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DEIALDIA 2017-2018ko DENBORALDIAN (URRITIK MAIATZERA) KIROL-ESKOLAK 

ANTOLATU DITUZTEN NAFARROAKO KIROL-FEDERAZIOEI ETA IRUÑEKO KIROL-

KLUBEI NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEAN DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO  

Deialdi honen helburua da diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko prozedura garatzea, 

deialdi honen B) letran zehaztutako jarduketak egiteko, horrela betez Iruñeko Udalaren Diru-laguntzei 
buruzko Ordenantza Orokorrak xedatutakoa, zeina Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak 2005eko azaroaren 

3an hartutako erabakiaren bidez hasiera batez onetsi baitzen –erabaki hori behin betiko bihurtu zen, 

jendaurreko epean erreklamaziorik aurkeztu ez zelako–. Deialdi honetan aurreikusi gabeko orotan, 
Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorreko aginduak izanen dira aplikagarri. (21. NAOn 

argitaratua, 2006ko otsailaren 17an). 
       
A. ENTITATE DEITZAILEA: 

1. Administrazio deitzailea: IRUÑEKO UDALA.  

2. Organo emailea: Komunitate Garapeneko Zinegotzi Ordezkaria  
3. Alor kudeatzailea: Komunitate Garapeneko Alorra  

4. Instrukzio-organoa: Diru-laguntza kudeatzen duen Alorreko Idazkaritza Teknikoa.  
 

B. DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA, BALDINTZAK, BETEKIZUNAK ETA HELBURUA: 

1. Deialdiaren xedea:  

Deialdi honen xedea da 2017-2018ko denboraldian (urritik maiatzera) kirol-eskolak antolatu dituzten 

Nafarroako kirol-federazioei eta Iruñeko kirol-klubei diru-laguntzak ematea. 

2. Deialdiaren helburua:  
Deialdi honen helburua da hiriko federazioek eta kirol-klubek kirol-eskolak antola ditzaten bultzatzea eta 

sustatzea. 

Esp. zk.  
SUBV_CON_COMPET/2018/16  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/21/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/21/


 

 

  

2 

 

NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEA 

3. Diruz lagundu daitezkeen ekintzak, proiektuak, jokamoldeak eta jarduerak egiteko 

baldintzak, betekizunak eta epeak:  
Jarduerek baldintza hauek bete beharko dituzte, eta bete ezean eskaerak ez dira onartuko: 

 

1. Jarduerek Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legean eta deialdi honen 
klausuletan ezarritako printzipio eta lehentasunen araberakoak izan behar dute. 

 
2. Jardueren hartzaileek adingabeak izan behar dute, 6 eta 14 urte bitartekoak, salbu eskolaren ezaugarri 

bereziak direla-eta V.2 Eranskinean (parte-hartzaileen zerrenda) behar bezala justifikaturik ageri diren 

kasuetan. Parte-hartzaileen moduluak osatzeko helburu bakarrarekin, eta eskatutako gehieneko kopurura 
iristeko, adinaren betekizun hori betetzen ez duten ikasleen % 10 bitarte onartuko dira.  

 
3. Jarduerak Iruñeko udal-mugartean egitea edo, beste lekuren batean eginez gero, izena eman duten 

gehienak Iruñean erroldaturik izatea (betekizun hori betetzen dela ulertuko da parte-hartzaileen % 80 
Iruñean erroldaturik dagoenean; ehuneko hori lortzen ez bada, onuradun izan daitezke, baina diru-

laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko betekizun hori betetzen ez duten parte-

hartzaileak).  
 

4. Jarduera 2017-2018ko denboraldian (urritik maiatzera) egitea. 
 

5. Kirol-eskolak irekiak izatea, batere diskriminaziorik gabe, baldintza berdinetan herritar guztientzat, eta 

parte-hartzaileei kobratzen zaizkien kuotak, halakorik izanez gero, 45 euro baino gehiagokoak ez izatea 
ikastaro eta pertsona bakoitzeko, Nafarroako Kirol Egokituen Federazioaren kasuan izan ezik, zeinaren 

kasuan, eta bere ezaugarri bereziak kontuan hartuta, 120 euro artekoa izaten ahalko baita partaide eta 
ikastaroko, laguntza-monitoreak kontratatzeak eta kirol-instalazioak alokatzeak dakartzaten gain-kostuak 

estaltze aldera. 
 

6. Oro har, gehienez ere 25 parte-hartzaile izanen dira modulu bakoitzeko, txirrindularitza, xake, ping-

pong, pilota, piraguismo, padel eta triatloi kirol-modalitateetan izan ezik (kirol horien ezaugarriak direla-
eta, gehienez ere 15 izanen dira), eta Nafarroako Kirol Egokituen Federazioaren kasuan izan ezik 

(gehienez ere 10). 
 

7. Kasuan kasuko kirol-eskola dagokion Federazioak ere deialdi honi helduta antolaturik ez egotea. 

 
Berariaz deialdi honetatik at daude honako kirol-eskola hauek: 

 
1. Iruñeko Udaleko alor beraren edo beste alor baten beste deialdi batean Udalaren diru-laguntzen xede 

diren edo izan daitezkeenak. 

 
2. Iruñeko Udaleko beste edozein alorrek emandako berariazko diru-laguntza baten xede direnak. 

 
3. Aurten beste udal-programaren baten finantzaketa jasoko dutenak edo jaso dezaketenak eta Iruñeko 

Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen baten edo administrazio-kontratu baten xede direnak. 

 
C. AURREKONTU-KREDITUAK, DIRU-LAGUNTZEN GEHIENEKO ZENBATEKO OSOA ETA 

BANAKAKO ZENBATEKOA: 

1. Deialdiaren guztizko zenbatekoa, gehienez, kreditu erabilgarrien barruan: 230.000  €  
      

Diru-laguntzek ezin izanen dute gainditu deialdi honetan ezarritako zenbatekoa. 

2. Aurrekontu-partida: 80/34100/482090 

3. Banakako gehieneko zenbatekoa eta hori zehazteko irizpideak:  entitate onuradun bakoitzari 
eman beharreko diru-laguntzak ezin izanen du gainditu, inola ere, defizitaren % 100, eta 55.000,00 

euroko muga ezarri da eskola bakoitzeko.  
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4. Hainbanatzeko aukera:  

  BAI       EZ  

Baiezkoa bada, nola hainbanatu: Eman beharreko diru-laguntzen baturaren emaitzak C.1 puntuan 

esleitutako aurrekontua gainditzen badu, diru-laguntzen onuradunen artean hainbanatuko da     kirol-
eskola bakoitzean, aurreikusitako zenbatekoa, eta betiere, onuradun bakoitzari aplikatuko zaio, behetik 

jota, esleitutako aurrekontua zenbatean gainditu eta horrenbesteko ehunekoa. 

5. Hainbat urtetarako deialdia:   BAI       EZ 

Hainbat urtetarako deialdia izanez gero, hainbat urtetako gastuetarako baimena eta konpromisoa 

dagokien aurrekontuetan ekitaldi bakoitzerako ezartzen den kredituaren menpe egongo dira. 

6. Urtekoak: 
Aurtengo 

zenbatekoa: 
230.000  € 2. urtekoa ( )   € 4. urtekoa ( )   € 

1. urtekoa ( )   € 3. urtekoa ( )   €   

 

 
 

 
D. PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNA IZATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK: 

1. Pertsona edo entitate onuraduna izateko bete beharreko baldintzak:  

Onuradun izan daitezke diru-laguntzaren oinarri den egoeran dauden pertsona edo entitateak, baldin eta 
ondoren aurreikusten diren inguruabarretan badaude, eta betiere Diru-laguntzei buruzko Ordenantza 

Orokorraren 10. artikuluan ezartzen diren ezein debeku-ziok ukitzen ez baditu, salbu deialdiaren izaera 

kontuan izanik azken baldintza horren salbuespena egiten bada eta paragrafo honetan hala egin dela 
adierazten bada. 

 
Berariazko betekizunak:   BAI       EZ 

 
Diru-laguntza eskatzen ahalko dute honako baldintza hauek betetzen dituzten federazioek eta kirol-

klubek: 
 

- Legearekin bat eraturik egon eta beren izaera juridikoarengatik dagokien Erregistroan izena emanda 
izatea, betiere indarra duten legeekin bat betekizun hori eska badaiteke. 

- Irabazi-asmorik gabekoa izatea. 

- Iruñean edukitzea taldearen egoitza nahiz zergetarako helbidea. 
- Eguneratuak izatea Iruñeko Udalarekiko tributu-betebeharrak; hori Iruñeko Udalak ofizioz egiaztatuko 

du, eta dagokion eginbidean jasoko du. Era berean, diru-laguntza emateko proposamena egin aurretik, 
Udalak ofizioz egiaztatuko du ez dutela Udaleko Diruzaintzara itzuli beharreko zenbatekorik. 

- Eguneratuak izatea zergei nahiz Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak. 

- Iruñeko Udalarekin lankidetza-hitzarmenik sinaturik ez edukitzea, ez izatea Udalak egindako kontratu 
baten esleipendun diru-laguntza zein proiektutarako eskatu eta horretarako, eta Iruñeko Udaleko beste 

edozein alorren diru-laguntzarik ez jasotzea jarduera hori bera gauzatzeko. 
 

Aipatutako baldintzak betetzen ez dituzten eskabideak ez dira onartuko. 
 

 

Diru-laguntzaren izaera berezia dela medio, pertsona edo entitate onuradunak salbuetsita daude Diru-
laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10.2 artikuluan araututako betekizunak betetzen dituztela 

egiaztatzetik: 
  BAI       EZ  

      



 

 

  

4 

 

NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEA 

2. Nola egiaztatu pertsona edo entitate onuradun izateko betekizunak betetzen direla: 

Deialdi honen G.4) puntuan eskatzen diren agiriak eta informazioa aurkeztuta, diru-laguntza 

eskabidearekin batera. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

E. PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNEN BETEBEHARRAK: 



 

 

  

5 

 

NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEA 

Deialdi honen ondorioetarako, pertsona edo entitate onuradunen betebeharrak dira Diru-laguntzei buruzko 

Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan eta letra honetan ezartzen direnak. 

 

Berariazko betebeharrak: 
  BAI       EZ 

 
a) Diru-laguntzaren xede den helburua betetzea, proiektua gauzatzea, jarduera egitea edo jarduteko 

modua hartzea. 
b) Euskararen presentzia bermatzea komunikazio guztietan: paperak, izena emateko orriak, kartelak, 

hedabideak, megafonia, publizitate-logoak, etab. 

c) Diru-laguntza ematen duen organoari frogatzea baldintzak eta betekizunak bete direla, eta diru-
laguntza emateko arrazoi izan den jarduera egin dela edo helburua bete dela. 

d) Men egitea organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei, bai eta kontrol-organo eskudunek 
egiaztatzeko zein finantzaketa kontrolatzeko egiten ahal dituzten beste guztiei ere, betiere jarduketa 

horien ondorioz eskatzen dizkieten argibideak oro eman beharko dituztelarik, halakoak udal-agiritegietan 

jasota egon ezean. 
e) Diru-laguntzaren xede diren jarduerak finantzatzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo 

baliabiderik lortuz gero, horren berri ematea organo emaileari. Bestelako laguntza horiek lortu direla jakin 
bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta betiere, hartutako funtsei emandako aplikazioa frogatu 

baino lehen. 
f) Diru-laguntzetarako ebazpen-proposamena eman baino lehen egiaztatu beharra dute egunean dituztela 

hala tributu-betebeharrak nola Gizarte Segurantzarekikoak. Iruñeko Udalak ofizioz eginen du egiaztapena 

berarekiko tributu-betebeharrak egunean izateko betebeharraren gainean. 
g) Kontabilitate-liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiriak edukitzea, behar bezala ikuskaturik 

onuradunari kasuan-kasuan aplikatzen ahal zaizkion merkataritzako legeek eta lege sektorialek 
ezarritakoarekin bat, bai eta deialdiek edo ebazpenek egiaztapen- eta kontrol-eskumenak modu egokian 

gauzatuko direla bermatzeko galdatzen ahal dituzten egoera-orriak eta berariazko erregistroak ere. 

h) Gordetzea jasotako funtsak zertan erabili diren egiaztatzen duten agiriak, egiaztapen eta kontrol 
jarduketen xedea izan daitezkeen neurrian. 

i) Jasotako funtsak osorik edo hein batean itzultzea, Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak 
horretarako zein kasu adierazi eta halakoetan. 

j) Datuak jasotzearen gaineko lege-ohartarazpenak betetzea, Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari 
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 4., 5. eta 6. artikuluetan zein diru-laguntza 

eskatzeko ereduari atxikitako VII. Eranskinean (Galdatutako segurtasun neurriak) jasotakoarekin bat. 
 
- Behar bezalako publizitatea egiteko betebeharra, jakitera emate aldera Iruñeko Udalak finantzatu 

dituela diru-laguntza jaso duten programak, jarduerak, inbertsioak edo jarduketak:   BAI       EZ 

 

Pertsona edo entitate onuradunak laguntza jaso izanaren berri emateko hartu behar dituen neurriak:  
 Iruñeko Udalaren irudi instituzionala jartzea. 

 Legendak karteletan, inprimatutako materialetan, bide elektronikoetan, ikus-entzunezkoetan eta 

abarretan. 
 Oroitzapen-plakak. 

 Aipamenak hedabideetan. 

 Beste batzuk:       

 

- Diru-laguntza zehazki zer xedetarako eman eta horretan erabiltzeko betebeharra, Diru-laguntzei 
buruzko Ordenantza Orokorraren 29.4 artikuluarekin bat:   BAI   EZ 

Xede-epea:       
 

 

F. PROIEKTUAREN ALDAKETAK: 
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Proiektuan aldaketak egiteko aukera: 

  BAI       EZ 

      

 
 

 
 

G. ESKABIDEAK NON ETA NOIZ ARTE AURKEZTU: 

1. Eskabideak aurkezteko tokia:  
Diru-laguntzetarako eskaerak honako toki hauetan aurkeztu ahal dira: Iruñeko Udaleko Erregistro 

Orokorrean, Kondestablearen jauregian (Kale Nagusia 2, beheko solairua), erregistro osagarrietan, edo, 
bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako beste edozeinetan.  

2. Eskabideak aurkezteko epea: Diru-laguntzetarako eskabideak eta G.4 puntuan adierazitako agiriak 
deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina aurkezten ahalko dira, 

2018ko ekainaren 20a arte. 
 
Aipatutako epetik at aurkeztutako eskabideak ez dira onartuko. 

3. Eskabideak eta agiriak nola aurkeztu: 
Eskabideak interesdunek sinaturik –edo zuzenbidean baliodun den edozein bide baliatuta ordezkaritza 

egiaztatzen duen pertsona batek sinaturik– aurkeztu behar dira, deialdi honen I. Eranskineko ereduarekin 

bat. Eskabidearekin batera, deialdi honen G.4) puntuak aipatzen dituen agiriak eta argibideak aurkeztuko 
dira. 

 
Eskaera batek ez baditu betetzen deialdi honetan ezarritako betekizunak, interesdunari eskatuko zaio 

gehienez ere hamar eguneko 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 emanen delarik, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoarekin bat. 
 

Baldin eta galdatutako agiriak Iruñeko Udalaren edo haren mendeko erakunde autonomoren baten 
eskuetan badaude, haien ordez erantzukizuneko aitorpen bat aurkeztu ahalko da indarrean direla 

egiaztatzeko, 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 jasotzeko eskabidea aurkezteak berekin dakar deialdi honen oinarriak oso-osorik onartzea. 
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4. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:  
Interesdunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

 
a) Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duten agiriak, eta, halakorik balitz, haren izenean ari den 

ordezkariaren nortasuna egiaztatzekoak.  



 

 

  

8 

 

NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEA 

 

H. ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDE OBJEKTIBOAK: 

Eskaerak baloratzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:  

 

Behin egiaztatuta entitate eskatzaileak betetzen dituela koadro honetako B.3 eta D.1 puntuetan 
eskatutako betebeharrak, diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko honako irizpide hauek aplikatuko dira: 

 
Diru-laguntzen xede diren kontzeptuak: 

 
-. Emandako eskola-ordu bakoitzagatik 14,00 euroko diru-laguntza jasoko da, gehienez ere, eta diruz 

lagundutako orduen kopurua ondoko eragiketaren emaitza izanen da: parte-hartzaile kopuru osoa zati 

kirol-eskola bakoitzari modulu bakoitzeko egotzitako parte-hartzaile kopurua, bider eskola-orduak 
(gehienez ere 96). Zenbateko hori 17,00 eurora bitarte irits daiteke jardueran parte hartzen duten 

ikasleetan % 50 gutxienez neskak badira, eta 18,00 eurora bitarte, baldin eta horrez gain, genero-
ikuspegia txertatzen bada espresuki kirol-eskolaren estatutuetan, helburuetan edo eginkizunean, 

jarduera-memorietan edota antolamendu-egituran. 

 
 -. Jardueraren koordinazioa parte-hartzaileen kopuruaren arabera lagunduko da diruz, betiere honako 

taula honekin bat: 
 

              - 1.500 parte-hartzaile baino gehiago:          1.803,04 € 
              - 1.250 eta 1.500 parte-hartzaile bitarte: 1.652,78 € 

              - 1.000 eta 1.250 parte-hartzaile bitarte: 1.502,53 € 

              - 750 eta 1.000 parte-hartzaile bitarte:    1.352,28 € 
              - 500 eta 750 parte-hartzaile bitarte:       1.202,02 € 

              - 250 eta 500 parte-hartzaile bitarte:       1.051,77 € 
              - 100 eta 250 parte-hartzaile bitarte:          901,52 € 

              - 100 parte-hartzaile baino gutxiago:                      0 € 

 
-. Kirol materiala erostea diruz lagunduko da, 10 parte-hartzaileko 40,00 euro emanda. 

 
Aurreko irizpideak aplikatzetik lortutako zenbatekoari kenduko zaio ikasleei izena emateko kuotak 

kobratzetik lorturiko diru-sarrerak –45 € ikasle eta ikastaroko, eskola bakoitzak kobratzen duen zenbateko 

zehatza gorabehera–, betiere kontuan harturik koadro honen C.3 puntuan ezarritako banakako gehieneko 
zenbatekoa. 
 

 

I. ESKAERAK EBALUATZEKO BALORAZIO-BATZORDEA: 

Eskaerak ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, honako hauek osatua: 

Batzordeburua: Komunitate Garapeneko Alorreko Zinegotzi Ordezkaria  

Batzordekideak:       

1. Komunitate Garapeneko Alorreko zuzendaria 

2. Udaleko kirol teknikaria 

3.       

Idazkaria: Komunitate Garapeneko Alorreko legelaria edo Zuzenbidean lizentziaduna 

 
J. PROZEDURAREN INSTRUKZIOA ETA EBAZPENA. EBAZPENAREN JAKINARAZPENA: 
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1. Prozeduraren instrukzioa:  
Instrukzio-organoak eskabideen aurre-ebaluazio bat eginen du, eta, hori abiapuntu hartuta, txosten bat, 

non egiaztatuko baita eskura daukan informazioaren arabera ondorioztatzen dela ezen pertsona zein 

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

balorazio-batzordeari helaraziko dio, eskaerak ebalua ditzan, deialdi honen H) letran aurreikusten diren 

balorazio-irizpide objektiboen arabera.  

 
Balorazio-batzordeak proposamen-txosten arrazoitu bat egingo du, ebaluazioaren emaitza zehazteko. 

Ebazpen-proposamena, behar bezala arrazoiturik, instrukzio-organoak emanen du, espedientea eta 
balorazio-batzordearen txostena ikusita, eta ebazteko eskumena duen organoari helaraziko dio.       

2. Ebazteko eta jakinarazteko epea: ebatzi eta jakinarazteko epea 6 hilabetekoa izanen da, gehienez 

ere. 
Diru-laguntzak emateko ebazpenak arrazoitua izan beharko du, eta bertan berariaz zehaztuko dira 

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

eta, eskaera ezetsirik izanez gero, haien eskatzaileak diren pertsonak edo entitateak.  
Diru-laguntzak emateko ebazpenak amaiera emanen dio administrazio-bideari, eta eskatzaileei 

jakinaraziko zaie, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 
Legearen 40. artikuluan agindutakoarekin bat. 
      

3. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epearen hasiera-data:       
- Deialdiaren laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den eguna:  BAI       

EZ 
- tramitatzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskaera sartu den eguna:  BAI      EZ  

-  Epea kontatzeko beste sistema bat:       

 

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

 

 

 

K. EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN PUBLIZITATEA: 

Diru-laguntzak emateko ebazpena argitaratzeko beharra:  BAI       EZ 

 

      

 
Aurrekoa gorabehera, azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluan 

adierazitakoarekin bat, Udalak Diru-laguntzen Datu-base nazionalera igorriko ditu argibideak, aipatu 
legearen 20. artikuluak ezartzen dituen baldintzekin bat emandako diru-laguntzen gaineko ebazpenei 

buruz. 

  
L. DIRU-LAGUNTZEN XEDE DIREN GASTUAK: 
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1. Diru-laguntzen xede izan daitezkeen gastuen zehaztapena:  
Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira diru-laguntzen xede den jarduerarekin ezbairik gabe bat 

datozenak, baldin eta behar-beharrezkoak izan eta deialdi honen L.2) puntuan ezarritako epean egiten 

badira. Zehazki, deialdi honi dagokionez, honako gastu hauek ahalko dira diruz lagundu:  

 

    - Emandako eskola-orduak. 
    - Jardueraren koordinazioa. 

    - Kirol materiala erostea. 
 

(*) Diru-laguntza jaso dezakeen gastu bakoitzaren zenbatekoa, banan-banan hartuta, 18.000 eurotik 

gorakoa bada –ekipamendu-ondasunen horniduraren kasuan edo aholkularitzako zein laguntza teknikoko 
enpresen zerbitzuen kasuan–, onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko dizkie hornitzaileei 

dena delako zerbitzua edo ondasuna jasotzeko konpromisoa bere gain hartu baino lehen, salbu, diru-
laguntza jasotzekoak diren gastuen ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan hornidura edo zerbitzu hori 

egin dezaketen behar adina entitaterik ez bada edo gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada. 

Aurkeztutako eskaintzen artean bat hautatzeko, eragimen eta ekonomia printzipioei egin behar zaie men, 
eta eskaintzarik merkeena hautatzen ez bada, memoria batean berariaz justifikatu behar da hartutako 

erabakia. Eskaintzak, bestalde, justifikazioari erantsiko zaizkio, edo, bestela, diru-laguntzaren eskabideari. 
 

Diru-laguntzaren xede diren gastuetan, eskuratze-kostua ezin izanen da inoiz izan merkatuko balioa baino 
handiagoa.  

 

Egindako gastutzat hartuko da deialdi honen P) letraren 2. zenbakian ezarritako justifikazio-aldia amaitu 

baino lehen benetan ordaindutako gastua: 

  BAI       EZ  

 
Honako gastu hauek ez dira inoiz ere diru-laguntzen xedea izanen:       

2. Diru-laguntzen xede izan daitezkeen gastuak egiteko epea: 2017ko urritik 2018ko maiatzera 

bitarte. 

 

M. AZPIKONTRATATZEA: 

Jarduera osorik edo zati batean hirugarrenek egitea hitzartzeko aukera, Diru-laguntzei buruzko 
Ordenantza Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoarekin bat:  
  BAI       EZ 

 
Ehunekoa: Federazio eta klubek, programak betetze aldera, kanpoko eragileen laguntza jasotzen ahalko 

dute, hala nola ikastetxe, kirol-elkarte zein kirol-izaera duen beste edozein entitaterena. 

 

 
 

N. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREN FINANTZAKETA:   

Pertsona edo entitate onuradunek diruz lagundutako jarduerak finantzatu beharko dituzte, beren 
ekarpenen edo beste bide batzuen bitartez, letra honetan zehaztutako zenbateko edo ehunekoan. 

Finantzaketa horren zenbatekoa, jatorria eta diru-laguntzaren xedea den jarduerari aplikatzeko era 
justifikatzeko betebeharra:   BAI       EZ 

 
Zenbatekoa edo ehunekoa: Emandako diru-laguntza erabiliko da, alde batez edo osorik, jarduera egiteak 

sortutako gastuak finantzatzeko. Udalaren diru-laguntzarekin estali ez den gastuaren partea ordaintzeko 

parte-hartzaileei kobratutako kuotak erabiliko dira, edo ekarpen propioak zein beste bitarteko batzuetatik 
etorritakoak. 
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Ñ. DIRUZ LAGUNDUTAKO 

JARDUERAREN BATERAGARRITASUNA ETA BATERAEZINTASUNA: 

Udalen diru-laguntza jasotzea   BATERAGARRIA   BATERAEZINA da helburu bererako beste diru-

laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk jasotzearekin, kontuan hartu gabe zer administrazio, 

entitate edo pertsonak eman dituen laguntza horiek. 
 
Deialdi honen diru-laguntzak Iruñeko Udaleko beste edozein alorretakoekin baino ez dira izanen 

bateraezin; aitzitik, beste edozein administraziok, entitatek edo pertsonak diru-laguntzaren xede 
berarentzat emandakoekin batera eskura daitezke. 
 
Diru-laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango, berez edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera 

edo baliabideak gehituta, diru-laguntza horien xedea den jardueraren kostua baino handiagoa. Halakorik 

gertatuko balitz, bidezkoa izango da kostuaren gainetik lortutako soberakina itzularaztea, bai eta 
dagozkion berandutze-interesak eskatzea ere.  

 
Diru-laguntzaren xede diren jarduerak finantzatzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo 

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

organo emaileari. Bestelako laguntza horiek lortu direla jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen 
hori, eta betiere, hartutako funtsei emandako aplikazioa frogatu baino lehen. 

 

O. ORDAINKETA: 

1. Nola ordaindu: Diru-laguntzak modalitate honen arabera ordainduko dira: 
 Diruz lagundutako ekintzak, proiektuak, jarrerak edo jarduerak justifikatu ondorengo ordainketa. Diru-

laguntza honek sustatzen dituen jarduerak egin direla frogatzen duten agiriak aurkeztu ondoren eman eta 

ordainduko dira diru-laguntzak, koadro honetako P letrarekin bat. 
 Konturako ordainketa: 

 Ordainketa zatikatua:       

 Ordainketa aurreratua:       

 Ordainketa mistoa, ordainketa zatikatuaren eta aldez aurrekoaren artekoa:       

      

Diru-laguntzak ezin izanen zaizkie ordaindu pertsona edo entitate onuradunei, ez badituzte eguneraturik 
tributu-betebeharrak zein Gizarte Segurantzarekikoak, edo diru-itzulketa bidezkoa dela xedatu duen 

ebazpen batek zorduntzat jotzen baditu. 
 

Aurrekoa gorabehera, Udalak ofizioz kitatzen ahal izanen ditu, aldez aurretik, diru-laguntzen 

onuradunengandik kobratzeke dituen zorrak, diru-laguntza horiek, osorik edo parte batean, zor dituzten 
kopuruekin konpentsatuta. 

 
Diru-kopurua kobratu izanak diru-laguntzak jaso dituzten onuradunen kontabilitate edo erregistro liburuan 

agertu behar du, betiere halakorik izatera behartuta badaude. 
 

2. Bermeen eraketa:  

  BAI       EZ 

Eratzeko modua eta zenbatekoa:       

 
P. JUSTIFIKAZIOA: 
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1. Justifikatzeko modalitatea: Ezarritako baldintzak bete eta diru-laguntza ematerakoan 
aurreikusitako helburuak lortu direla justifikatzeko, modalitate hau erabiliko da: 

 Justifikazio-kontua: 

 Justifikazio-kontua, gastuen ziurtagiria aurkeztuta (Ordenantzaren 35. artikuluan ezarritako 

aginduekin bat).       
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2. Justifikazioa aurkezteko epemuga: Jardueraren agiri frogagarriak diru-laguntzaren eskabidearekin 

batera aurkeztu beharko dira. 

 
 

 

Q. DIRUA ITZULARAZTEKO ARRAZOIAK: 

Zilegi izanen 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–, Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 45. artikuluan ageri diren itzularazteko 

arrazoietako batek ukitzen badu onuraduna, eta letra honetan aurreikusitako gainerako kasuetan. 
Dirua itzularazteko berariazko arrazoiak:  BAI       EZ    

 
- Diru-laguntza zertarako eman eta horren xedea ez betetzea. 

- Diru-laguntzak eskuratzea eskatutako baldintzak bete gabe, betiere onuradunei egozten ahal zaizkien 
zioak direla medio. 

- Jasotako funtsen erabilera justifikatzeko betebeharra ez betetzea. 

- Aldi berean beste diru-laguntzaren bat jasotzea, salbu horiek bateragarriak badira. 
- Onuradunek bateragarriak diren diru-laguntzen bidez jasotako zenbatekoak jardueren kostuaren muga 

gainditzea, muga hori zenbatean gainditu eta hainbestean. 
- Diru-laguntzak emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzea edo ez betetzea. 

- Oinarri honetan aipatzen diren egiaztapenei oztopoak jartzea edo horiek egiten ez uztea. 

 
Diru-laguntza itzularazteko ebazpena organo emaileak emanen du, behin espedientea instruitu eta gero, 

betiere aplikagarriak diren lege orokorrekin bat. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-
sarreratzat hartuko dira, eta, horiek biltzeko, diru-bilketarako indarra duten arauetan xedatutakoa 

aplikatuko da. 
 

 

R. ERREKURTSOAK:  

Deialdi honen, oinarri hauen eta haiek betearazteko har daitezkeen administrazio-ebazpenen aurka, errekurtso hauek 
paratzen ahalko dira, aukeran:  

- Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio-egintzaren egile den udal-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 argitaratu eta hortik aitzina.  

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, 
bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta 

biharamunetik aitzina kontatuko da. 

 

S. KONTUAN HARTU BEHARREKO BESTE BATZUK: 

      

 

T. ERANSKINEN AURKIBIDEA: 

   I. ERANSKINA. ESKABIDE-EREDUA.  

      

  II. ERANSKINA. ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA, ONURADUNAK BETEKIZUNAK 

BETETZEN DITUELA ETA ONURADUN IZATEKO EZEIN DEBEKU ZIOK UKITZEN EZ DUELA 

ZIURTATZEKO. 
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  III. ERANSKINA. ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA, XEDE BERERAKO DIRU-LAGUNTZAK 

ESKATU IZANAREN GAINEAN. 
      

  ERANSKIN OSAGARRIAK.  

IV. ERANSKINA: ENTITATE ESKATZAILEARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA EGINDAKO JARDUERAREN 

DESKRIBAPENA 

V.1 Eranskina: RELACIÓN DE MODULOS Y MONITORES RESPONSABLES 
V.2 Eranskina: PARTE-HARTZAILEEN ZERRENDA 

VI. ERANSKINA: ORDUEN/ORDAINSARIEN AITORPENA, MONITOREAK SINATUA 
VII. ERANSKINA: DATUEN BABESA. GALDATU BEHARREKO SEGURTASUN NEURRIAK 

VIII. ERANSKINA: TRANSFERENTZIA BIDEZ ORDAINTZEKO ESKABIDEA 
  

 

OHAR GARRANTZITSUA: Agiri hau erabat ongi ikusteko, gomendagarria da PDF formatuan 
deskargatu eta irakurtzea. 

 

 


