente documento conformado por 16 

páginas escritas o grafiadas y numeradas del 1 al 16, ambas 

inclusive, fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº26/2019 de  

17 de enero.  

Zizur Mayor, a 17 de enero de  2019. 

Idazkaria-La Secretaria 

 

 

 

DIRU-LAGUNTZEN  DEIALDI PUBLIKOA,  NORGEHIAGOKA  ARAUTUTA,  2019an 
KIROL-ESKOLAK ANTOLATZEN DITUZTEN ZIZUR NAGUSIKO KIROL-
KLUBENDAKO  
 
Deialdia Zizur Nagusiko Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren arabera onartzen da, 2017ko 

ekainaren 29an Udal honen Osoko Bilkuran behin-behineko erabakia onartuta, behin-betikoa 

izatera pasatuz informazio publikoaren denboraldian ez zelako erreklamaziorik azaldu. Ordenantza 

hau 2017ko urriaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean 198 zenbakian argitaratuta dago. 

 

1. Administrazio deitzailea: ZIZUR NAGUSIKO UDALA 

2. Ematen duen organoa: Alkatetza. 

3. Sail kudeatzailea: Kirol Zerbitzua. 

4. Jardunbidea: Kirol Teknikaria. 

5. Prozedura: Norgehiagoka. 

 

 1.- Deialdiaren xedea: 

Diru-laguntzen ematea arautzea, norgehiagoka araututa, 2019. urtean zehar deialdi honetan 

aurreikusitako baldintzak beteko dituzten eta kirol-irakaskuntza eskolak antolatuko dituzten Zizur 

Nagusiko adostutako kirol-klubei. 

 

2.- Helburua: 

Deialdi honen helburuak honako hauek dira: 

 

a) Zizur Nagusiko kirol-instalazioetan abonatuak dauden umeen kirol jardunbidea sustatzea 

erabakitzen diren kirol diziplinetan baita diru-laguntza deialdi honen indarreko epean sortu 

ahal izango diren beste batzuk ere, xede honetarako erabakitako bertako kirol-kluben 

bitartez, baita diziplina hauekiko fidelizazioa ere. 

b) Klubek taldeak eta parte-hartzaileak goi mailetan mantendu ahal eta behar izatea erraztea, 

era berean, pertsonak edo taldeak maila altuan parte hartzera iritsi ahal izatea baimenduz. 

 

3.- Aurrekontu-kredituak, diru-laguntzaren gehieneko zenbateko osoa eta banakoen zenbatekoa: 

3.1.- Gehieneko zenbateko osoa kreditu erabilgarrien barnean iragarrita: 

Deialdi honen zenbateko balioztatua 158,650.00 eurokoa da. 
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Aurtengo deialdian, 2019ko ekitaldirako partida 158,650.00 euroko zenbatekoa izatea da,  134101  

4820000 SUBVENCION CLUBES VARIOS (ZENBAIT KLUB DIRU-LAGUNTZA) partidaren kontura. 

Nolanahi ere, diru-laguntzen ematea kreditu egoki eta nahikoa izateari baldintzatuta geratzen da 

emateko ebazpenaren unean. 

 

Deialdi honetan ezarritako zenbatekoaren gainetik ezin izango da diru-laguntzarik eman. 

 

Hala ere, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 58 artikuluaren arabera, non onartzen 

baita Diru-laguntzen Araudia, kirol-atalen bat klub izatera pasatuz gero, deialdi honetako 

aurrekontu-partidaren kreditu erabilgarria kirol-ataletarako bideratutako partidetatik datorren 

kreditu transferentzia bitartez gehituko da. 

 

Zenbateko gehigarri hau baimendu ahal izango da deialdi berriren beharrik gabe. Alkatetza-dekretu 

bitartez onartua izan beharko da, Kirol Zerbitzuko Arduradunak proposatuta, aurretiko kontu-hartze 

txostenaren eta dagokion aurrekontu aldaketaren onartzearen aurretik. 

 

Diru-laguntza emateko ebazpenak proiektu bakoitzari dagokion zenbateko osoa zehaztuko du. 

 

3.2.- Banakoen zenbateko gehienekoa: 

Entitate onuradun bakoitzari emango zaion zenbatekoak ezin izango du Ardoi Kiroletako Udal 

Patronatuaren Aurrekontuan aurreikusitako kreditua gainditu eta 7. oinarrian aurreikusitako 

balorazio irizpideen arabera erabakiko da.  

 

4.- Pertsona edo entitate onuradun izateko betebeharrak: 

Entitate onuradun izatea lortu ahal izango dute diru-laguntzak emateko oinarritzen den egoeran 

aurkitzen diren kirol-klubek eta jarraian aurreikusten diren baldintzak biltzen direnean, betiere 

Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan ezarritako debeku kausa bakar batean ere ez 

badaude sartuta. 

 

Kirol-klub eskatzaileek hurrengo baldintzak bete behar dituzte: 

 

a) Legalki eratutako pertsona juridikoa izatea eta izena behar bezala emanda izatea Kirol eta 

Gazteria Nafar Institutuko Kirol-klub Erregistro Ofizialean. 

b) Egoitza soziala Zizur Nagusian edukitzea. 

c) Betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarenak egunean izatea. Zizur Nagusiko Udalarekin 

dagozkion betebehar fiskalen kasuan ofizioz egiaztatuko da, eginbide egokiaren bidez 

esandako inguruabarrak jasoz. Halaber emateko proposamenaren aurretik, ofizioz 

egiaztatuko da ez duela Udal-Diruzaintzari ordaindu gabeko kopururik. 

d) Aurreko urteetan jasotako diru-laguntzen zenbatekoa justifikatu gabe ez izatea. 
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e) Adostutako Klubak izatea Ardoi Kiroletako Udal Patronatuarekin hitzarmena bitartez eta 

diru-laguntza eskatuko den denboraldian hitzarmena bere osotasunean beteta izatea. 

f) Adostuko diren kirol diziplinetako kirol-eskolak antolatzea eta kudeatzea, edo adostu  ahal 

izango diren horiek diru-laguntza deialdi hau indarrean dagoen bitartean. Eskola hauek 

herritar ororentzat zabalik egon behar dute baldintza beretan inolako diskriminaziorik gabe 

sexu, arraza, erlijio edota ideologia arrazoiengatik. 

g) Klubaren jarduera Nafarroako Kirolaren uztailaren 5eko 15/2001 Lege Foralean 

seinalatutako printzipio eta lehentasunekin egokia izan behar da, baita Zizur Nagusiko 

Udaleko kirol atalean aukera-berdintasun politikaren helburuekin ere, urtarrilaren 16ko 

24/2017 zenbakiko Alkatetza Dekretuarekin, haurtzaroaren eta nerabetasunaren babesaren 

inguruan, Euskararen Erabilerako Ordenantzarekin ere eta baita deialdi honen klausulekin 

ere. 

h) Entrenatzeko eta lehiatzeko jardueraren egoitza Zizur Nagusiko udal-mugartean egongo da, 

hitzarmenean espresuki jasotako akordioa izan ezik. 

i) Diru-laguntza hartzaileak diren Klubetan bertakotutako kirolariak Zizur Nagusiko udaleko 

kirol-instalazioetako abonatuak beharko dute izan, jarduera eta instalazio kuotetan egunean 

egon eta, gutxieneko, Zizur Nagusiko edo Zizur Zendeako Udal-erroldan %75ean izena 

emanda. 

j) Klubek indarreko legeria bete beharko dute, batik bat Nafarroako kirol entitateen Gida 

Fiskalarekin. Udalak beharrezko dokumentazioa eskatu ahal izango du. 

k) Diru-laguntza honen bila doazen Klubek kirol-eskoletako indarreko adin irizpideak 

errespetatu beharko dituzte. 

 

5.- Pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak: 

Honakoak dira pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak: 

a) Eman den diru-laguntza asmo zehatz horretan baliatzea, helburuak lortuz, jarduerak eginez 

eta portaerak hartuz diru-laguntza emateko oinarritzen diren hitzarmenean eta deialdi 

honetan jasota dauden bezala.    

b) Honako txostenak aurkeztea: 

1. Datu Babeseko fitxategiaren mantentzeko seihileko txostena (urtarrila eta uztaila). 

2. 2018/2019ko denboraldiko datuak. 

i. Parte-hartzaileen zerrenda taldeka edo mailaka, sexuetan banatuta, 

entrenatzen duen izenarekin eta dagokion titulazioarekin. 

ii. Parte-hartzaileen kuota sarreren eta bankuko kontu-laburpenen izenezko 

zerrenda, mailaka eta taldeka edo globalak. 

iii. Alta fitxak dagokion federazioan. 

        Dokumentazio guztia Kirol zerbitzuak emandako Excel fitxategi ereduan aurkeztuko da. 
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3. Hilero, hil bakoitzeko 15 egunean: Lehiaketetako partida edota parte-hartzeen aktak, 

parte-hartzeak eta joan-etorriak justifikatzeko eta Excel fitxa eredua beteta. 

4. Denboraldi amaieran, gehieneko 2 hilabeteko epea edukiko da azken Memoria 

aurkezteko: emaitzak, aparteko gorabeherak, balorazioak; memoria ekonomikoa  

balantzea eta kontuak. 

c) Zizur Nagusiko Kirolaren Eguneko antolatzean parte hartzea, kideekin eta ageriko jardueraz. 

d) Zuzendaritza taldeko eta koordinazio langileen gutxieneko %33a urtero joatea Zizur 

Nagusiko Berdintasunerako Zerbitzuek, gizon eta emakumeen berdintasunaren harira, 

antolatu edo bermatuko dituzten formazio-jardunetara, azken helburu honekin: 3 urtetan 

langileria guztiak genero prestakuntza erdiestea. Arau hau ez da derrigorrezkoa izango 

barneko berdintasun plan bat izanez gero eta Zizur Nagusiko Udaleko Kirol eta 

Berdintasunerako Zerbitzuek huraxe bermatuz gero. Kirol Patronatuak ikastaro bat 

antolatuko du doan urtero baldintza betetzea errazteko. 

e) Sortutako komunikazio guztiak elebidunak izango dira eta bi hizkuntzei (euskara eta 

gaztelania) trataera berdina emango zaie. Horretaz gain, hizkuntza eta irudiak 

barneratzaileak, orekatuak eta estereotiporik gabeak izango dira. Helburuak lortzeko, Zizur 

Nagusiko Udalaren Zerbitzuek beharrezko laguntza emango dute. 

f) Eskaerarekin batera denboraldiko aurrekontuak aurkeztea, non behar bezala azalduko diren 

sortzen diren gastuen gutxieneko %25a estaltzeko Klubak aurreikusten dituen diru-iturriak. 

g) Emate organoaren aurrean baldintzak eta betekizunak justifikatu, era berean, diru-laguntza 

jasoko duen jarduera zein den eta diru-laguntza ematearen helburua beteko dela ziurtatu. 

h) Emate organoak eskatzen badu, egiaztatzeko jarduketak menderatu, eta beste edozein 

egiaztapen edo finantza-kontrol eginez gero emate organoek; horrela, aurrean aipatutako 

jarduketei buruzko eskatzen duten informazioa eskainiko da. 

i) Diru-laguntzak emateko ebazpen-proposamena eman aurretik bere zerga-betebeharrak 

egunean dituela eta Gizarte Zerbitzuaren aurrean egunean dagoela egiaztatzea. Zizur 

Nagusiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean dituen betetzea ofizioz egingo da. 

Aurrekoa hala izanik ordea, Zizur Nagusiko Udalak ofizioz ekin ahal izango dio pertsona 

onuradunen kobratu gabeko zorrak kitatzera, diru-laguntzen ordainez edo hauen zati bat 

zordundutako kopuruekin. 

j) Jasotako laguntzen aplikazioaren justifikatzeko agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, 

egiaztapen eta kontrol ekintzen helburu izan baitaitezke. 

k) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako egoera, baldintza eta betebeharretan izan diren 

aldaketa guztiak Zizur Nagusiko Udalari jakinaraztea eta baimena eskatzea, baita diruz 

lagundutako jarduera finantzatzen duten laguntzak, diru-sarrerak edo errekurtsoen 

zenbatekoa ere. Jakinarazpen hau jakin bezain pronto egin beharko da, edonola ere, diru-

laguntzaren justifikazioaren aurretik.   
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l) Langile guztiak, kontratatua izan edo boluntarioa, diru-laguntza hau xedea izanik eta 

adingabeko pertsonak hartzaileak izanik ekintzak gauzatzeko, Adingabeen Babespen 

Juridikoko, Kode Zibileko Aldaketa Partziala eta Prozedura Zibilaren Legeko urtarrilaren 

15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan aurreikusitako baldintza bete beharko du, 

baita urriaren 14ko 45/2015 Boluntario Legearen 8.4 artikulukoa ere, alegia, Sexu 

Delitugileen Erregistro Zentraleko ziurtagiri negatibo bat beharko du, eta atzerritarra bada, 

bere herrialdeko aurrekari penalen ziurtagiri negatibo bat ere, itzulita eta legalizatuta 

nazioarteko hitzarmenen arabera.  

m) Diru-laguntzaren jatorria publikoa egin diruz lagundutako jardueretarako egiten den 

zabalkunde eta publizitatea dagoen aldetik. Idatzitako zabalkundean edo zabalkunde 

grafikoaren kasuan Zizur Nagusiko Udaleko Kirol Patronatuaren logotipoa erabili beharko da. 

Publizitate-material guztia mintzaira barneratzaile batean egin beharko da eta presentzia 

orekatua eta ez estereotipatua erabiltzen diren emakume eta gizonen irudietan. 

n) Klubek Zizur Nagusiko Udalaren Gardentasun-atarian argitaratu beharko dituzte urteko 

kontuak. 

o) Klubek idatziz adierazi beharko dute haien adostasuna Kirol Udal-zerbitzuak emandako 

guneekin. 

6.- Eskaeren aurkeztea: 

6.1.- Eskaerak aurkezteko lekua: 

Eskaerak Zizur Nagusiko Udaleko Erregistro Orokorrean (Erreniega parkea, z/g) aurkeztu beharko 

dira edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozeinetan. 

 

6.2.- Eskaerak aurkezteko epea: 

Eskaerak aurkezteko epea HILABETE BATEKOA izango da Nafarroako Aldizkari Ofizialean deialdi 

honen laburpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epea luzaezina izango da. Eskaerak epez 

kanpo aurkezteak ez onartzea ekarriko du. 

 

6.3.- Eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko modua: 

Eskaerak Zizur Nagusiko Udalaren instantzia bidez egin beharko dira, interesdunak sinatuta edo 

haren ordezkaritza egiaztatzen duenak, eskubidean baliogarri den edozein bidetik I. Eranskin bezala 

barne dagoen ereduaren araberakoa. Eskaerekin batera deialdi honen 6.4 atalean aipatzen diren 

txosten eta informazioak aurkeztuko dira. 

Eskaerak ez baditu deialdian ezarritako baldintzak betetzen, eskatzaileari eskatuko zaio gehienezko 

eta luzaezinezko hamar egun balioduneko epean akats hori zuzentzeko edo nahitaezko agiriak 

jasotzeko, eta adieraziko zaio hori egingo ez balu eskaera bertan behera uzten duela ulertuko dela, 

aurretiko ebazpenarekin Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 21 artikuluan aurreikusitako terminoetan diktatu beharko dena. 
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Eskatzen diren agiriak Zizur Nagusiko Udalaren edo haren erakunde autonomoen esku baleude, 

haren indarreko erantzukizunpeko adierazpen batengatik ordezkatu ahal izango dira, data eta 

aurkeztu ziren organo edo saila adieraziz edo, haren lekuan, igorri, edo dagoen eskutan, behin ere 

ez bost urte baino gehiago igaro ez izana dagokien prozedura amaieratik. 

 

Diru-laguntza eskariaren aurkezteak deialdi hau agintzen duten oinarri guztien onartzea suposatzen 

du. 

 

6.4.- Eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa: 

1.- Eskatzaileek eskaerarekin (I. Eranskina) batera honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute: 

 

a) Eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko dokumentazioa, eta, behar denean, bere izenean 

ordezkatzen duenarena. 

b) Erantzukizunpeko adierazpena non jasoko den eskatzaileak betekizun orokorrak betetzen 

dituela onuradunaren izaera lortzeko, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 

Orokorrak eta deialdi honen espezifikoak  eskatu bezala, eta ez dagoela  inolako debeku 

auzian sarturik Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 

artikuluan zerrendatutakoen artean onuradun izaera lortzeko, deialdi honetako II. Eranskin 

bezala dagoen ereduaren arabera. 

c) Ogasun eta Gizarte Zerbitzuko ziurtagiriak non egiaztatuko baita eskatzaileak bere 

betebeharrak egunean dituela, eskaeren aurkezpen epearen amaiera datatik gehienez hiru 

hilabete lehenago igorrita, edo, behar denean, erantzukizunpeko adierazpena legezko 

ordezkariak sinatuta, non jasoko baita ez daudela behartuta aipatutako betebeharrei 

buruzko adierazpenak edo agiriak aurkeztera. 

d) Xede bererako beste administrazio, erakunde edo pertsona publiko edo pribatuengandik 

jasotako diru-laguntza eskaeren adierazpena, eskatutako zenbatekoa zehaztuz, 

erakundearen izena eta eskuratutako zenbatekoa (Ikusi, behar denean, deialdi honen 3. 

Eranskina). 

e) Erantzukizunpeko adierazpena klubeko legezko ordezkariak igorrita non jasoko baita 

jarduerak egiten dituzten pertsona guztiek, baita pertsona boluntarioek ere Adingabeen 

Babespen Juridikoko, Kode Zibileko Aldaketa Partziala eta Prozedura Zibilaren Legeko 

urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan aurreikusitako baldintza 

betetzen dutela, eta urriaren 14ko 45/2015 Boluntario Legearen artikulukoa. 

f) Erantzukizunpeko adierazpena honako hau adieraziz: taldeak, mailak eta talde edo maila 

bakoitzeko lizentzia kopurua, partaideen zerrenda sexuz banatuta, instalazioetara abonatuta 

dagoen pertsonaren zenbakiarekin eta entrenamendu eta koordinazio langileriaren 

zerrenda (4. Eranskina). 

g) Denboraldirako aurrekontua Klubak sinatua eta zigilatua. 
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h) Klub edo talde bakoitzaren kirol-babesaren justifikazioa. Aurkezpenaren data mugan babesik 

ez duten klubek edo denboraldian babesleak gehitzen dituztenek, ostean jakinarazi beharko 

dute eta aurretik ziurtagiri bat idatzi beharko dute. 

 

Agiriak jatorrizkoak izango dira, kopia konpultsatuak edo indarrean dagoen legeriaren araberako 

benetako kopiak. 

 

7.-  Eskaerak baloratzeko irizpide objektiboak: 

Aurreikusitako gehieneko zenbateko osoa diru-laguntza honetarako honako taldeetan banatuko da: 

a) %50 denboraldi hasieran 7 eta 17 adin tartean dauden partaideen kopuruaren arabera Klub 

bakoitzean. 

b) %25 lehiatzen diren partaideen arabera baldin eta lehen taldea edo mailako taldea 

gutxieneko 11 pertsonek osatzen badute kirol kolektiboetan eta 15 pertsonek osatzen 

badute banakako kiroletan. 

c) %12,5 Iruñerritik kanpo egiten diren joan-etorri moduan banatuko da. Talde bakoitzeko ez 

dira jasoko joan-etorri gehiago baimendutako fitxen gehieneko kopurua baino. 

d) Gainontzeko %12,5 talde edo maila moduan banatuko da, koordinatzeaz eta maila eta talde 

desberdinak zuzentzeaz arduratzen den langileen eskupekoa errazteko, gehienez pertsona 

bat talde edo maila bakoitzeko, gehi koordinazioak, bat eskola bakoitzeko eta beste bat goi 

mailako. 

Klub bakoitzari dagokion behin behineko banakako zenbatekoa zehazteko eskaerarekin erantsitako 

dokumentazioarekin kalkulatuko da a) eta d) ataletan, eta b) eta c) atalei dagokien diru-laguntza 

urte amaieran kalkulatuko da hilabetez hilabete jasotako datuekin eta azken justifikazioarekin. 

 

8.- Eskaerak ebaluatzeko Balorazio Batzordea: 

Eskaerak ebaluatzeko Balorazio Batzordea osatuko da jarraian izendatutako pertsonekin: 

 

Lehendakaritza: Alkatea edo eskuordetzen duen pertsona. 

Batzordekideak: 

1. Kirol Patronatuko lehendakaria edo eskuordetzen duen pertsona. 

2. Kiroletako pertsonal teknikoa. 

3. Kirol Zerbitzuko arduraduna. 

Idazkaria: Udal-idazkaria edo eskuordetzen duen pertsona. 

 

9.- Prozeduraren instrukzio eta ebazpena: 

9.1.- Prozeduraren instrukzioa: 

Instrukzio organoak eskaeren aurre-ebaluazio bat egingo du eta emaitza txosten batean zehaztuko 

da; honetan eskuetan duen informazioa pertsona edo erakunde onuradunek izaera hori izateko 

baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatuko da eta espedientea Balorazio Batzordeari bidaliko 
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dio eskaeren ebaluaziorako, deialdi honetan balorazio irizpide objektiboak kontuan hartuz egingo 

dena. 

 

Balorazio Batzordeak behin behineko txosten-proposamen motibatu bat igorriko du non egindako 

ebaluazioaren emaitza zehaztuko den eta Klub bakoitzari dagokion 7. Oinarriko a) eta d) ataletako 

gehieneko behin-behineko diru-laguntza mugatuko duen. Behin-behineko ebazpen-proposamena, 

behar bezala motibatua, instrukzio organoak formulatuko du espedientea eta Balorazio 

Batzordearen txostena ikustean eta eskumena duen organoari eramango dio ebazteko.   

 

13. Oinarrian jasotako diruz lagundutako jardueren justifikatzeko dokumentazioarekin behin betiko 

ebatziko da. Behin betiko ebazpen proposamena instrukzio organoak formulatuko du espedientea 

eta Balorazio Batzordearen aurrez aztertutako txostena ikustean. Ebazteko eskumena duen 

organoak erakunde onuradun bakoitzari dagokion diru-laguntza zehaztuz ebatziko du emandako 

behin betiko datuen arabera ateratzen diren zuzenketei ekinez. 

 

9.2.- Ebazpen eta jakinarazpen epea: 

Behin betiko ebazpena ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, Nafarroako 

Aldizkari Ofizialean deialdiaren laburpenaren argitaratze-datatik zenbatuta. Prozedura ebazteko 

ezarritako gehieneko epea igarota, ebazpen zehatza egokitu gabe, eskaera ezetsia ulertuko da.  

 

Emateko ebazpenak motibatuak izan beharko dira; modu zehatzean jasoko da: diru-laguntza 

ematen den pertsona edo erakunde eskatzailea edo eskatzaileak, eta haren zenbatekoa, eta, behar 

denean, gaitzetsi diren eskaeren pertsona edo erakunde eskatzailea edo eskatzaileak. 

 

Emateko ebazpenak, bide administratiboari amaiera emanen diotenak, pertsonari edo erakunde 

eskatzaileari edo eskatzaileei jakinaraziko zaizkie Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40 artikuluan agindutakoarekin adostasunez. 

Emandako diru-laguntzak Diru-laguntzen Nazio Datu Basean argitaratu beharko dira, deialdiko kasu 

bakoitzean adieraziz, egozten zaizkion programa eta aurrekontu-kreditua, onuraduna, onartutako 

zenbatekoa eta diru-laguntzaren helburua.  

 

10.-Diru-laguntza gastuak: 

Diru-laguntza gastuak diruz lagundutako jardueraren naturari dudarik gabe erantzuten diotenak 

dira, behar-beharrezkoak direnak eta 2018ko ekitaldian gauzatuko direnak. 

Koordinazioa: pertsona bat jarriko da eskolako eta beste bat goi-mailako kategorietan. 

Monitoreak-entrenatzaileak / talde kopurua: Taldeko kirolak (10 pertsonakoak gutxienez) 

laguntzea erabaki da, talde bakoitzeko monitore bat jarriz, eta banakako kiroletarako ere 10 

ikasleko monitore bat. 

Monitore eta koordinatzaileentzat ezar daitezkeen diru-laguntza gastuak zentzu zabal batean 

interpretatu eta ulertuko dira, nolanahi ere, jarraian aipatzen direnak barne izanik: prestakuntza 

teknikoa eta trebakuntza gastuak, Klubeko laguntzaileek ekintzen jarduerarako erabilitako diruaren 

itzultzea, ekintzen jardueretan eta antzekoetan erabili beharreko tresneria lortzeko baliabideak. 
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Administrazioko gastu orokorrak: Zentzu zabal batean interpretatu eta ulertuko dira, nolanahi ere, 

jarraian aipatzen direnak barne izanik: paperen gastuak, ohiko hornikuntzen zati baten egoztea, 

hala nola, telefonoa, argia eta abar. 

Ekipamenduak: Fakturak erakutsi beharko dira partehartzaileek gutxieneko jantziak izan ditzaten, 

jantzi hauek Klubarenak izango dira eta denboraldia bukatzean bueltatu beharko dira. 

Kirol-materiala: Faktura erakutsiko beharko da entrenamendu eta lehiaketarako materiala 

hornitzeko.  

Joan-etorriak: Iruñeako eskualdetik kanpo egiten diren izaera ofizialeko lehiaketak toki-mailakoak, 

eskualdekoak edota nazionalen joan-etorrien kostua ordaindu egingo da. Nafarroako Kirol Jokoak 

antolatutakoen joan-etorriak, berriz, ez. Banakako kirolak baldin badira, ibilgailuaren gidaria eta 

matrikula identifikatuta egonez gero, lehiaketaren akta eta parte-hartzaileen araberako kopuru 

egokia, kilometro-kopuruak onartu egongo dira. 

Arbitrajeak: Izaera ofizialeko lehiaketak toki-mailakoak, eskualdekoak edota nazionalak sortutako 

arbitraje gastuak ordaindu egingo dira. 

Fitxak eta mutualitateak edo federazioaren beste gastu batzuk: Izaera ofizialeko lehiaketak toki-

mailakoak, eskualdekoak edota nazionalak federazioari sortutako gastuak ordaindu egingo dira. 

Aseguruak: Klubaren dena delako ekintzari eskatzen zaion Nahitaezko Erantzukizun Zibileko 

asegurua kontratatzeko gastuak ordainduko dira. 

Lekuen alokairua/Lekuen gastuak: Udaleko kirol-instalazioan leku nahikorik ez duten kirolentzat 

beste kirol-instalazio batzuen alokairuak zor ditzakeen gastuak ordainduko dira, eta kategoria 

nazionala duten taldeentzat klub bakoitzak kirol-instalazio pribatuetan izango dituzten kontsumoko 

gastuak, baldin eta Kirol Patronatuko Batzordeak onartu badu premiazkoa dela. 

Beste Kluben batek laguntza honen beharra izanez gero, banaka aztertuko da kasu bakoitza. 

Beste batzuk: Kirol-eskolen esparruan kirol-kluben ekintzak sortutako beste gastu batzuk, eta baita 

Kiroletako Zerbitzuak beharrezko eta interesgarri dela erabakitzen duen edozein lehiaketa ere. 

Ez dira gastu lagungarri izango: 

a.- Izaera ofizialeko lehiaketak toki-mailakoak, eskualdekoak edota nazionalak zuzenean 

sortutakoak ez badira. 

b.- Aurreko urteetako defizita. 

c.- Zerbitzu honetatik, aurretik, diruz-lagunduta daudenak, beste deialdi batzuetakoak edo diru-

laguntzak jasotakoak. 

d.- Kirol ekintza bat egiteko hertsiki beharrezkoak ez diren gastuak. 

e.- Taldeen hutsegitea dela eta zigorra edo isuna jasoz gero, eta Kiroletako Zerbitzuari egotzi ezin 

zaiona. 

f.- Federazio batzuk jartzeko eskatzen dituzten fidantzak. 

g.- Beste erakunde batzuek diruz lagundutako gastuak direnak, esaterako, Nafarroako Gobernuak 

diruz lagunduta dauden Nafarroako kirol-jolasetan parte hartzen duten taldeen gastuak. 

h.- Jaietatik edo protokoloa betetzerakoan  egon daitezkeen janaurreko, afari edo bazkarietako 

gastuak, Zizur Nagusiko udalak baimen zehatza eman ezean. 

Banaka hartuta diru-laguntza gastu bakoitzaren zenbatekoa 15.000€tik gorakoa denean, taldearen 

ondasunen horniketan edo laguntza tekniko edo aholkularitza enpresek emandako zerbitzu-

prestazioa izanez gero, onuradun erakundeak, gutxienez, hiru erakunde ezberdinen eskaintzak 
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eskatu beharko ditu, eta zerbitzu-prestazioa edo onura ematearen konpromisoaren onarpena egin 

aurretik izan beharko da, diru-laguntza gastuen ezaugarri bereziak direla eta, merkatuan erakunde 

nahiko ez dagoenean mailegatzeko edo emateko izan ezik. Edo gastua diru-laguntza eskaeraren 

aurretik eginda izanez gero, aurkeztutako eskaintzen artean aukeraturikoa justifikazioan aurkeztu 

beharko da, edo, bestela, diru-laguntzaren eskaeran, hau eraginkortasun eta ekonomia irizpideen 

araberakoa izango da, eta proposamen ekonomiko onuragarrienari egokitzen ez zaionean, 

aukeraketa espresuki memoria batean justifikatu beharko da. 

 

11.- Diruz lagundutako jardueraren bateragarritasuna: 

Udaleko diru-laguntza eskuratzea bateraezina izango da Zizur Nagusiko Udaleko edozein sailetik, 

eta xede bererako izanda, jasotako diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabidea hartzearekin. Modu 

horretan, bateragarria izango da beste administrazio, erakunde edo pertsona batzuek xede 

bererako eskaintzen dituzten diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabideak hartzearekin.  

Diru-laguntzaren zenbatekoak ez du inola ere diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko, izan 

bakarka edo beste diru-laguntzen elkartzean, izan laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak. Hori 

gertatuko balitz, lortutako gehiegizkoa itzuli beharko da, baita dagokion berandutze-interesaren 

eskakizuna ere. 

Pertsona edo entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera finantzatuko duten beste diru-

laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen eskaera edo lorpena  komunikatu beharko dio organo 

emaileari. Komunikazio hau jakin bezain pronto egin beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako diruari 

aplikazioaren justifikazioa eman aurretik. 

 

12.- Ordainketa: 

13 oinarrian aurreikusitako frogagiria aurkeztean egingo da diru-laguntzaren ordainketa. 

Erakunde bakoitzeko kontabilitate edo erregistro-liburuan adierazita geratu beharko da 

zenbatekoaren kobrantza, nahitaezkoa baldin bada, laguntza hau arauek eskatzen duten bezala 

agertzea. 

Onuradun izango den Klubak, hala eskatuz gero, 7 oinarriko a) atalari dagokionez, behin-behineko 

diru-laguntzaren %100 aurreratu ahal izango da. 

Diru-laguntzaren ordainketa ez da egingo pertsona edo entitate onuradunak Gizarte Segurantzako 

zerga zorrak egunean ez dituenean, edo itzulketa egiteko ebazpena dela-eta zorduna denean.  

Dena den, diru-laguntza mota kontuan harturik, ofizioz Zizur Nagusiko udalak diru-laguntzen 

onuradunekin kitatzeko dituen zorrak aldez aurretik eman ahal izango ditu, diru-laguntza hauek 

ordainduz, edo hauen zati bat zorretan dagoen dirua emanez. 

 

13.- Justifikazioa: 

Onuradun klubek diruz lagundutako jardueren justifikazioko kontua aurkeztu beharko dute 2020ko 

urtarrilaren 31 baino lehen. 

Justifikazioko kontua jarraian aipatuko diren  agiriak osatu beharko dute. 

a) Diru-laguntza jaso duen jarduerak burutu duenaren memoria ebaluatzailea, deialdi honen 5 

oinarriaren araberakoa, eta diru-laguntza honekin eta bere kostuarekin finantziatuak izan diren 

jardueren aitorpen zehaztu baten memoria ekonomikoa. 
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Memoriaren edukia hurrengoa, behinik behin, izan beharko da: 

- Egitasmo edo programaren izena. 

- Zein helbururi eman zitzaion diru-laguntza, aurkeztutako proiektu eta aurrekontua kontuan 

izanda. 

- Egindako ekintzak, proposatutako helburuen deskribapena eta lortutako emaitzak. 

- Partehartze datuak sexua bereizita. 

- Ekintza edo jarduera burutzean egindako aldaketak. 

- Finantzaketarako medioen zerrenda: Diru-laguntzaz finantzaturiko jardueren deskribapena eta 

hauen kostua, baita beste diru-laguntza batzuekin edo berezko diruarekin finantzatutakoenak ere. 

Testuaren idazkeran hizkuntza inklusiboa erabiliko da, eta irudirik erabiliz gero gizonezkoen eta 

emakumezkoen irudi ez estereotipatua erakutsi beharko da. 

b) Zinpeko deklarazioa egingo da abenduaren 31ko datarekin izenpeturik egindako gastuei 

buruzkoa, zenbaturik eta zerrendaturik, eta izandako diru-sarrerei buruzkoa, guztia antolatuta eta 

kontzeptuen araberakoa eta ataletan sailkaturik diru-laguntzen 5. oinarriari jarraiki. Ziurtagiria 

klubaren diruzaintzak eta lehendakariak sinatu beharko dute. Gastuen ordainagirien balantzea 

emakidako diru zenbatekoaren kontzeptuarekin bat aurkeztuko da.   

c) Justifikatzeko agiriak, fakturak edo agiri ordezkatzaileak maiatzaren 17ko 205/2004 FDak 

aipatzen dituenak (uztailaren 4an 96/2005 FDak aldatua), ordainagiriak, nominak ere, Gizarte 

Segurantzako kuota eta tributuak eta abar, hau da, egindako gastuaren balio administratiboa izan 

dezakeen egiaztagiria edo trafiko juridikoan balio duten beste frogagiri baliokideak izango diren 

guztiak, elkarren segidako ordenan emandako hurrenkeraren zenbakiaren arabera eta zenbakidun 

erlazioarekin, Udalak emandako diru-laguntza kopurua justifikatzeko modura. 

Aipatutako agiriak fotokopiatu eta konpultsatuta utziko dira eta kudeaketa zerbitzuak adostuta; 

originalak, berriz, dagozkion pertsonari bueltatuko zaizkio. Agirien originalak edo hauen kopia 

konpultsatuak entitate onuradunean gordailututa geratuko dira lau urtetan, gutxienez. Erakunde 

faktura-emaile bat BEZtik salbuetsita dagoenean, eskumena duen organo batek egindako 

ziurtagiriarekin batera aurkeztu beharko da, eta honek egiaztatu beharko du, fede-emanda, zein 

den salbuespena. 

d)Hartzekodunari egindako ordainketen egiaztagiriak. Bankuko zordunketa bitartez egin beharko da 

ordainketaren akreditazioa, hartze-agiria behar bezala sinatuta, edo beste egiaztagiri bat 

aurkeztutako fakturak ordainduta daudela dioena. 

Lehiaketa eta joan-etorrien inguruko datuak hilero aurkeztu beharko dira aldez aurretik adostutako 

eran eta hauen frogagiriekin batera (2015eko martxoaren 10ean batzordeak adostu bezala). 

Jasotako edo jasotzea espero den diruaren fakturen frogagiriak hilero 15ean aurkeztu beharko dira. 

Onuraduna den Kluben batek a) eta d) atalei dagokien behin-behineko diru-laguntza dena baino 

gutxiagoko gastua justifikatuz gero, justifikatutako benetako gastuari lotuko zaio, eta ez da behin-

behineko diru-laguntza gainerako onuradun klubena baino handiago izango. 

 

14.- Itzulketarako arrazoiak: 

Onuradunak jaso duen zenbateko guztia edo zati bat itzuli beharko du, eta diru-laguntza ordaindu 

den unetik itzulketaren jatorria erabakitzen den data arte dagozkion berandutza-interesak, urriaren 
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17ko 38/2003 Legearen 37 artikuluan jasotzen diren edozein itzulketa arrazoi pilatzen denean, baita 

atal honetan aurreikusitako gainontzeko ustezkoetan ere. 

 

Itzulketarako arrazoi bereziak: 

- Esku-hartzearen eremuan egingo direla hitzemandako jarduerak eta emaitzak zati baten edo 

guztian ez betetzea. 

- Gutxiegi justifikatzea edo justifikatzeko betebeharra ez betetzea. 

- Diru-laguntza jasotzea horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.  

- Emandako diru-laguntzaren helburuak ez betetzea. 

- Edozein arrazoirengatik gastuak egin ez direnean, edo funtsezko aldaketaren bat eginez 

gero, Zizur Nagusiko udalaren baimenik gabe. 

- Diru-laguntza ematearekin lotuta, finantzatutako entitateak ezarritako baldintzak ez 

betetzea. 

- Diru-laguntza helburu bat betetzeko eman eta ondasunak horretarako ez erabiltzea. 

- Espreski aztertuko dira 4.l eta 4.k ataletako arau hausteak, ezarritako baldintzarik ez 

betetzeak diru-laguntza automatikoki bertan behera uztea ekarriko du eta jasotako 

emakidaren diru-itzultzea eskatuko da. 

 

15.- Errekurtso araubidea: 

 

Deialdi honen, haren oinarrien eta bertan ezarritakoa betearazteko har daitezkeen administrazio-

ebazpenen aurka, hurrengo errekurtsoak jar daitezke, aukeran: 

 

- Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio-egintzaren egile den organoari zuzendua, 

hilabeteko epean errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, errekurritzen dena 

argitaratzea.  

- Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean 

errekurritzen den egintzaren jakinarazpenetik edo errekurritzen dena argitaratzea. 

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Justizia Auzitegi Nagusiari zuzendua, bi 

hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta 

biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen.  

 

Zizur Nagusia, 2019ko urtarrilan. 
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   1. ERANSKINA 

ESKABIDE-ORRI OROKORRA (201... -201...  DENBORALDIA) 

Klub bakoitzak inprimaki bat bete behar du. 

- Kluba: ………………………………………………………………………. 

- IFZ/IFK: ……………………………………………………………………. 

- Kluben erroldako alta zenbakia N.G.: …………………………………. 

- Bankuko kontuaren zenbakia (24 digitu): …………………………….. 

Jaun/Andreak ………………………………………………………………………, 

ESKATZEN du udaleko kirol-eskolak, hitzarmenaren bidez, kudeatzen dituzten Klubei zuzendutako 

diru-laguntza Deialdira biltzea …………………………………..en izenean. Helbidea…………………………………….. 

Herria……………………………. Telefono zenbakia ……………………………………….. Posta 

elektronikoa…………………………... 

Zizur Nagusian, 20……ko …………………..ren ………………………(e)an. 

 

 (Data eta sinadura) 
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  2. ERANSKINA 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

…………………………………………………………………………………………..jaun/andreak, jakinarazpenak egiteko 

helbururako helbidea ……………………………………………………………….. NANa ……………………….. Telefono 

zenbakia …………………………………………….Fax zenbakia ………..……………………………………………….helbide 

elektronikoa. 

Edo haren ordez ……………………………………………………………………………………………...jaun/andreak, 

helbidea ……………………………………………………………….. NANa …………………………………………………. 

Telefono zenbakia ………………………………………………Fax zenbakia ............................................. 

eta diru-laguntzen deialdiaren ezagutza izanik, norgehiagokako erregimenean, eta 2019an kirol-

eskolak antolatzen dituzten Zizur Nagusiko Kirol-klubei zuzendua.  

 

ADIERAZTEN DU: 

 

- Betekizun orokorrak betetzen dituela onuradunaren izaera lortzeko, Diru-laguntzei buruzko 

azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta deialdi honen espezifikoak  eskatu bezala. 

 

- Ez dagoela inolako debeku auzian sarturik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 

Orokorraren 13.2 artikuluan zerrendatutakoen artean, onuradun izaera lortzeko. 

 

- Gizarte Segurantzarekin eta zerga-betebeharrekin egunean egotea. 

- Hitzematen duela eskatzen duen diru-laguntzaren zenbatekoa diru-laguntzaren emakidan 

oinarritzen diren helburu eta jardueren betetzean. 

 

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak eragin ditzan, honakoa sinatu eta bidaltzen dut, 

 

Zizur Nagusian, ………..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 

 

(Sinadura) 
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 3. ERANSKINA 

HELBURU BERERAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERARAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

………………………………………………………………………………………………………………………..jaun/andreak, 

helbidea ……………………………………………………………… NANa………………………………………………… telefono 

zenbakia ………………………………………………  Fax zenbakia ………………………………………………. 

Edo haren ordez ……………………………………………………………………………………………...jaun/andreak, 

Helbidea ……………………………………………………………….. NANa …………………………………………………. 

Telefono zenbakia ………………………………………………Fax zenbakia ............................................. 

eta diru-laguntzen deialdiaren ezagutza izanik, norgehiagokako erregimenean, eta 2019an kirol-

eskolak antolatzen dituzten Zizur Nagusiko Kirol-klubei zuzendua.  

 

Eskatutako deialdiarekin lotuta, adierazten du: 

      Ez duela beste inolako Administrazio Publikoko diru-laguntzarik eskatu ezta eskuratu ere, ez  

Erakunde publiko zein pribatukorik, ez nazional zein nazioartekorik deialdi honen helburu bera 

duenik. 

       Hurrengo diru-laguntzak beste Administrazio Publiko batzuetakoak eskatu izana, Erakunde 

publiko, pribatu zein partikularretakoak, nazionalak zein nazioartekoak deialdi honen helburu bera 

duena.        

       Hurrengo diru-laguntzak beste Administrazio Publiko batzuetan eskuratu izana, Erakunde 

publiko, pribatu zein partikularretakoak, nazionalak zein nazioartekoak, deialdi honen helburu bera 

duena:  

 

Eskatutako diru-laguntzak: (Data, erakundea eta zenbatekoa adierazi) 

 

 

Eskuratutako diru-laguntzak: (Data, erakundea eta zenbatekoa adierazi) 

 

Zizur Nagusian, 20……..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 

(Sinadura) 
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  4. ERANSKINA 

……………………………………….. jaun/andreak………………………. klubaren izenean, ………………………………… 

helbidean eta ……………………….. herrian bizi denak adierazten dut………………………..klubak, 20…..tik -

20…...ra hurrengo taldeak izango dituela: 

Kirol-espezialitatea: ……………………………………………………….. 

Taldearen izena (taldeko kirolak direnean bakarrik): ……………………………………… 

Lehiaketaren kategoria: …………………………………………………… 

Ligaren egutegia: …………………………………………………………. 

Dagokion Federazioaren egutegi ofiziala erantzi 

Lizentzien kopurua:………………………………………………………. 

Zizur Nagusian erroldatutakoen lizentzien kopurua: ………………………………….. 

 

Hurrengo dokumentazioa erantsi beharko da: 

- Partaideen zerrenda sexuaren arabera bereizita eta kirol-instalazioko harpidedun zenbakia 

idatzita. 

- Federazioaren fitxen zerrenda zigilatuta. 

- Entrenatzaileen zerrenda eta bakoitza zein taldetakoa den. 

- Baldin badaude koordinatzaileen zerrenda. 

 

Zizur Nagusian, 20……..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 

(Sinadura) 
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