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EGINBIDEA, nik, behean sinatzen dudan Idazkari honek emana, 

apirilaren 3ko 233/2019 zk. duen Alkatetza Dekretu bidez agiri 

hau, 1etik 13raino (biak barne) zenbakituriko eta idatzirik edo 

grafiaturik dauden 13 orriz osatua, onetsi zela jasota 

geratzeko. 

Zizur Nagusia, 2019ko apirilaren 11n. 

  

DILIGENCIA extendida por mí la infraescrita Secretaria, para 

hacer constar que el presente documento conformado por 13 

páginas escritas o grafiadas y numeradas del 1 al 13, ambas 

inclusive, fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº233/2019 de 

3 de abril.  

Zizur Mayor, a 11 de abril de  2019. 

Idazkaria-La Secretaria 

 

 

 

2018. ETA 2019. URTEETAN EKITALDIAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDI PUBLIKOA, 

NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEAN, KIROL-ESKOLAK ANTOLATZEN DITUZTEN ZIZUR NAGUSIKO 

KIROL-KLUB HITZARMENDUNENTZAT - 

 

Zizur Nagusiko Udaleko Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrarekin bat onetsi da deialdia. Ordenantza 

2017ko ekainaren 29an onetsi zuen Udaleko osoko bilkurak, eta akordioa behin betikoz onetsi zen ez 

zelako erreklamaziorik egin informazio publikoaren aldian. Ordenantza 2017ko urriaren 13ko 

Nafarroako Aldizkari Ofizialeko 198. zenbakian argitaratuta dago. 

 

1. Administrazio deitzailea: ZIZUR NAGUSIKO UDALA 

2. Organo emailea: Alkatetza. 

3. Alor kudeatzailea: Kirol Zerbitzua. 

4. Instrukzioa: Kirol Zerbitzuko teknikaria. 

5. Prozedura: Norgehiagoka. 

 

 

1.-Deialdiaren xedea 

Deialdiak Zizur Nagusiko kirol-klubei diru-laguntzak emateko araubidea ezartzea du xede, 2018. eta 

2019. urteetan Zizur Nagusian kirol-gertakari eta -ikuskizunak antolatze aldera, ezarritako 

baldintzekin bat beti ere. 

 

2.- Helburua 

Aurreko oinarriak aipatutako diru-laguntzak Zizur Nagusian kirol-gertakari eta -ikuskizunak 

antolatzeak ekarritako gastuen zati bat ordaintzera baino ez dira bideratuko; diru-laguntzaren xede 

den jarduera antolatzeak ekarritako gastuak soilik sartuko dira deialdian.   Diru-laguntzak ezin izango 

dira bideratu, inolaz ere, material inbentariagarria erostera.   

 

 

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

Laguntzaren zenbatekoa deialdiaren 7. oinarrian adierazitako baremoarekin eta irizpideekin bat 

zehaztuko da. 

 

2018. urteko ekitaldietarako bideratuko den zenbatekoa 8.300 € da. 

2019. urteko ekitaldietarako bideratuko den zenbatekoa 8.350 € da. 
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Diru-laguntza emateko ebazpenak zehaztuko du aurkeztutako proiektu bakoitzari dagokion 

zenbateko osoa. 

 

4.-Pertsona edo entitate onuraduna izateko bete beharreko baldintzak: 

Entitate onuradun izan daitezke diru-laguntzaren oinarri den egoeran dauden kirol-klubak, baldin eta 

ondoren aurreikusten diren inguruabarretan badaude, eta betiere Diru-laguntzei buruzko 

Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan ezartzen diren ezein debeku-ziok ukitzen ez baditu. 

Diru-laguntzak eskatu ditzaketen kirol-klubek betekizun hauek bete behar dituzte: 

 

1. Hitzarmena izan behar dute Ardoi Kirol Patronatuarekin eta hitzarmena osorik bete izana izan 

behar dute diru-laguntza eskatu den urtean. 

2. Diru-laguntzaren xede diren kirol-gertakari eta -ikuskizunen antolaketa zuzenean gain hartu, 

kudeatu eta gauzatu behar dute.   

3. Deialdi berariazkoago batzuen xede diren edo haien parte diren kirol-gertakari eta -

ikuskizunak deialdi honetatik kanpo geratuko dira. 

 

5.-Pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak: 

Entitate onuradunek betebehar hauek dituzte:  

 

1. Diru-laguntzen onuradunek eman ziren xedeetarako erabili beharko dituzte laguntzak, eta, 

horrez gainera, haien aplikazioa agiri bidez frogatu zein Kirol Zerbitzuak egin ahal lituzkeen 

egiaztapenak onartu eta erraztu. 

2. Jasotako diru-laguntzaren kobratzea erregistratu beharko dute entitate eskatzaileek 

kontabilitatean edo erregistro-liburuetan, diru-sarreren jatorria eta gastuen inbertsioa edo 

erabilera zehaztuta.  

3. Diru-laguntzaren onuradunak entitate juridikoak badira,  Nafarroako Ogasun Publikoarekiko 

eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak izan behar dituzte.  

4. Halaber, onuradunek Kirol Patronatuaren marka (anagrama eta logotipoa) edo unean-unean 

zehaztu litekeen beste edozein erabili beharko dute diruz lagundutako jardueraren 

publizitatean eta zabalkundean. 

5. Jasotako diru-laguntza bateragarria izango da beste administrazio publiko batzuek, beste 

entitate publiko edo pribatu batzuek edo partikularrek, estatukoek nahiz atzerrikoek, ematen 

dituzten bestelako diru-laguntzekin, Ildo horretatik, diruz lagundutako jarduerak 

finantzatzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik lortuz gero, horren 

berri eman beharko dute onuradunek (3. eranskina). 

6. Diru-laguntza honen xede diren adinez txikikoentzako jarduerak egiten dituzten guztiek, 

kontratupekoek zein boluntarioek, urtarrilaren 15eko Adingabearen Babes Juridikoari buruzko 

eta Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Legearen zati batzuk ere aldatzen dituen 1/1996 

Lege Organikoaren 13.5 artikuluak zein urriaren 14ko Boluntariotzari buruzko 45/2015 

Legearen 8.4 artikuluak ezarritako betekizuna bete beharko dute, hau da, Sexu Delituen 

Egileen Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa izan beharko dute, eta, atzerritarrak badira, 
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haien herrialdeko aurrekari penalen ziurtagiri negatiboa ere, nazioarteko hitzarmenen 

arabera itzulia eta legeztatua. 

 

 

6.-Eskaerak aurkeztea: 

6.1.- Eskaerak aurkezteko tokia: 

Eskaerak Zizur Nagusiko Erregistro Nagusian (Erreniega parkea, z.g.) aurkeztu beharko dira, edota 

urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 

16.4 artikuluan ezarritako beste edozeinetan ere. 

Zer urtetarako eskatu nahi den diru-laguntza, urte horri dagokion eskaera egin beharko da. 

 

6.2.- Eskaerak aurkezteko epea:  

Eskaerak aurkezteko epea HILABETEKOA izango da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu 

eta biharamunetik zenbatzen hasita. Epea ezin izango da luzatu. Aipatutako epetik at aurkeztutako 

eskaerak ez dira onartuko.  

 

6.3.- Eskaerak eta agiriak nola aurkeztu:  

Eskaerak Zizur Nagusiko Udalaren eskabidean aurkeztu beharko dira, interesatuak edo I. eranskinean 

jasotako ereduaren arabera zuzenbidean baliozkoa den edozein baliabideren bidez haren 

ordezkaritza egiaztatzen duen batek sinatua. Eskabidearekin batera, deialdiaren 6.4 atalak aipatzen 

dituen agiriak eta argibideak aurkeztuko dira.  

Eskaerak ez baditu betetzen deialdi honetan ezarritako betekizunak, interesdunari eskatuko zaio 

gehienez ere hamar egun balioduneko epe luzaezinean zuzendu dezala edo nahitaezko agiriak aurkez 

ditzala, eta ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, 

betiere aldez aurretik ebazpena emango delarik, urriaren 1eko Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 21. artikuluak ezarritakoarekin bat. 

 

Baldin eta eskatutako agiriak Zizur Nagusiko Udalaren edo haren mendeko erakunde autonomoren 

baten eskuetan badaude, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahalko da indarrean direla 

egiaztatzeko haien ordez, eta bertan adieraziko da noiz eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren 

edo, hala badagokie, nork eman zituen edo non dauden jasota; hori guztia, betiere, bost urte ez 

badira bete agiriei dagokien prozedura amaitu zenetik. 

 

Diru-laguntza lortzeko eskabidea aurkezteak berekin dakar deialdi honen oinarriak oso-osorik 

onartzea. 

 

 

6.4. Eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute eskabidearekin batera: 

 

• Jardueraren memoria edo proiektua: identifikazio-datuak eta proiektua (helburuak, 

baliabideak, aurrekontua...).1. eranskina 

• Erantzukizunpeko adierazpena 2. eranskina 
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• Adierazpen bat, beste entitateren bati helburu bera lortzeko eskatutako diru-laguntzen 

zerrenda adierazita 3. eranskina 

• Eskatzailearen legezko ordezkariak egindako  erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko 

baita jarduerak egin dituzten guztiek, boluntarioak barne sartuta, urtarrilaren 15eko 

Adingabearen Babes Juridikoari buruzko eta Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Legearen 

zati batzuk ere aldatzen dituen 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluak zein urriaren 14ko 

Boluntariotzari buruzko 45/2015 Legearen 8.4 artikuluak ezarritako betekizuna betetzen 

dutela.  

 

Ez da beharrezkoa berriro aurkeztea jada Kirol Patronatuak duen dokumentazioa.  

 

7.- Eskaerak baloratzeko irizpide objektiboak: 

 

Diru-laguntza honetan urte bakoitzerako aurreikusitako gehieneko zenbatekoa multzo hauetan 

banatuko da:  

 

1.- Baremoa 

1) Oihartzuna gizartean (10 puntu) 

Edizio-kopurua: puntu bat urte bakoitzeko (10 puntu gehienez)  

3) Lehiaketaren maila (20 puntu) 

- Herrikoia: Federatu gabekoek ere parte hartzekoa bada (15 puntu) 

- Federatuak (5 puntu) 

4) Partaidetza (25 puntu) 

  - 100 parte-hartzailetik gora (25 puntu) 

  - 50 parte-hartzailetik gora (10 puntu) 

  - 25 parte-hartzailetik gora (5 puntu) 

5) Baliabide ekonomikoak (20 puntu) 

- Aurrekontuaren %75etik gorako kanpo-ekarpenak (20 puntu) 

- Aurrekontuaren %50etik gorako kanpo-ekarpenak  (10 puntu) 

6) Interes-maila Kirol Patronatuarentzat (25 puntu) 

- Beheko kategoriak (7-17 urte) barne sartzen baditu  (15 puntu) 

-  Zizur Nagusian merkataritza sutatzen badu (5 puntu) 

- Ekitaldia Zizur Nagusiko beste entitate publiko edo pribatu batzuekin batera egiten 

bada (5 puntu)  

2.- Diru-laguntzaren zenbatekoa 

 
Puntuaren balioa lortzen da diru-kopuru erabilgarria eskaera guztien guztirako puntuen baturaz 

zatituta. 

Kasuan kasuko diru-laguntza kalkulatzeko, eskaerak guztira lortutako puntuazioa puntuaren balioaz 

biderkatuko da. 

 

Ordaindutako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin izango du inolaz ere onetsitako gastuaren 

aurrekontua gainditu. 
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Emandako diru-laguntzen zenbatekoa azkenik ordaintzen den zenbatekoa baino handiagoa bada, 

diru-soberakina gainerako onuradunen artean banatu ahalko da, balorazio-prozesuko puntuen 

arabera. 

 

8.- Eskaerak ebaluatzeko balorazio-batzordea: 

Eskaerak ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, jarraian aipatutako pertsona hauek osatua:  

 

Batzordeburua: Alkatea edo hura ordezkatzen duen pertsona 

Kideak: 

1. Kirol Patronatuko lehendakaria edo hura ordezkatzen duen pertsona 

2. Kirol Zerbitzuko langile teknikariak 

3. Kirol Zerbitzuko arduraduna  

Idazkaritza: Udal-idazkaria edo hura ordezkatzen duen pertsona 

 

9.- Prozeduraren instrukzioa eta ebazpena: 

9.1.- Prozeduraren instrukzioa: 

Instrukzio-organoak aurre-ebaluazio bat egingo du, eta, hori abiapuntu hartuta, txosten bat, non 

egiaztatuko baita eskura daukan informazioaren arabera ondorioztatzen dela ezen pertsona edo 

entitate onuradunek halakoak izateko bete behar dituzten baldintza guztiak betetzen dituztela. 

Espedientea ebaluazio-batzordeari helaraziko dio, eskaerak ebalua ditzan, deialdi honetan 

aurreikusten diren balorazio-irizpide objektiboen arabera. 

Balorazio-batzordeak behin-behineko proposamen-txosten arrazoitu bat egingo du, non egindako 

ebaluazioaren emaitza eta klub bakoitzari dagokion behin-behineko diru-laguntza zehaztuko baita. 

Behin-behineko ebazpen-proposamena, behar bezala arrazoiturik, instrukzio-organoak emango du, 

espedientea eta balorazio-batzordearen txostena ikusita, eta ebazteko eskumena duen organoari 

helaraziko dio. 

12. oinarrian jasotako diru-laguntzen xede diren jardueren dokumentazioa aurkeztuta ebatziko da 

behin betikoz proposamena.  Behin betiko ebazpen-proposamena instrukzio-organoak egingo du, 

espedientea ikusita eta balorazio-batzordearen aurretiazko txostena eginda. Organo eskudunak 

ebatziko du entitate onuradun bakoitzari dagokion zenbatekoa, ekarritako behin betiko datuen 

araberako egokitzapenak egin ondoren. 

 

9.2.- Ebazteko eta jakinarazteko epea 

Ebazteko eta behin-behineko proposamena jakinarazteko epea sei hilabete izango da, gehienez, 

deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu den egunetik zenbatzen hasita. Behin prozedura 

ebazteko gehieneko epea berariazko ebazpenik eman gabe igarota, eskaera ezetsitzat joko da. 

Diru-laguntzak emateko ebazpenek arrazoituak izan beharko dute, eta bertan berariaz zehaztuko dira 

honako hauek: diru-laguntzak jasoko dituzten pertsona edo entitate eskatzaileak, haien zenbatekoak 

eta, eskaera ezetsirik izanez gero, haien eskatzaileak diren pertsonak edo entitateak. 
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Diru-laguntzak emateko ebazpenek amaiera emango diote administrazio-bideari, eta pertsona edo 

entitate eskatzaileei jakinaraziko zaizkie, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari 

buruzko 39/2015 Legearen 40. artikuluan agindutakoarekin bat. 

 

Emandako diru-laguntzak Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean argitaratuko dira, ondokoak 

adierazita, kasuan kasu: deialdia, programa eta zer aurrekontu-kredituri egotziko zaizkion, pertsona 

onuraduna, emandako zenbatekoa, eta diru-laguntzaren helburua edo xedea.   

 

10.- Diruz lagundu daitezkeen gastuak 

Diruz lagundu daitekeen gastutzat joko dira diru-laguntzen xede den jarduerarekin ezbairik gabe bat 

etorri eta behar-beharrezkoak izan direnak. 

 

Ondoko kontzeptu hauek diruz lagundu daitezke deialdi honetan:  

- Publizitatea. 

− Arbitro-epaileak eta federazio-gastuak. 

− Parte-hartzaileentzako trofeo eta opariak. 

− Azpiegitura eta antolakuntzako gastuak. 

− Langile teknikarien gastuak. 

 

11.- Diruz lagundutako jardueraren bateragarritasuna 

Udalaren diru-laguntza jasotzea BATERAEZINA da helburu bererako beste diru-laguntza, laguntza, 

diru-sarrera edo baliabide batzuk jasotzearekin, Zizur Nagusiko Udalaren edozein alorretatik etorrita 

ere. Hartara, BATERAGARRIA izango da beste edozein administrazio, entitate edo pertsonarengandik 

helburu bererako etorritako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk 

jasotzearekin. 

 

Diru-laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango, berez edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-

sarrera edo baliabideak gehituta, diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa. Halakorik 

gertatuz gero, bidezkoa izango da kostuaren gainetik lortutako soberakina itzularaztea, bai eta 

dagozkion berandutze-interesak eskatzea ere. 

 

Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik 

eskatu edo lortuz gero, pertsona edo entitate onuradunak horren berri eman beharko dio organo 

emaileari. Haiek lortu direla jakin bezain laster egin beharko da jakinarazpena, eta, betiere, hartutako 

funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen. 

 

12.- Ordainketa eta justifikazioa 

12.1.-Ordainketa 

12.2 oinarrian jasotako dokumentazio frogagarria aurkeztuta ordainduko da diru-laguntzaren 

zenbatekoa. 

2018ko ekitaldietarako emandako zenbatekoa behin betiko ebazpena eman eta hilabetera, gehienez, 

ordainduko da, eta 2019korakoa 2019. urtearen amaierako behin betiko ebazpena eman ondoren. 
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Zenbatekoa kobratu izana jasota geratu beharko da entitate bakoitzaren kontabilitatean edo 

erregistro-liburuan, baldin eta halakorik eramatera behartuta badago. 

 

Diru-laguntzak ezin izango zaizkie ordaindu onuradunei ez badituzte eguneraturik tributu-

betebeharrak zein Gizarte Segurantzarekikoak, edo diru-itzulketa bidezkoa dela xedatu duen ebazpen 

batek zorduntzat jotzen baditu. 

 

Aurrekoa gorabehera, diru-laguntzaren izaera kontuan hartuta, Zizur Nagusiko Udalak bere kabuz 

kitatzen ahal izango ditu, aldez aurretik, diru-laguntzen onuradunengandik kobratzeke dituen zorrak, 

diru-laguntza horiek, osorik edo parte batean, zor dituzten kopuruekin konpentsatuta. 

 

12.1.-Justifikazioa: 

Dokumentazio frogagarria aurkezteko epea HILABETEKOA izango da, ekitaldia egin denetik zenbatzen 

hasita. 

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 

• Gastuen jatorrizko fakturak, erkatu ondoren itzuliko direnak, eta haien fotokopiak, diru-

laguntzan hartutakoa adinako zenbatekoa edo handiagoa azalduko dutenak. Jarduerari egotzi 

ahal zaizkion faktura guztien zerrenda izenduna aurkeztuko da, eta bertan azalduko 

kontabilitate-idazpena, zenbatekoa eta haien aplikazioa. 

• Kartelak, liburuxkak, prentsako informazioa edo beste edozein euskarri, Kirol Patronatuak 

diru-laguntza eman duela jasoko dutenak. 

• Egindako jarduerarekin zerikusirik duten bestelako agiriak, eskatzailearen ustez edo Kirol 

Patronatuaren ustez interesgarritzat jotzen direnak. 

 

13.- Dirua itzularazteko arrazoiak 

Zilegi izango da hala jasotako diru-laguntzak itzularaztea, osorik edo hein batean, nola berandutze-

interesak galdatzea –diru-laguntzak kobratu eta hortik aitzina, dirua itzultzea bidezkoa dela 

erabakitako egunera arte–, azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 

37. artikuluan ageri diren itzularazteko arrazoietako batek ukitzen badu onuraduna, eta atal honetan 

aurreikusitako gainerako kasuetan. 

 

Dirua itzularazteko berariazko arrazoiak: 

 - Esku-hartzearen esparruan zer emaitza eta jarduera egiteko konpromisoa hartu eta horiek 

osoki edo parte batez betetzen ez badira.  

 - Justifikazioa aurkezteko eginbeharra betetzen ez bada, edo behar adinako justifikaziorik 

aurkezten ez bada.  

 - Diru-laguntza horretarako beharrezkoak ziren baldintzak bete gabe lortzen bada.  

 - Diru-laguntza zer helburu betetzeko eman eta horiek betetzen ez badira.  

 - Edozein zio dela-medio gastuak egiten ez badira, edo horietan funtsezko aldaketak egiten 

badira Zizur Nagusiko Udalak horretarako berariazko baimenik eman gabe. 

 - Finantzatutako entitateari diru-laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira.  

 - Diru-laguntza zertarako jaso eta horretarako zehazki erabili beharra ez betetzea.  
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14.- Errekurtsoen araubidea 

Deialdi honen, oinarri hauen eta haiek betearazteko har daitezkeen administrazio-ebazpenen aurka, 

errekurtso hauek paratzen ahalko dira, aukeran:  

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

hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik 

aitzina.  

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

errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratzen denetik hasita.  

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari 

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

biharamunetik aitzina zenbatzen hasiko da. 

 

Zizur Nagusian, 2019ko otsailean. 
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1. ERANSKINA  

Zizur Nagusiko Udalarekin hitzarmena duten kirol-
klubentzako diru-laguntzen deialdiaren eredua, Zizur 
Nagusian kirol-gertakari eta -ikuskizunak antolatzeari 

begira 
 
 
 
 
 
IDENTIFIKAZIO-DATUAK: 

Jardueraren izendapena .......................................................................................................  

Entitatea: ...............................................................................................................................  

Non eta noiz egingo den: .....................................................................................................  

Kirol-modalitatea: .................................................................................................................  

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

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

P.K.: ........................................................................................................................................  

Telefonoa: ..............................................................................................................................  

Erregistro-zk.: ........................................................................................................................  

I.F.Z.: ......................................................................................................................................  

E-mail: .................................................................................................................................................... 
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PROIEKTUA 

 
1. Proiektuaren helburuak / garrantzia  

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

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

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

2. Non eta noiz egingo den  

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

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

3. Jardueraren deskripzioa  

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

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

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

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

4. Antolakuntza-baliabideak   

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

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

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

5. Aurreikusitako parte-hartzaile kopurua eta kategoriak 

KAT 
KAT 
 EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK GUZTIRA 
ZIZUR NAGUSIA    

NAFARROA    

BESTE ERKIDEGO 

BATZUK 

   

BESTE BATZUK    

GUZTIRA    

EGORIA 
 

6. Aurrekontua (Sarreren eta gastuen balantzea) 

ALGORIA 
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7. Aurreikusitako publizitate-prozedura (zehaztu ekitaldien eguna eta ordua): 

  TOKIA / DATA 
o  Foiletoa (....................... zk.) 

    

 

o  Aurkezpena / Mahai-ingurua   

o  Sari-banaketa   

o  Beste batzuk  

 

8. Beste datu interesgarri batzuk ..................................................................................... 

 

 

OHARRA: Proiektuaren beste edozein deskripzio-datu eranskin gisa erantsi ahalko da
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-2. ERANSKINA- 

-ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

 

........................................................................................................ Jaunak/Andereak, jakinarazpenak 

jasotzeko helbide hau duena ................................................................... 

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

Telefono zk. .....................................Fax zk .........................., email................. 

............................................. bere izenean ala beste baten ordez (horrela behar 

bada).......................................................................................................... helbidea 

................................................................................... IFK .................................... Telefono zk. 

...................................... Fax zk. eta ezagutzen dut eta ezagutzen dut 2018. eta 2019. urteetan Zizur 

Nagusian kirol-gertakari eta -ikuskizunak antolatuko dituzten Zizur Nagusiko kirol-klub 

hitzarmendunentzako diru-laguntzen deialdia, norgehiagokako araubidean.  

 

ADIERAZTEN DUT: 

 

- Bete egiten ditudala onuradun izateko azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzei buruzko Lege 

Orokorrak eskatzen dituen betekizun orokorrak  zein deialdi honek eskatzen dituen berariazkoak. 

 

- Ezein debeku-ziok ez nauela ukitzen onuradun izateko azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzei 

buruzko Lege Orokorraren 13.2. artikuluan aipatzen direnen artean. 

 

- Eguneratuak ditudala tributuei nahiz Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak. 

 

- Hitza ematen dudala eskatu dudan diru-laguntzaren zenbatekoa diru-laguntzaren oinarri diren 

helburu eta jarduerak betetzeko. 

 

 

Eta horrela jasota gera dadin dagozkion ondorioetarako, agiri hau egin eta sinatzen dut 

 

Zizur Nagusian, ___________(e)ko _____________aren ___________(e)an. 

 

(Sinadura) 

3. ERANSKINA 
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ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, XEDE BERERAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAEREI BURUZKOA 

 

........................................................................................................ Jaunak/Andereak, jakinarazpenak 

jasotzeko helbide hau duena ................................................................... 

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

Telefono zk. .....................................Fax zk .........................., email................. 

............................................. bere izenean ala beste baten ordez (horrela behar 

bada).......................................................................................................... helbidea 

................................................................................... IFK .................................... Telefono zk. 

...................................... Fax zk. eta ezagutzen dut eta ezagutzen dut 2018. eta 2019. urteetan Zizur 

Nagusian kirol-gertakari eta -ikuskizunak antolatuko dituzten Zizur Nagusiko kirol-klub 

hitzarmendunentzako diru-laguntzen deialdia, norgehiagokako araubidean.  

 

Eskatutako diru-laguntzari dagokionez, ADIERAZTEN DUT: 

 

     Ez dudala eskuratu edo eskatu beste administrazio publiko batzuen, beste erakunde publiko edo 

pribatu batzuen edo partikularren, Estatukoen edo nazioartekoen, inolako diru-laguntzarik, deialdi 

honen xederako. 

 

      Deialdi honen xederako ondoko diru-laguntza hauek eskatu dizkiedala beste administrazio 

publiko batzuei, beste erakunde publiko edo pribatu batzuei edo partikularrei, Estatukoei zein 

nazioartekoei: 

 

      Deialdi honen xederako ondoko diru-laguntza hauek eskuratu ditudala beste administrazio 

publiko batzuetatik, beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik edo partikularrengandik, 

Estatukoak zein nazioartekoak izan: 

 

Eskatutako diru-laguntzak: (adierazi eguna, erakundea, zenbatekoa) 

 

 

 

Lortutako diru-laguntzak: (adierazi eguna, erakundea, zenbatekoa) 

 

 

 

Zizur Nagusian, ___________(e)ko _____________aren ___________(e)an. 

 

 

(Sinadura) 
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