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0. AURKEZPENA

Gazte-elkarte bat martxan jarrita, aukeraz betetako bidaia bat hasten da. 
Aukera ematen dizu zure proiektuak garatzeko, zure interes berbereko lagu-
nak ezagutzeko eta haiekin hainbat jarduera eta ekimen partekatzeko... hala 
ere, batzuetan, martxan jarri eta bidean jarraitzeko egin beharreko izapideak 
korapilatsuak izan daitezke. 

Iruñeko Udaleko Gaztediaren Etxeko Elkartegintzarako Aholkularitzak 
gida bat eman zuen argitara 2014an, non oinarrizko kontzeptuak jaso baitzi-
ren hala elkarte bat eratzeko nola hura lehenengo urratsetan gidatzeko. 

Ordutik hona denbora nahikoa igaro denez, beharrezko jo izan dugu 
gidaren edukia berraztertu eta eguneratzea, zuen bidean tresna egokia izaten 
jarrai dezan. 

Horrez gain, zuen esanetara segitzen dugu egoten, Iruñeko Udaleko 
Gaztediaren Etxeko Elkartegintzarako Aholkularitzan. Telefonoz ere egin 
ditzakezue kontsultak, 948 233 512 zenbakira deituta. Eta, nahiago baduzue, 
eskura duzue hala helbide elektroniko bat (asociacionismo@casajuventud.
com) nola kontsulta-formulario bat, www.pamplonajoven.es webgunean.

BERAZ... HAS GAITEZEN BERRIRO!
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1. LEHENBIZIKO URRATSAK

1.1.  Kanpaleku nagusia: zer den gazte elkarte bat

Gazte-elkarte batean, gutxienez 14 eta 30 urte bitarteko hiru gazte 
elkartzen dira, gazteriaren sustapen, prestakuntza, gizarteratze eta entre-
tenimenduan laguntza emateko asmoz.1 Irabazi asmorik gabeko entitateak 
dira, eta izaera demokratikoa, independentea eta autonomoa dute.

 ZER DA ZER?

ENTITATEA: Entitate batek edo pertsona juridiko batek hura sortu 
duten pertsonak biltzen ditu eta baditu izena, helbidea, eskubideak eta 
betebeharrak. 

IRABAZI ASMORIK GABE: Hau da, elkartearen jardueren bitartez 
ezin duzue zuentzat eskuratu inolako irabazi ekonomikorik. Entitateak 
etekin ekonomikorik izanez gero, elkartearen jardueretan edo beharretan 
berrinbertitu behar dira, bazkideen artean ezinen direlarik horiek banatu. 

IZAERA DEMOKRATIKOA: Elkarteari dagozkion erabakiak baz-
kideek hartuko dituzte, gehiengoaz, batzarrean bilduta.

BURUJABE ETA AUTONOMOA: Elkarteak jarduteko askatasuna 
dauka, eta ekonomian burujabe izatera jo beharko du.

1  14 eta 18 urte bitarteko adingabeek gurasoen edo legezko tutoreen baimena behar 
dute. 30 urtetik gorakoak, bestalde, ezin dira izan eskubide osoko kideak gazte-elkarteetan, eta 
aukera badute ere jardueretan parte hartzeko, ezingo dute ez bozkatu ez Elkartearen Batzor-
deko kideak izan. 
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Gazte-entitate motak

Nafarroako Foru Komunitateko gazteria-esparruan, hiru gazte-entitate 
mota zehazten dira: 

 - A mota: Gazte-elkarteak (haiei zuzenduta dago gida hau). 
 - B mota: Gazteenak ez diren elkarteen gazte-atalak. Gazteenak ez 

diren elkarteen estatutuetan arautzen dira, eta bidea ematen diete 14 
eta 30 urte bitarteko bazkideei beren jarduerak garatzeko.

 - C mota: Gazteei zuzendutako zerbitzuak ematen dituzte. Ez dira 
gazte-elkarteak, baina xede dute gazteendako jarduerak egitea. 

1.2. Taldea: zenbat izan gaitezkeen

Elkarte bat eratzeko, gutxienez HIRU pertsona fisiko edo juridikoren 
arteko hitzarmena behar da, eta ez dago ezarria gehieneko bazkide-kopuru-
rik. Hain zuzen, elkarteak iraun bitartean, pertsona askok egingo dute alta 
eta beste askok baja. Horregatik, garrantzitsua da estatutuetan ondo arautzea 
nola egingo diren bazkideen sarrera eta irteera horiek. 

1.3. Zehaztu dezagun nor garen: izena jartzea

Behin jakinda nor izango zareten taldeko partaide, zertarako elkartuko 
zareten eta zer entitate-mota jarri nahi duzuen martxan, identifikatuko zai-
tuzten izen bat pentsatu beharko duzue. 

Zuen elkartearen izenak ezingo du nahasmendurik eragin sortzen ari 
zareten entitatearen izaeraz bezainbatean, ez eta legeen aurkako esamolde-
rik sartu ere. Ezingo du izan, ezta ere, zuen elkarteari dagokion erregistroan 
jadanik izena emanda dagoen beste elkarteren baten izen bera. Zalantzarik 
izanez gero, egizue aurretik kontsulta bat idatziz Elkarteen Erregistroan. 

Horrez gain, elkartearen izenak gaztelania edo euskara ez den beste hi-
zkuntza bateko hitzen bat badu, bi hizkuntza horietako baterako (gaztelania 
edo euskara) itzulpena ere erantsi beharko zaio. 
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 IDEIA: Behin erabakita zer izen izango duen elkarteak, hari 
dagozkion domeinu-izenak erregistratu ahal dituzue, eta webgunea sortu. 
Iruñeko Udalak plataforma bat dauka elkarteen eskuragarri, bertan beren 
webguneak txertatzeko, eta ikastaroak antolatzen ditu webguneak sortu eta 
aldian-aldian eguneratzeko. Adi egon deialdietara!

Horrez gain, logo edo irudi propio bat baduzue interesgarria izan daiteke hori 
dena marka gisa erregistratzea Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enplegu 
Departamentuko Erregistroan (Tomás Caballero parkea, 1). 
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2. BIDE-ORRIA:  NOLA ANTOLATU GAZTE 
ELKARTE BAT

Bidaia hasi aurretik, beharrezkoa da kontzeptu oinarrizko batzuk be-
reganatzea, entitatearen eguneroko kudeaketan lagungarri izanen direlako: 
gazte-elkarte bateko organoak eta haien eginkizunak, araubide ekonomikoa, 
agiri-betebeharrak, zerga-betebeharrak, etab. 

2.1. Elkartearen organoak 

Elkarte batean, bazkideek Batzar Nagusian bilduta hartzen dituzte era-
bakiak. Zuzendaritza Batzordeak, bestalde, batzarrean erabakitakoa gauzat-
zeko eta entitatea ordezkatzeko ardura dauka. 

 ADI!: Gazte-elkarteen kasuan, nahitaezkoa izango da Zuz-
endaritza Batzordeko kide bat, gutxienez, adin nagusikoa izatea, elkarteak 
bere jarduerak eraginkortasun juridiko beteaz egin ditzan, 18 urtetik behe-
rakoek mugatua dutelako beren gaitasuna adinez nagusi izan arte.

Batzar Nagusia

Bi motatakoa izan daiteke: ohikoa edo berezia. 
Ohiko batzar bat egin behar da, ezinbestean, urtean behin. Bertan, au-

rreko urteko kontuak eta kudeaketa onetsiko dira, baita hurrengo urterako 
aurrekontua eta proiektua ere, besteak beste. Batzar-deia gutxienez hamabost 
egun lehenago bidali behar zaie bazkideei, eta deian honako argibide hauek 
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eman behar dira: bilera-data, tokia eta, nola ez, bertan hizpide hartu beharre-
ko gaien zerrenda. 

Zenbait gairi heltzeko, hala nola estatutuen aldaketari edo elkartea dese-
giteari, berariazko Batzar Nagusi bat deitu behar da, izaera bereziaz. Beha-
rrezko diren adina Batzar Nagusi berezi deitzen ahal duzue, eta, nolanahi 
den, bazkideen % 10ek eskatzen dutenean. 

Batzar Nagusiaren erabakiak gehiengo soilez hartzen dira (baiezko bo-
toak ezezkoak baino gehiago dira). Zenbait kasutan, hala nola estatutuak 
aldatzeko, Zuzendaritza Batzordeko kideei ordaintzeko, lokalak edo etxebi-
zitzak erosi edo saltzeko, edo elkartea desegiteko, gehiengo kualifikatua be-
har da (baiezko botoak bileran parte hartzen ari direnen erdia baino gehiago 
dira). 

Zuzendaritza Batzordea

Zuzendaritza Batzordea gutxienez hiru kidek osatuko dute. Lehendaka-
ria eta idazkaria dira Batzordean nahitaez egon beharreko karguak. Hiruga-
rren kargua eta haren ondokoak izan daitezke lehendakariordea, diruzaina, 
batzarkidea, zuek erabakitzen duzuena. 

Honako hauek dira Zuzendaritza Batzordearen eginkizunak: 
 - Elkartea ordezkatzea. 
 - Bazkideei proposatzea entitatearen funtzionamendu eta kudeaketa 

egokirako neurri guztiak.
 - Batzar Nagusiak deitzea eta bertan hartutako erabakiak betetzea. 
 - Entitatearen egoera ekonomikoa aurkeztea, bazkideek onets deza-

ten.
 - Hurrengo urterako aurrekontuak eta jarduera-proiektuak prestatzea, 

horiek ere Batzar Nagusiak onets ditzan.
 - Entitatearen ondare, emaitza eta finantza-egoeraren irudi zehatza 

emango duen kontabilitate bat eramatea. 
 - Elkartearen ondasunen inbentarioa egitea. 
 - Bazkideen proposamen, kexa eta eskaerak kontuan hartzea. 
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 ADI!: Zuzendaritza Batzordeko kideek erantzukizun ekonomikoa 
eduki dezakete elkartearen, bazkideen eta elkartekoak ez direnen aur-
rean, entitateak eragindako kalteengatik edo hartutako zorrengatik, beren 
eginkizunak ez badituzte zuzen bete. 

Zuzendaritza Batzordeko karguek gutxienez honako eginkizun hauek 
izanen dituzte: 

Lehendakaria:
a)  Elkartearen legezko ordezkaria izatea eta haren izenean jardutea. 
b)  Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Nagusiaren bileretarako deia 

egin, gai-zerrenda finkatu eta eztabaidak moderatzea.
c)  Bere sinadurarekin –diruzainarenarekin batera–, baimena ematea 

elkartea funtsez baliatu ahal izan dadin.
d)  Idazkariak egindako aktei eta ziurtagiriei oniritzia ematea.

Lehendakariordea:
a)  Lehendakariari laguntzea.
b)  Haren ordez jardutea hura falta bada edo gaixo badago.

Idazkaria:
a)  Elkartearen organoen bileretan esandakoa eta emaitzak aktan jasot-

zea.
b)  Lehendakariari laguntzea.
c)  Nahitaezko liburuak eta elkartearen gainerako agiriak gorde eta era-

matea.
d)  Bazkide eta beste entitate batzuekin posta-trukea egitea eta haiekin 

komunikatzea.
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e)  Elkarteko organoek hartutako erabakien egiaztagiriak egitea, Le-
hendakariaren oniritziarekin.

Diruzaina:
a)  Elkartearen kontabilitatea eramatea. 
b)  Entitatearen aurrekontuak, balantzeak eta kontu-agiriak prestatzea. 
c)  Baimena ematea, lehendakariarekin batera, funtsak erabiltzeko, or-

dainketak egiteko, eta abar. 

Batzordekideak:
a)  Jarduteko proiektuak egitea, nork bere erantzukizun- alorretan eta 

Zuzendaritza Batzordeak enkarguz emandako arduretan.

2.2. Araubide ekonomikoa

Hauxe da gazte-elkarte baten araubide ekonomikoaren ardatza: zehaz-
tea zer ondarerekin hasiko duen elkarteak ibilbidea, zer baliabide ekonomiko 
dauzkan edo edukitzeko asmoa duen, eta zer egunetan bukatuko duen ekital-
di ekonomikoa, zeinak itxiera fiskalaren datarekin, hau da, abenduaren 31re-
kin, bat egin ohi duen.

Elkartea hasierako ondarerik gabe eratu daiteke edo diru- zein ondasun-
kantitate jakin bat eduki dezake (objektuak, salgaiak, etab.), bazkide fundat-
zaileek jarritakoa. 

Baliabide ekonomikoak dira elkarteak irauteko dituenak. Garrantzitsua 
da entitatearen finantzaketa-baliabideak dibertsifikatzea; horrela, baten fal-
tan, beste batzuk izango dituzue eskura. Honako hauek dira elkarteen ohiko 
finantzaketa-bideak: 

 - Bazkideen ekarpen ekonomikoak, kuotak (sarrerakoa, ohikoak, be-
reziak).

 - Administrazio Publikoen diru-laguntzak. 
 - Pertsona fisiko edo juridikoen dohaintzak. 
 - Elkarteak bere helburuak betetzeko egindako jardueretan lortutako 

diru-sarrerak. 
 - Beste batzuk.
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GOGOAN IZAN: Irabazi asmorik gabeko entitate batek 
BADU AUKERA etekinak lortzeko, eta, hain zuzen, ondo kudeatuz gero, 
etekinak lortuko dira. Etekin horiek, nolanahi ere, elkartearen beraren 
jarduerak egiteko erabili behar dira, eta ezin da inolaz ere irabazitako diru 
hori bazkideen eta senideen artean banatu, ez eta irabazi asmoa duten 
pertsona edo entitateei eman ere.

2.3. Elkartearen agiri-betebeharrak

Elkarteek agiri-betebehar hauek dituzte, zenbait liburu eramatearekin 
lotuak: 

 - Bazkideen liburua: bertan, bazkideen datu eguneratuak agertuko 
dira. 

 - Akta-liburua: bertan, deliberazioak, hartutako erabakiak eta bozke-
ten emaitza numerikoak agertuko dira, ordena kronologikoan. Ida-
zkariak sinatu beharko ditu, lehendakariaren oniritziarekin. 

 - Kontabilitate-liburuak: elkarteen kontabilitateak irudi leial bat 
eman beharko du entitatearen ondare, emaitza eta finantza-egoera-
ren inguruan, baita egindako jardueren inguruan ere. Printzipioz, 
elkarte batek kontabilitate-liburu hauek izan behar ditu: 
• Inbentarioa. 
• Egunerokoa.
• Urteko kontuena (galera eta etekinen kontua, balantzea eta 

memoria).
Bazkideek eskubidea dute entitatearen agiriak ikusteko, baldin eta da-

tuen babesaren inguruan indarrean dauden arauak betetzen badira.  
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KASU!: Elkarteek bazkideen, hornitzaileen eta erabiltzaileen 
datu pertsonalak jaso eta erabiltzen dituzte bere egunerokoa kudeatzean, 
eta, horrenbestez, bete beharko dituzte datuen babesaren arloan indarrean 
diren arauak. Honako hauek dira, egun, betebehar horiek:
- Bazkideei, erabiltzaileei eta abarrei beren datuei emandako tratamen-
duaren berri ematea eta jakitera ematea eskubidea dutela datuetan sartu, 
datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, eta haien baimena es-
kuratzea datuen erabilera hori egiteko. 
- Alta hartu entitatearen fitxategiendako Datuak Babesteko Espainiako 
Agentzian. 
- Datu-mota bakoitzean galdatzen diren segurtasun-neurriak betetzea 
(oinarrizko maila, ertaina eta altua).
- Segurtasun-eskuliburu bat edukitzea, datuak nola erabili jasotzen duena. 
Garrantzitsua da gai honetaz bezainbatean dauden lege-betekizunak eza-
gutu eta bete ditzazuen. 2018ko maiatzean amaituko da epea zuen kudea-
keta araudi berrira egokitzeko, izan ere, data horretatik aitzina hasiko da 
hura aplikatzen. Gai honen gaineko informazioa Datuak Babesteko Espai-
niako Agentziaren webgunean (www.agpd.es) eskuratu daiteke, edo, bes-
tela, Gaztediaren Etxeko Elkartegintzarako Aholkularitzara etor zaitezkete 
zalantzak argitzera. 

Liburuak paperean edo euskarri informatikoan eraman daitezke. Azken 
aukera hori hautatuz gero, aholkua ematen dizuegu agiri guztien orrialdeak 
modu korrelatiboan zenbakitu eta aldian-aldian inprimatu eta koadernatze-
ko. Hemen liburua hasi eta ixteko eginbide bat proposatzen dizuegu, eta hori 
eransten ahalko duzue liburuak inprimatzerakoan: 

«Liburu hau ……………….. gazte-elkartearen (bazkideen, akten, 
kontabilitatearen) liburua da, ….. urtekoa, eta, bertan, elkarteko akten/
bazkideen/kontabilitatearen berri ematen da. Guztira, ….. orrialde ditu, 
….(e)tik …...(e)ra zenbakituak.

Eta behar den lekuan hala jasota gera dadin, ….(e)ko …….aren ….(e)
an sinatzen da.

Sin.: Sin.: Idazkaria – Lehendakariaren oniritziarekin».”



 gazte elkartegintza • 21 

2.
 B

id
e-

or
ria





 gazte elkartegintza • 23 

3.
 D

en
ok

 b
ar

ru
ra

3. DENOK BARRURA:  ABIATU AURREKO 
IZAPIDEAK

Zehaztua baduzue zer elkarte-mota sortu nahi duzuen, agiri batzuk egin 
behar dituzue haren bizitza juridikoa hasteko. Agiri horiek eginak dituzue-
nean, zuen elkartea jaioko da, entitate edo pertsona juridiko gisa, bere es-
kubide eta betebehar propioekin. Horregatik, garrantzitsua da gogoeta eta 
eztabaida egin dezazuen honako hauek zehazteko: entitatearekin lortu nahi 
dituzuen helburuak, horiek eskuratzeko moduak, zein baliotan edo ideietan 
oinarrituta egin behar duzuen, hau da, zehaztea entitatearen Zeregina, Ikus-
pegia eta Balioak izenarekin ezagutzen ohi den hori. 

3.1. Ekipajea prestatzen: beharrezko agiriak

a) Sorrera-akta

Zuen elkartea eratzeko behar duzuen lehenbiziko agiria Sorrera-akta 
edo Eraketa-akta deitzen da. Bertan, gazte-elkarte bat sortzeko duzuen bo-
rondatea jasotzen da. Ez da beharrezkoa notarioaren aurrean egitea, ez eta 
beste edozein autoritate bereziren aurrean ere; beraz, doan da. Gida honen 
amaieran, eranskinen atalean, eredu bat duzue sorrera-akta egiteko. Gutxien-
gutxienez, honako hauek izan behar ditu: 

 - Elkartea eratzeko bileraren lekua, eguna eta ordua. 
 - Fundatzaileen datuak (izen-abizenak, nazionalitatea, helbidea eta 

jaioteguna). 
 - Gazte-elkarte bat eratzeko borondatea, haren izena eta helbidea. 
 - Elkartearen jarduna zedarrituko duten estatutuen onespena. 
 - Elkartearen lehen Zuzendaritza Batzordea (behin-behinekoa) osatu 

behar duten kideen izendapena.
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 - Baimena Administrazioarentzat, fundatzaileen nortasun-datuak 
egiaztatu ditzan. 

 - Fundatzaileen sinadura (izen-abizenak eta NAN edo IEA).

 KASU!: Helbide bat jar daiteke elkartearentzat eta beste bat 
jakinarazpenetarako, baina normalena da bientzat helbide bera jartzea. 
Elkarteak egoitza badu berea edo fundatzaileetako baten ez den lokal 
batean, Lehendakariak agiri bat sinatu beharko du adierazteko baimena 
ematen zaizuela toki hori entitatearen helbidetzat izendatzeko. Eranskinen 
atalean aurkituko duzue baimen horren eredu bat. 

 IDEIA!: Gorde sinatu duzuen agiri bakoitzaren kopia bat; 
horrela, beste organismo batzuekin kudeaketa-lanak egiten ahalko dituzue 
zuen entitatea erregistroan jasoa geratu bitartean, eta hori gertatzea hiru 
hilabete kosta daiteke. 

b) Estatutuak

Estatutuak dira elkartearen funtzionamendua zehazten duten arauak, 
eta bazkide guztiak lotesten dituzte. Gomendagarria da estatutuak nola ida-
tzi ondo pentsatzea, oso garrantzitsua baita puntu guztiak argi edukitzea. 
Estatutuen aldaketak berariaz horretarako Batzar Nagusi batek onetsi behar 
ditu eta aldaketa hori Erregistroari jakinarazi behar zaio, erabakia noiz hartu 
eta hilabeteko epean. Estatutuak bazkide fundatzaileek sinatu beharko di-
tuzte, bukaeran. 
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 AHOLKUA: Estatutuak edo elkarteko beste edozein agiri idaz-
teko garaian, erabili oinarritzat gida honen eranskinetan agertzen diren 
agiriak. Zuen elkartearen errealitatera egokitu beharko dituzue, baina, 
horiek erabilita, lan handia aurreztuko duzue.  

Hona hemen zer eduki izan beharko duten, gutxienez: 
 - Elkartearen izena eta lotura indarrean diren legezko arauei. 
 - Elkartearen helburuak eta jarduerak. Hau da atalik garrantzitsue-

netako bat. Funtsezkoa da bi kontzeptuak ondo bereiztea eta ze-
hatz idaztea. Helburuak elkarteak lortu nahi dituen xedeak dira, eta 
jarduerak, berriz, elkarteak helburu horiek lortzeko egingo dituen 
ekintzak dira. 

 - Helbidea eta lurralde-esparrua. Estatu-mailakoa edo komunitate-
mailakoa izan daiteke. Esparru jakin bat hautatzeak ez du esan nahi 
jarduerak ezingo direnik hortik at egin, baina baldintzatuko du zer 
Erregistro eta erroldatan inskribatu behar duzuen elkartea.

 - Iraupena, elkartea ez bada eratu mugatu gabeko denboraz.
 - Bazkideen araubidea. Bazkideak onartzeko arau zehatzak ezarri 

behar dira, bai eta bazkidetza-modalitateak (fundatzaileak, osoak, 
ohorezkoak, etab.), bazkideen eskubideak eta betebeharrak, eta, ze-
hapen edo kanporaketarik izatekotan, bete beharreko arauak ere.

 - Elkartearen organoak. Estatutuen zati honetan, beharrezkoa da, 
halaber, Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzeko eta ordezkat-
zeko modua arautzea.

 - Araubide ekonomikoa eta elkartearen baliabide ekonomikoak. 
 - Agiriei buruzko betebeharrak. 
 - Desegiteko arrazoiak eta ondarearen norakoa, halakorik izanez 

gero. Nolanahi ere, ezin izanen da hutsaldu elkartearen entitatearen 
irabazi-asmorik gabeko izaera. 

 - Egoki jotako beste edozein hitzarmen sartzea. 
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Horrekin guztiarekin, eginak dituzue estatutuak.  

AHOLKUA: Behin zuen ibilbidea hasita, Barne Araudi bat 
egin dezakezue, eta, bertan Elkartearen bizitzarako alderdi praktikoak 
jaso ditzakezue, bidean aurkitzen dituzuen beharren arabera. Zuen 
elkartearen neurri-neurrira egindako «jantzi» bat izango da, ez da be-
harrezkoa ezein erregistrotan inskribatzea eta eguneroko lana erraztuko 
dizue. 

3.2. Hasi da bidaia: elkartea erregistratzea

Behin elkartearen Sorrera-akta eta Estatutuak eginda dituzuenean, 
Erregistroan inskribatzen ahalko duzue elkartea. Berez, ez da nahitaezkoa 
elkartea erregistratzea, baina ez egiteak ondorio negatiboak ekartzen ahal 
ditu. Ondorio nagusia da elkarteko bazkideek erantzuten ahalko dietela, 
modu pertsonalean, hau da bere ondarearekin, elkarteak dituen zorrei. 
Hori ekiditeko, hirugarrenek izan dezaten elkartearen existentziaren eta 
beste zenbait daturen berri, komeni zaizue elkartea Erregistroan inskriba-
tzea. 

Non erregistratu

Jardute-esparrua Espainia osoa baldin bada, Barne Ministerioaren Ida-
zkaritza Teknikoaren pean den Elkarteen Erregistro Nazionalera jo beharko 
duzue –Amador de los Ríos kalea, 7, 28010 MADRIL (http://www.interior.
gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones)–. 

 Elkartearen jardute-esparrua Nafarroako Foru Komunitatea baldin 
bada, Nafarroako Gobernuaren Elkarteen Erregistroan erregistratu beharko 
da, helbide honetan: Karlos III.aren etorbidea, 2, behea. 31002 (http://www.
navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3548/Registro-de-Asociaciones-)
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Bi inskripzioak edozein administrazio-erregistrotan egin daitezke, da-
gozkion agiriak aurkeztuta. Hona agiriok: 

a) Elkarteen Erregistro Nazionala:

 - Inskripzioa eskatzeko eskabidea.
 - Sorrera-akta, bazkide fundatzaileen jatorrizko sinadurekin.
 - Estatutuak, bazkide fundatzaileek sinatuta. 
 - Ziurtagiria, dagokion tasa ordaindu izana egiaztatzeko. 

b) Nafarroako Gobernuko Elkarteen Erregistroa:

 - Eskabide orokorra, inskripzioa eskatzeko, Lehendakariak edo Ida-
zkariak sinatuta. 

 - Sorrera-akta: : jatorrizko bi ale, bazkide fundatzaileek sinatuta.

 - Estatutuak: jatorrizko bi ale, fundatzaileek bukaeran sinatuak. 

 - Lehendakariaren erantzukizuneko aitorpena, non adieraziko baita 
elkarteak legezko baimena duela esleitutako egoitza aipatzeko, hura 
ez bada elkartearena edo fundatzaileetako batena. 

 - Inskripzio-tasaren ordainketa-gutunaren ordainagiria. 

GOGOAN HARTU!: Elkartearen sorrera-aktak ez badu espre-
suki baimentzen Administrazioa zuen datuak egiaztatzeko, inskripzio-esk-
abideari atxiki beharko diozue zuen NANen edo IEAen kopia ( Nortasun 
Agiri Nazionala edo Identifikazioa Egiaztatzeko Agiria).
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Elkarteen erroldak

Behin elkartea dagokion Erregistroan erregistratuta, errolda-bulegoetara 
jotzen ahalko duzue zuen elkartea inskribatzeko –batzuetan, horiei ere erre-
gistro esaten zaie–, jarduerak zer kolektibori edo esparruri zuzendu eta ho-
rren arabera.

Gazte-elkarteen kasuan, gomendatzen dizuegu elkartea Nafarroako 
Gobernuaren gazte-elkarteen Erregistroan inskribatzeko (http://www.
navarra.es/home_es/servicios/ficha/5293/Censo-de-Entidades-de-Ju-
ventud-de-Navarra); eta zuen elkartea Iruñean helbideraturik badago, 
Iruñeko Udaleko Elkarteen Udal Erregistroan inskribatzen ahal duzue 
(https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=20-42049). 
Eta, azkenik, zuen elkartean boluntarioak arituko badira, boluntarioen 
ekintzako entitateen erroldan inskribatu ahal izango duzue (http://www.
navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5459/Censo-de-entidades-con-ac-
cion-voluntaria). Beste zenbait erroldatan ere sartzen ahal duzue elkartea, 
haren ezaugarrien arabera: emakumeen, etorkinen, GKEen eta abarren 
erroldetan. 

Erroldatze horiek, oro har, borondatezkoak dira, baina, askotan, bete be-
harreko baldintza da haietan erroldaturik egotea Administrazio Publikoak 
deitutako laguntzak eta diru-laguntzak eskuratu ahal izateko. 

Hauek dira errolda horietan izena emateko beharrezko agiriak: 

a) Iruñeko Udaleko Herritarren Elkarteen Udal Erregistroa

 - Inskripzioa eskatzeko eskabidea.
 - Estatutuen fotokopia.
 - Elkarteen Erregistroaren ebazpena (erregistroa nazionala edo forala 

izan daiteke), entitatearen inskripzioa eta zenbakia egiaztatuta. 
 - Zuzendaritzako karguak dituzten pertsonen datuak eta NANa edo 

IEA, eta kargurako aukeratu zituzten bileraren ziurtagiria.
 - Elkartearen IFZren fotokopia, bertan elkartearen helbidea jasota 

(hautazkoa). 
 - Urteko aurrekontua.
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 - Urtean egitekoak diren jardueren programa.
 - Bazkide-kopurua egiaztatzeko agiria, urtero berrituko dena.

b)  Nafarroako Gobernuko Gazteriako Zuzendaritzaordeko  
Gazte Entitateen Errolda

 - Izena emateko eskabidea, behar bezala beterik. 
 - Elkartean hautatutako kargudunen inguruko akta.
 - Zuzendaritza Batzordeko kide guztien NANaren edo IAEren fo-

tokopia.
 - Elkarteen Erregistroan (Nazionalean edo Foralean) inskribatu iza-

naren ebazpenaren fotokopia. 
 - Estatutuen fotokopia.
 - Estatutuetan jasota ez dauden beste antolakuntza-arau batzuk, hala 

nola barne araudia, halakorik balitz.. 
 - Lehendakariaren erantzukizuneko aitorpena, non adieraziko baita 

elkarteak legezko baimena duela esleitutako egoitza aipatu ahal iza-
teko, hura ez bada elkartearena edo fundatzaileetako batena. 

 - Elkartearen IFZren fotokopia.
 -  Abonua transferentzia bidez egiteko eskaeraren inprimakia.

c) Boluntarioen Ekintza duten Entitateen Errolda

Zuen elkartea bada jarduerak boluntarioen laguntzari eta konpromisoari 
esker gauzatzen dituen entitate bat, edo boluntariotza-programa jarraitu eta 
egonkor bat badauka, Nafarroako Gazteria eta Kirol Institutuko Gazteriako 
Zuzendaritzaordeko Boluntarioen Ekintza duten Entitateen Erroldan ins-
kribatu dezakezue. Agiri hauek aurkeztu behar dira: 

 - Inskripzioa eskatzeko eskabidea.
 - Lehendakariaren erantzukizuneko aitorpena, errolda honetan ize-

na emateko baldintzak betetzearen gainean, zeinak, besteak beste, 
hauetara behartzen duen: 
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• Boluntarioen altak eta bajak jasotzen dituen liburu eguneratu 
bat izatea. 

• Agiri bat sinatzea boluntarioekin, haiek elkartearekin izango 
duten harremanaren baldintzak jasota.

• Istripu-aseguru bat egitea boluntzarioentzat.

• Boluntarioek urtean egindako jardueren memoria bat egitea. 

• Boluntarioak prestatzea aurrera eraman beharko dituzten egin-
kizunetan.

• Konpromisoa hartzea urtero erroldako oinarrizko datuak be-
rritzeko. 

d)  Garapenaren aldeko Lankidetzako Agentzia  
Espainiarraren Erregistroa: 

Elkarteak aritu behar du lankidetzako gaietan, nazionala den erregistro 
batean eman behar du izena, eta errolda hori Garapenaren aldeko Lankidet-
zako Agentzia Espainiarraren pean dago. Errolda horretan izena emateak, 
halaber, aukera ematen du araudi fiskal jakin bat aplikatzeko, eta horrek bidea 
emanen dizue etekinak lortzeko, hala entitatearendako nola harekin elkarla-
nean ari diren pertsona fisiko edo juridikoendako. Webgune honetan jasota 
daude zuen entitateak errolda honetan izena emateko baldintzak eta aurkez-
tu beharreko agiriak: 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/
ONGD/Registro/Solicitud-de-inscripcion.aspx

3.3. Lehen geldialdia: IFZ

Elkarte bat pertsona juridikoa da, eta eskubidea du Ogasunean Iden-
tifikazio Fiskaleko Zenbaki (IFZ) bat izateko; hori izango da, hain zuzen, 
haren identifikazio-agiria fakturetan, kontratuetan, jardueretan, etab. 
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KASU!: IFZ eskatzeko ohikoena bada ere elkartea dagokion er-
registroan –estatukoan edo foru-komunitatekoan– izena emateko zain ger-
atzea, behin-behineko IFZ bat eskuratzen ahal da inskripzioa egin baino 
lehen. Foru Ogasunean eskatzen da (Eskirotz kalea 16, Iruña), eskabide 
baten bidez, zeinari atxiki beharko baitzaizkio Erregistroan aurkeztut-
ako agiri guztien kopiak edo Entitateen Erroldaren alta-agiria bete, agiri 
horiekin batera. Behin izena emanda, berriro Ogasunera jo beharko duzue 
berriz ere inskripzioaren aldeko ebazpenaren berri emateko eta behin be-
tiko IFZ bat jasotzeko.

Behin IFZa lortuta, dela behin-behinekoa dela betikoa, kontu bat ire-
kitzen ahal duzue banku-entitate batean. Ohikoena da kontua mankomu-
natua izatea, hau da, bi sinadura edo gehiago behar izatea dirua ateratzeko; 
dena den, solidaritate bidezko sistema ere erabil daiteke, hots, baimena duen 
edonork bere kabuz atera ahal izatea dirua. Beste aukera bat da gehieneko 
muga bat jartzea modu independientean edo solidarioan dirua eskuratzeko, 
eta muga horren gainetiko dirua ateratzeko hainbat pertsonaren sinadura be-
har izatea. 

 





 gazte elkartegintza • 33 

4.
 A

bi
a 

ga
ite

ze
n

4. ABIA GAITEZEN

Behin aurreko urrats guztiak eginda, zorionak!, prest zaudete, jada, abiat-
zeko. Orain, garrantzitsua da jakitea zer geldialdi egin behar dituzuen bidean, 
bidaia dibertigarri eta segurua izan dadin. 

Azter ditzagun orain entitatearen kudeaketa-betebeharrak: 

4.1. Aurrekontua, behar bezala: kontabilitatea

Elkarteei egitea gehien kostatzen zaien zereginetako bat kontabilitatea-
ren kudeaketa da. Martxoaren 26ko 1/2002 Lege Organikoaren 14. artiku-
luak, elkartzeko eskubidea arautzen duenak, ezartzen du elkarteen kontabilita-
teak haien ondarearen, finantza-emaitza eta -egoeraren irudi zehatza izan behar 
duela, baita haien jardueren eta ondasunen inbentarioaren erregistroa ere.

Aurreko eginbehar hori betetzeak, gaiari aplika dakizkiokeen arauekin 
lotuta, agertoki desberdinak ekar ditzake: 

 - Onura publikotzat aitortutako entitateak edo JEZren epigrafe-
ren batean alta emanda daudenak. Irabazi asmorik gabeko entita-
teentzako Kontabilitate Plan Orokorraren egokitze-arauak aplikatu 
beharko dituzte (azaroaren 28ko 1497/2003 Errege Dekretuaren 
hirugarren xedapen gehigarria, Elkarteen Erregistro Nazionalari 
eta Merkataritza Kodeari buruzkoa). Kontabilitate-plan hori Kon-
tabilitaterako eta Kontu Ikuskaritzarako Institutuaren 2013ko 
martxoaren 26ko ebazpenean jasoa dago. http://www.boe.es/boe/
dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3781.pdf

 - Beste elkarteak (onura publikotzat aitorturik ez daudenak eta 
JEZren ezein epigrafetan alta emanda ez daudenak). Printzipioz, ez 
daude behartuta Kontabilitate Plan Orokorraren Egokitze Arauen 
arabera eramatera kontabilitatea, baina gomendagarria da

 - Irabazi asmorik gabeko entitate txiki eta ertainak (aktiboko kon-
tu-sail eta urteko diru-sarrera guztiak batuta 150.000 euro baino 
gehiago ez dutenak eta bost langile baino gehiago kontratatuak ez 
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dituztenak). Kontabilitate-plan orokor espezifikoan ezarritako-
ra egokitu beharko dute kontabilitatea: http://www.boe.es/boe/
dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf. 

Deskribatutako agertoki horietaz gain, elkarteek edo entitateek kontabi-
litate-bolumen handi samarra dutenean, honako kasu hauek gerta daitezke:

 - Irabazi asmorik gabeko entitateek Enpresa Txiki eta Ertainentzako 
Plan Orokorra aplika dezakete, baldin eta bi ekitaldi jarraitutan, gu-
txienez, inguruabar hauetako bi badituzte:
• Bere aktiboa (ondasunen eta eskubideen gehikuntza) 2.850.000 

euro baino txikiagoa izatea.
• Urteko negozio-zifra 5.700.000 euro baino gutxiago izatea.
• Langile-kopurua, batez beste, 50 baino gutxiago izatea.

 - Halaber, mikroenpresen irizpide espezifikoak (espezialitateak di-
tuzten enpresa txiki eta ertainetarako Plan Orokorra) aplikatzeko 
aukera izango dute, baldin eta epe horretan, gutxienez, inguruabar 
hauetako bi badituzte:
• Bere aktiboa (ondasunen eta eskubideen gehikuntza) 1.000.000 

euro baino txikiagoa izatea.
• Urteko negozio-zifra 2.000.000 euro baino txikiagoa izatea.
• Langile kontratatuen kopurua, batez beste, 10 baino gutxiago 

izatea.
• Urteko kontuak honako hauek osatzen dituzte: balantzea, ga-

leren eta etekinen kontua, ondarearen aldaketa-egoera eta me-
moria.

 LIBURUAK LEGEZTATZEA: Nafarroan gaur egun ez da 
beharrezkoa irabazi asmorik gabeko entitateen kontabilitate-liburuak 
legeztatzea. Hala ere, Sozietate Zerga aurkeztu eta ordaintzera behartuak 
badaude, gomendagarria da liburuak legeztatzea Merkataritza Erregis-
troan.
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Sozietate Zerga

Sozietate Zergak pertsona juridiko guztiak ukitzen ditu (eta esan dugu 
gidaren hasieran elkarte bat pertsona juridikoa dela). Nafarroan, elkarteak 
beharturik daude diru-sarrera guztiak aitortzera Sozietate Zergaren bidez, 
honako bi baldintza betetzen dituzten elkarteak izan ezik:

 - Urteko diru-sarrerak guztira ez izatea 100.000 eurotik gorakoak.
 - Atxikipen fiskala aplikatu behar ez zaien diru-sarreren kopurua ez 

izatea 25.000 urtetik gora urtean.

 GOGOAN IZAN: Kontabilitate ordenatu eta egiazko bat 
nahitaezko betebeharra da elkarte ororentzat. Hasieran, irudi lezake oso 
nekeza dela hori egitea, baina, luzera begira, izugarri lagunduko dizue zuen 
entitatea modu zuzen, eraginkor eta efizientean kudeatzen. 

Orain arte esandakoa gorabehera, garrantzitsua da kontuan hartzea Na-
farroan badirela fiskalitate-gaietan berezitasunak dituzten entitate batzuk. 
Honako hauek dira: fundazioak, onura publikotzat aitortutako elkarteak 
(gero ikusiko dugu zer diren), Garapenaren aldeko Lankidetzako Agentzia 
Espainiarrean alta hartutako elkarteak, Kirol-federazioak eta Gizarte Meze-
nazgoa aitortua duten entitateak (ikusiko dugu hauek ere zer diren). Entitate 
horiei aplikatzen zaie 10/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa, fundazioen eta 
babes-jardueren zerga-araubidea arautzen duena. 

4.2. Zerga-betebeharrak betetzea 

Elkartearen jarduerak garatzeko eta hori egunerokoan kudeatzeko, zer-
ga-betebehar batzuk bete behar dira. Hona hemen zuen entitateak zuzen 
aurre egin eta kudeatu beharreko betebeharrak: 
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a) Jarduera Ekonomikoen Zergan ( JEZ) alta ematea

JEZ tokiko zerga bat da, Udal bakoitzaren esparrukoa da, eta jarduera 
ekonomikoak egiten diren kasuan aplikatzen da. Beraz, edozein motatako 
jarduera ekonomikoak egiten dituzten elkarteek (ikastaroak, azoka txikiak, 
jaialdiak, etab.) alta hartu beharko dute egoitza duten tokiko Udalean, dago-
kien epigrafean. 

Nafarroan, desgaitasun fisiko, psikiko edo zentzumenezkoa dute-
nen elkarteak daude JEZ ordaintzeko salbuetsita, desgaituen irakaskuntza, 
hezkuntza, errehabilitazio eta babeserako jarduera pedagogiko, zientifiko, la-
guntzazko eta enplegurakoak egiten dituzten kasuetan. Baimena dute, baita 
ere, elkartekideekin egiten dituzten lantegietan sortutako produktuak saltze-
ko, non eta salmenta horien kopurua bakarrik elkarteari eusteko erabiltzen 
den.

 KASU!: Salbuespen horren onuradun izateko, aurreko betekizunak 
betetzeaz gain, espresuki eskatu beharko da hori kasuan kasuko Udalean 
eskabidea aurkeztuta. Kontuan hartu gauza bat dela JEZ zergan alta 
hartzeko betebeharra (jarduera ekonomikoak egiten dituzten elkarte 
guztiek alta hartu behar dute) eta beste bat, dagokion tasa ordaindu behar 
izatea (ez da bete beharrekoa, salbuespena eskatzeko baldintzak betez 
gero).

b) Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ)

BEZa transakzio ekonomikoei (erosketak, salmentak, alokairuak, 
etab.) aplikatzen zaie, eta amaierako kontsumitzaileek ordain dezaten 
egina dago, hau da, jarduera ekonomikoak egiten ez dituen edozein pert-
sona fisiko edo juridikok ordain dezan. Ondorioz, zuen elkarteak jarduera 
ekonomikoak egiten baditu, erosketetan BEZa ordaintzeaz gain, BEZa 
kobratu beharko duzue salmenten edo emandako zerbitzuen fakturetan. 
Hiruhileko bakoitza bukatzean, dagozkizuen zerga-aitorpenak egin be-
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harko dituzue, kobratutakoaren eta ordaindutakoaren arteko aldea zehaz-
tuta. 

Aurreko guztia gorabehera, Nafarroan, 2013ko urtarrilaren 1etik1 au-
rrera, izaera soziala duten entitateek egindako jarduerak BEZa ordaintzetik 
salbuetsita egon daitezke. Salbuespen horretaz baliatzeko, elkarteek honako 
baldintza hauek bete behar dituzte: 

 - Irabazi asmorik ez izatea.
 - Lehendakari, Nagusi eta legezko ordezkari karguak ez izatea solda-

tapekoak eta ez edukitzea inolako interesik jardueren emaitza eko-
nomikoetan, ez beren kabuz eta ez bitartekari baten bidez. 

 - Bazkide, jabekide eta senideak –bigarren graduraino– ez izatea salbuetsi-
tako operazioen hartzaile nagusi eta ematen diren zerbitzuetan ez edukit-
zea baldintza berezirik.

Elkarteek aukera dute administrazioari eskatzeko izaera sozialeko en-
titatetzat aitortuak izatea, eta guk animatu egiten zaituztegu hori egitera 
(horretarako, eskabide eredu bat prestatu dugu, eta hura eranskinetan dago 
eskuragarri), nahiz eta salbuespena berdin aplikatuko den kalifikazio hori ja-
sota zein ez. 

 KASU!: BEZa ordaintzeko salbuespena bakarrik aplikatuko 
da elkartearen estatutuetan jasota dauden gizarte-xedeak betetzera 
bideratutako jardueretan. Halaber, ez dute BEZa ordainduko indarreko 
arauekin bat BEZa ordaintzetik salbuetsita daudenek eta, oro har, ondasun 
edo zerbitzu baten ordainean diru-trukerik ez dutenek2. 

2 

1  BEZaren Foru Legearen 17.3 artikuluaren aldaketa, Zergen Harmonizazioari buruzko 
otsailaren 13ko 1/2013 Legegintzako Foru Dekretuaren artikulu bakarreko laugarren atalaren 
bidez (35. NAO, 2013ko otsailaren 20koa). 

2  Abenduaren 30eko Balio Erantsiaren Gaineko Zergari buruzko 19/1992 Foru Legea-
ren 17. artikulua. 
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Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergak pertsona fisikoen, hau da, 
herritarren diru-sarrerei aplikatzen zaie. Esan dugu, jada, gida honen hasie-
ran gazte-elkarte bat pertsona juridikoa dela; beraz, printzipioz ez dagokio 
zerga hau ordaintzea. 

Hala ere, oso litekeena da gure entitateak, inoiz, 300 eurotik gorako 
ordainsari profesionalak, soldatak, alokairuak, sariak eta halakoak ordaindu 
behar izatea pertsona fisikoei. Halako kasuetan, elkarteak errenta horien 
zati bat atxiki beharko die horiek jasotzen dituzten pertsona fisikoei, eta 
Foru Ogasunean ordaindu. Nafarroan ezarritako atxikipen-portzentaia % 
15 da. 

Hiruhilero, normalean hiruhileko natural bakoitza amaitu eta hurren-
go hileko lehen hogei egunen barruan, egindako atxikipenen berri eman eta 
horiek ordaindu beharko ditugu, horretarako eskuragarri dauden formula-
rioak betez, dela aurrez aurre gure banku-entitatean dela modu telematikoan. 
Urtero, egindako atxikipenen laburpena aurkeztu behar da, haiei dagozkien 
pertsonen datuak emanda.

 ADIBIDEA: Entitateak Gazteriaren nazioarteko Eguna (abuz-
tuak 12) ospatzearen karietara antolatutako jardueren artean, gazteen es-
kubideei buruzko prestakuntza-hitzaldi bat programatu duzue. Hizlariak 
100 euro kobratu behar ditu. Elkarteak bi puskatan ordainduko du kopuru 
hori: Hizlariari 85 € ordainduko dizkiozue faktura aurkezten dizuenean, 
eta 15 € Ogasunean ordainduko dituzue, atxikipen gisara, PFEZ dela me-
dio. Hurrengo urteko errenta-aitorpenean, atxikipen hori aplikatu diozuen 
pertsonak hori berreskuratzen ahalko du errenta-aitorpena egiten duene-
an, haren gainerako ekonomia-inguruabarren arabera. 

3Aurrekoa gorabehera, PFEZaren Foru Legearen Testu Bateginean be-
rriki egindako aldaketa batek ezarri du irabazi-asmorik gabeko entitateek 

3  6/2017 Foru Legea, maiatzaren 9koa, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru De-
kretuak onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen tes-
tu bategina hein batean aldatzen duena. 
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kirol zein kultur jarduerak eman edo garatzen dituzten pertsona fisikoei 
ordaintzen dizkieten diru-kopuruek ez dutela atxikipenik izango, eta ez da 
horien berri emateko betebeharrik egongo, betiere kopuru horiek ez badute 
urteko eta hartzaile bakoitzeko 3.600 euro baino gehiago jotzen.

Neurri horrekin, kirol-kluben eta irabazi-asmorik gabeko elkarteen egu-
nez eguneko kudeaketa erraztu nahi da, bai eta zerbitzu horiek ematen diz-
kietena ere, praktika horiek entitate mota horien artean zabalduz.

Hala ere, elkarteak atxikipena egin behar ez badu ere, 3.600 €-tik be-
herako kopuruak ez daude PFEZtik salbuetsita. Izan ere, kopuru horiek 
kobratzen dituztenek aitortu beharko dituzte beste lan-sari batzuekin ba-
tera edo bestelako kontzeptuetan, jasotako kopuruak osorik behartzen badu 
PFEZan aitortzera.

Hartzaile bakoitzeko urtean 3.600 eurotik gora jotzen duten kopuruak 
Zerga Araubide orokorrari loturik egonen dira, atxikipenari eta informazioa 
emateko beharrari dagokienez. Halaber, nahiz eta kopuru horiek atxikipena 
egitera loturik ez egon, kontzeptu horretan aitorpena egitera beharturik da-
goen pertsona fisiko bakoitzari guztira jasotako diru-sarreren % 2 atxikiko 
zaio edo portzentaia hori kontu-korrontean sartuko. 

d) Hirugarrenekin egindako Eragiketen Aitorpena

Gure entitateak egin behar duen beste aitorpen garrantzitsu bat Hiru-
garrenekin egindako Eragiketen Aitorpena izenekoa da. Hain zuzen, hiru-
garren pertsonekin –bezeroekin nahiz hornitzaileekin– egindako eragiketen 
gaineko aitorpena da, hirugarren horiekin urte osoan 3.005,06 euroak gain-
ditu baditugu egin beharrekoa. Aitorpen hau informatiboa besterik ez da; 
hortaz, entitateek ez dute ezer ordaindu behar.

e) Betebeharrak gardentasunaz bezainbatean

Elkartearen finantzaketa bideetako bat diru-laguntza publikoak badira, 
Administrazioari jakinarazi behar zaio zer diru-kopuru jaso dituzten Zuzen-
daritza Batzordeko kideek.4

4  Gardentasunari buruzko 11/2012 Foru Legea, ekainaren 21ekoa. 
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Nafarroako Aurrekontu Orokorren kontura diru-laguntzak jasotzen di-
tuzten elkarteek bete behar dute eginbehar hau, baldin eta honako ingurua-
bar hauek suertatzen badira: 

a) Diru-laguntzaren zenbatekoak 20.000 eurotik gora jotzea.
b) Jasotako kopuruak entitate onuradunaren urteko negozio-zifraren 

edo aurrekontuaren % 20 gainditzea.
Aurreko inguruabarrak kalkulatzeko, batu egin behar dira Nafarroako 

Foru Komunitatetik edo haren erakunde publikoetatik urte naturalaren ba-
rruan, hau da, urtarriletik 1etik abenduaren 31ra bitarte, jasotako diru-lagunt-
zen zenbateko guztiak. Diru-laguntzak hainbat urtetan jasotzekoak badira, 
urte bakoitzean jasotako dirua hartuko da kontuan eta ez diru-laguntzaren 
guztizkoa. 

Kontuan hartu beharreko negozio-zifrari edo urteko aurrekontuari da-
gokienez, hura izanen da zenbateko txikiena daukana hauen artean: 

a) Aurreko urteko negozio-zifra edo aurrekontu gauzatua.
b) Diru-laguntza zein urtetan eman eta hartan entitatearen organo es-

kudunak onetsitako negozio-zifra edo aurrekontu onetsia.

Hona Administrazioari eman beharreko informazioa: 
a)  Entitatearen gobernu-, administrazio- eta zuzendaritza-organoen 

osaera.
b)  Organo horietan dauden karguen zerrenda.
c)  Elkarteak iaz kargu bakoitzeko eskuratutako diru-sari gordinak eta 

bestelako diru-sarrerak, kontzeptuka banakaturik. Entitatea sortu 
berria bada, eman beharreko informazioa izanen da aurrekontuetan 
edo plangintza ekonomiko-finantzarioan jasotakoa.

d)  Kargu bakoitzak gobernu-, administrazio- eta zuzendaritza-eginki-
zunetan duen arduraldiaren araubidea.

e)  Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia.

Informazio hori guztia modu telematikoan aurkeztu eta sinatu beharko 
du elkartearen legezko ordezkaritza duen pertsonak diru-laguntza eman dion 
organoari zuzendua, hura jaso eta hilabeteko epean. Gida honen amaieran, 
eranskinen atalean, duzue informazioa emateko eredu bat. 
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 KASU!: Entitatea ez badago ere informazioa emateko betebeharra 
betetzera beharturik, agiri bat aurkeztu beharko du non aitortuko baitu 
aipatu betekizunek ez dutela entitatea ukitzen eta ez duela, hortaz, ezein 
betebeharrik arlo honetan. Horretarako, baliagarria izanen da Eranskinen 
atalean atxikitako eredua. 

4.3. Taldearen kudeaketa: giza baliabideak

Elkarteen ondare nagusia –izan gazte-elkarteak zein ez– hura osatzen 
duten pertsonak dira, haren helburuak garatzeko laguntza ematen baitute, 
bai kobratuz (langileak eta profesional autonomoak) eta bai modu altruistan 
(boluntarioak). 

Langile ordainduak 

Lanari dagokionez, gazte-elkarte batek aukera du besteren kontura ari 
diren langileak kontratatzeko edo langile autonomoekin harreman profe-
sionalak izateko. Alde horretatik, kasuan-kasuan aztertu beharko duzue zer 
araubideren arabera egin behar diren kontratazioak, indarrean dauden legeen 
arabera. Ikus ditzagun aukerak: 

a) Besteren konturako langileak

Elkarteak, norbait kontratatu behar duenean, enpresa batek egin be-
harko lituzkeen izapide berberak egin beharko ditu: 

 - Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean haren alta egin eta 
Kotizazio Kontuaren Kodea izeneko inskripzio-zenbakia lortu, zei-
nak zuen entitatea identifikatuko baitu Diruzaintza Orokorrean. 

 - Jakinarazi zer kudeaketa-entitate edota entitate laguntzaile hautatu 
den laneko gertaera eta lanaren ondoriozko gaixotasunetatik babes-
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teko eta aldi baterako ezintasunagatiko laguntza ekonomikoak es-
taltzeko. 

 - Lan-zentroa ireki izanaren berri eman Nafarroako Foru Komunita-
tean dagokigun unitatean, inprimaki sinatua eta bisita-liburua aur-
keztuta, zigilua jar diezaguten. 

 - Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga atxikitzeko erroldan 
alta egin. 

 - Kontratua Enpleguko Institutu Nazionalean erregistratu.
 - Langilearen alta egin Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean. 
 - Hileko nominak egin, aseguru sozialak ordaindu eta beharrezko 

atxikipenak egin. 
 - Kontratua amaitzean, langilearen baja egin Gizarte Segurantzaren 

Araubide Orokorrean. 
 - Langileari PFEZ atxikipenen ziurtagiria eman. 

b) Profesionalak edo autonomoak

Kasu honetan, profesionalek edo autonomoek igorriko diote faktura 
elkarteari emandako zerbitzuengatik. Entitatearen betebehar nagusiak iza-
nen dira faktura ordaintzea eta PFEZri dagozkion atxikipenak egitea, gida 
honetan dagokion atalean azaldutakoarekin bat. 

 KASU!: Besteren konturako norbait kontratatzea edo autonomo 
bat kontratatzea bi aukera guztiz ezberdinak dira. Zeinek bere ezaugar-
riak ditu eta lan-harreman mota ezberdinak dakartzate, entitatean lan 
egiten dutenentzat. Hortaz, direnak dira eta ez guk izatea erabakitzen du-
guna. Elkarteak bere gain hartzen baditu eta erabakitzen badu jardueren 
ordutegiaz, prezioaz, materialez eta abarrez, jarduera gauzatu behar duen 
pertsonarekiko lan-harremana besteren konturako kontratu batena izanen 
da. Jarduera egiten duen pertsonak askatasuna eta autonomia baditu hura 
gauzatzeko, harekiko lan-harremana lan autonomoarena izanen da. 
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C) Langile boluntarioak

Gazte-elkarteetan, ohikoena da boluntarioak izatea elkartearen jardue-
retan parte har dezaten modu altruistan, hau da, inolako ordainsari ekono-
mikorik jaso gabe bere lanaren truke. 

Nafarroan, Boluntariotzari buruzko martxoaren 27ko 2/1998 Foru Le-
geak arautzen du boluntarioen araubidea, haien eskubideak eta betebeharrak 
jasota. Araudi horretan, Boluntarioen Ekintza duten Entitateen Errolda bat 
sortzea aurreikusten da, zeinaren araubidea gida honetan jada aipatu dugun 
maiatzaren 13ko 306/2014 Foru Legeak arautzen baitu. 

Boluntarioen Ekintza duten Entitateen Erroldan izena emandako 
elkarteek, nahitaez, Boluntariotza-konpromiso bat edo -hitzarmen bat sina-
tu behar dute boluntarioekin. Horrek ez dakar berekin ezein lan-harremanik, 
baina bi parteen eskubideak eta betebeharrak ezartzen ditu. Nolanahi ere, 
elkartea erroldan izena eman gabe egonda ere, komeni da halako hitzarmen 
bat egitea. Horrez gain, boluntarioak hartzeko protokolo bat ere edukitzea 
komeni da; bertan azalduko duzue zer ezaugarri diren zuen entitatearen be-
reizgarri, zer konpromiso eskatzen duzuen etab., eta, are, posible balitz, bo-
luntarioek egingo dituzten lanetarako berariazko prestakuntza ere eskainiko 
diezue. 

Langile boluntarioen eskubideak

Langile boluntarioek honako eskubide hauek dituzte:

1. Eskubide pertsonalak:
a) Boluntario-lanetan onartuak izatea eta jardueretan inolako berei-

zkeriarik gabe tratatuak izatea, askatasuna, duintasuna, intimitatea 
eta sinesmenak errespetaturik.

b) Entitatearen antolamenduan kemenez parte hartzea, egitarauen 
prestakuntza, diseinu, exekuzio eta ebaluazioan lagunduz, bere le-
hentasun eta gaitasunen arabera, aplikatzekoak diren estatutu edo 
arauak errespetatuz.

c) Entitatearen helburu eta izaerarekin zerikusirik ez duten eginkizu-
nik manatuak ez izatea.
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d) Justifikatzen duten zioak daudenean, entitatearen ahalbideen arabe-
ra, manaturiko egitarauaren aldaketa lortzea; era berean, lankidetza-
ren gizarte balioagatik errespetua eta eskerrona lortzea eta egitaraue-
tan parte hartu duela frogatzen duen ziurtagiria jasotzea.

e) Boluntario izateari askatasun osoz uztea.

2. Informazio eta prestakuntzarako eskubideak:
a) Parte hartzen duteneko entitatearen helburu, antolamendu, funtzio-

namendu eta egoera ekonomikoaz informatuak izatea.
b) Manatzen zaizkien eginkizunetan aritzeko prestatuak, orientatuak 

eta lagunduak izatea, garatzen duten boluntario-lana etengabe 
hobetzea lortzeko.

3. Eskubide materialak:
a) Beren lanean behar bezalako segurtasun eta higiene egoeran aritzea, 

haren izaera eta ezaugarrien arabera.
b) Boluntarioen lanaren zuzeneko ondorioak diren istripu eta kalte-

galera arriskuen kontra aseguratuak izatea, erregelamenduz ezartzen 
diren ezaugarri eta diru-kopuruen arabera.

c) Manaturiko eginkizunean aritzeko behar dituzten gauzazko baliabi-
deez hornituak izatea.

d) Beren lanean aritzeko behar duten nortasun-agiria lortzea eta agin-
tariek eta, oro har, gizarteak hala aitortuak izatea.

e) Boluntario gisa beren lankidetza eskaintzen duten ekitaldietan aska-
tasunez sartzea.

f ) Beren lanetan izaniko gastuak ordainduak izatea.

Langile boluntarioen betebeharrak

Boluntarioek, boluntario-entitateetako kideak diren aldetik, eginbehar 
hauek dituzte:

a) Beren zerbitzuak beren jardueraren xede diren pertsonekiko inolako 
bereizkeriarik edo aurreiritzirik gabe egitea, haien duintasuna, aska-
tasuna, intimitatea eta sinesmenak errespetatuz
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b) Beren lana ahalik eta hobekien egitea, erakundean sartzeko hartu-
riko konpromisoari atxikiz, haren helburu, xede eta araudia eta hart-
zen dituzten jarraibideak onartuz, erakundearen ikurrak eta agiriak 
behar bezala erabiltzea, eta erakundeak haien eskura jartzen dituen 
gauzazko baliabideak errespetatzea.

c) Behar denean, boluntario-lanean hartu eta ezaguturiko informa-
zioaren isilpekotasuna gordetzea.

d) Beren lanagatik edozein gauzazko sariri uko egitea.

e) Proposatzen zaien prestakuntzan kemenez parte hartzea, bolunta-
rio-lanaren kalitatea hobetuko badu.

 GOGOAN HARTU!: Mugak daude elkarteetako bazkideak 
eta Zuzendaritza Batzordeko kideak kontratatzerakoan: kontratazio-bald-
intzak Batzar Nagusian onetsi behar dira eta kontratazioak ezin dira egin 
diru-laguntzetatik edo hitzarmenetatik datorren diru publikoaren kargura. 
Kontuan hartu honako hau: kontratatu den pertsona edo ordainketa jaso 
behar duena Lehendakaria bada, entitateak gal lezake BEZa ordaintzeko 
salbuespena, gizarte izaerako entitatetzat hartua izateko bete behar diren 
baldintzak betetzeari utziko liokeelako. 

4.4. Hornikuntza: elkarteen finantzaketa 

Zuen elkartea zuzen kudeatzeko, funtsezkoa da zehaztea non eta nola 
lortuko dituzuen funtsak jarduera sozialak garatzeko eta, azken buruan, enti-
tateak iraun ahal izateko. 

Diru-sarrerak elkartearen iturrietatik lor daitezke –hala nola bazkideen 
kuotetatik eta jardueren bidezko diru-sarreretatik–, edo elkartetik kanpoko 
iturrietatik. Azken kasu horretan, diru-sarrerak entitate publikoetatik etor 
daitezke (diru-laguntzak, laguntza-itunak, erakunde publikoei emandako 
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zerbitzuak), edo entitate pribatuetatik (dohaintzak, babesleak, crowfundinga, 
etab). 

Garrantzitsua da finantzaketa-iturriak orekatuta edukitzen saiatzea, 
bakar baten menpe ez egoteko. Bazkideen kuotekin, jarduerek sortutako 
diru-sarrerekin edo diru-laguntzekin batera elkarteek diru-ekarpenak jaso 
ditzakete, modu desinteresatuan lagundu nahi dieten pertsona edo enpre-
setatik (mezenas izena dute). Horretan datza, hain zuzen, mezenasgoaren 
kontzeptua. Ikus dezagun hemen zer mezenasgo-pizgarri mota jaso dezake-
ten elkarteek: 

Kultur Mezenasgoa

Kultur proiektuak egiten dituzten gazte-elkarteei diruz laguntzen die-
ten pertsona fisiko, enpresa edo entitateek heltzen ahal diete Kultur Meze-
nasgoa eta haren Zerga-pizgarriak arautzen dituen Foru Legean ezarritako 
etekinei. Kenkariak izateko eskubidea duten mezenasek egindako diru-ekar-
penak aldez aurretik interes sozialeko izendatutako proiektu edo jarduerei 
zuzendu behar zaizkie. 

Araudi hau 2014ko iraileko 30ean argitaratutako Kultur Proiektu eta 
Jarduerak Interes Sozialeko Izendatzeko prozedura arautzeko erregela-
menduan garatu da. Izendapen hori jasotzeak aukera emanen du Kultur 
Mezenasgoaren Foru Legean aurreikusitako zerga-pizgarri eta -etekinak 
aplikatzeko. Arau horretan, urtean bi epe aurreikusten dira pertsona fisiko 
eta juridikoek proiektuak eta jarduerak aurkez ditzaten, interes sozialeko 
proiektu eta jardueren izendapena jasotzeko helburuz: maiatzaren 1etik 
31ra eta urriaren 1etik 31ra. Elkarteak Kulturako departamentutik diru-
laguntzarik jasoz gero, automatikoki aplikatuko dira arauan aurreikusitako 
etekinak. 

Zehazkiago, honako jarduera hauek ahalbidetzen dute kultur arloan in-
teres sozialeko entitate gisara aitortzea: 

Jarduerak eta proiektuak, arlo hauetan: arte plastikoak, zinematogra-
fikoak, ikus-entzunezkoak, musikalak eta literarioak. Bai eta kultur ikerlanak 
eta ondareari, nafar folkloreari eta euskarari lotutako jarduerak zein bestelako 
jarduera artistikoak eta kulturalak ere.

Arau honek zenbait neurri ezartzen ditu zerga-pizgarrien arloan, ho-
nako kenkari hauekin bat:



 gazte elkartegintza • 47 

4.
 A

bi
a 

ga
ite

ze
n

a)  Mezenasgoa pertsona fisiko batek abiatzen badu, honako kenkari 
hauek eginen zaizkio errenta-aitorpenean:

 - % 80ko kenkaria lehenbiziko 150 euroetan.
 - % 40, gainerako kopuruetan.

b)  Mezenasgoa pertsona juridikoek (enpresak, finantza-entitateak, 
etab.) gauzatua denean, honako hauek:

 - % 30, bitarte Sozietateen Zergan. 
 - Enpresen kasuan, gainera, laguntza hori partida kengarritzat 

hartuko da; beraz, dohaintzaren etekina emandakoaren % 50 
inguru da. 

Entitate batek Mesenazgoaren aitorpena jasotzen badu, honako betebe-
har hauek izanen ditu: 

 - Mezenasgo bidez jasotako diru-ekarpenak mezenasgo-ekime-
nenetan erabili behar dira, eta, hortaz, aipatu baldintzetan gau-
zatu behar dira. 

 - Mezenasei egindako ekarpenen ziurtagiriak ematea eta horren 
berri ematea Nafarroako Ogasunari (182 zk.ko eredua).

 - Amaierako memoria bidez egiaztatzea proiektua egin izana.

Mezenasgo soziala

Gizarte arloko elkarteek kultur elkarteen abantaila berberak eduki dit-
zakete jaso dituzten ekarpenetan, 2016an onetsi zen pizgarrien eredu berri 
bati esker. 

Zenbait onura fiskal aplikatuko dira entitateari pertsonek edo enpresek 
egindako diru-ekarpenetan honako portzentaia hauekin bat:

 - Elkarteari pertsona fisiko batek diru-ekarpenik eginez gero, eskubi-
dea edukiko du % 80ko kenkaria aplikatzeko diru-kopuru horren le-
henbiziko 150 euroetan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
garen kuotan. 150 eurotik aurrera, eskubidea edukiko dute % 35eko 
kenkaria jasotzeko. 
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 - Entitatearen diru-emailea enpresa bat bada, zenbait onura fiskal 
edukiko ditu sozietateen zerga kalkulatzerakoan. 

Zuen elkarteak halako araubide fiskalaz onura izateko, Eskubide Sozia-
letako Departamentuan edo Nafarroako Berdintasunerako Institutuan eska-
tu behar duzue halakorik, hemen deskargatzen ahal duzuen ereduan:

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/19/
Anuncio-0/

Orain arte esandakoari men eginda eskumena duen organismoari eskat-
zeaz gain, elkarteak honako baldintza hauek bete behar ditu: 

a) Irabazi-asmorik gabekoa izatea. 
b) Elkartearen xedeak sozialak izatea. Horrek esan nahi du xede 

horiek izan behar dutela gizarte-zerbitzuen, garapenerako lan-
kidetzaren edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
arlokoak. 

c) Nafarroan jarduerak egin izana b) letran aipatutako esparruren ba-
tean, mezenasgo sozialaren araubide fiskalean sartzeko eskaera noiz 
egin eta aurreko 4 urteetan.

 Baldintza hori betetzat joko da baldin eta entitateak jaso badu diru-
laguntzaren bat Nafarroako Administrazio publikoetatik aurreko lau 
urteetako bakoitzean. 

d)  Entitateak jasotako errenten eta diru-sarreren % 70 gutxienez era-
biltzea interes orokorreko helburuetarako, eta gainerakoa, zuen he-
lburuak betetzeari zuzendutako baliabideak (ondare-ekipamendu 
gisara ezagutua) handitzeko. 

e)  Diru-laguntza publikoen entitate onuradunentzat ezarritako gar-
dentasun-betebeharrak betetzea, zein eta aurreko artikuluetan az-
tertu ditugunak. 

Behin elkartea mezenasgo sozialaren araubidean sartuta, urtero eskatu 
beharko duzue, urteko lehen zortzi hilabeteren epean, elkarteari araubide 
hori aplikatzen jarraitzea. 

Epe horretan berean, erantzukizuneko aitorpena aurkeztu beharko du-
zue, egiaztatzeko araubide horretan sartzeko ezarritako baldintzak segitzen 
dituzuela betetzen, eta horrekin batera elkartearen kontuak ere aurkeztu be-
har dituzue. 
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Onura fiskal horiek aplikatzeko, elkarteak honako baldintza hauek bete 
beharko ditu zerga-ekitaldi bakoitzean:

a)  Egiaztatzea, elkarteak egindako ziurtagiri bidez, diru-dohaintzen 
errealitatea eta zenbatekoak, bai eta dirua elkartearen jarduerak fi-
nantzatzeko erabili dela ere.

b)  Tributu-administrazioari jakinaraztea, triburu-arauetan ezarritako 
eredu eta epeetan, elkarteak egindako ziurtagiri horien edukia.

Urte bukaera baino lehenago, Eskubide Sozialetako Departamentuak 
eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak igorriko diote Tributu Admi-
nistrazioari araubide fiskal hori aitortua duten elkarteen zerrenda. 

Onura publikoa

Bi urteko ibilbidea egin eta baldintza jakin batzuk beteta, Barne Mi-
nisterioari eska diezaiokezue zuen elkartea onura publikoko elkarte izenda 
dezala. Izendapen horren bidez, zuen entitateak egindako gizarte-lanaren ai-
torpena jasotzeaz gain, aukera izango duzue, besteak beste, zerga-etekin bat-
zuk izateko, edozein arrazoi dela-eta auzitara joan behar izanez gero justizia-
zerbitzu doakoak izateko, eta onura publikoko gazte-elkartearen izendapena 
erabili ahal izateko. 

Honako esteka honetan kontsultatu ditzakezue izendapenerako baldint-
zak eta horretarako eredu-agiriak eskuratu: http://www.interior.gob.es/web/
servicios-al-ciudadano/asociaciones/utilidad-publica/solicitud-de-declara-
cion-de-utilidad-publica

 ¡IDEA!: Biziki gomendatzen dizuegu txosten bat egin dezazuen 
eta bertan elkarteak egindako jarduerak jaso, bai eta bertan adierazi ere 
zein diren zuen Zeregina, ikuspegia eta balioak (zer lortu, nola lortu eta 
zein baliotan edo ideiatan oinarritua). Hori izanen da zuen aurkezpen-
agiria finantzaketa eskatu behar diezuen enpresen edo entitateen aurrean. 
Sartu txosten horretan zer onura fiskali heltzen ahal dieten finantzaketan 
laguntzen dizuetenek. 
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4.5.  Aseguruak: erantzukizun zibileko, boluntarioena 
eta zuzendaritza batzordearena

Hona hemen zuen elkartearen beste betebehar bat: erantzukizun zibi-
leko aseguru bat egitea zuen jardueretan pertsonentzat eta gauzentzat izan 
daitezkeen arriskuak estaltzeko. Indarrean den araudiak dioenez, halaber, bo-
luntarioek eskubidea dute elkarteak aseguru bat eduki dezan haiek elkartea-
rentzat parte hartzen duten jardueretan izan ditzaketen arriskuak estaltzeko. 

a) Erantzukizun zibileko asegurua

Gazte-elkarteek egindako jarduerek arriskuak ekar diezazkiekete parte-
hartzaileei eta, are, adibidez, zuek jarduera egin bitartean kalean doazenei. 
Horrek istripuak eragin ditzake, eta prest egon behar dugu. Horretarako, ga-
rrantzitsua da arriskuren bat ekar dezaketen jarduerak egiten dituzten gazte-
elkarte guztiek erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatua izatea.

Poliza hori bereziki da egokia honako jarduera hauek egiten dituzten 
elkarteentzat: udalekuak, kanpaldiak, trukeak, arrisku-kirolak, mendiko jar-
duerak, uretako jarduerak, kontzertuak, bide publikoan egin beharreko jar-
duerak, etab.

Alde horretatik, garrantzitsua da zehaztea jarduera horiek berariazko 
arauen bidez araututa daudela beste betebehar batzuei dagokienez, hala nola 
monitore tituludunen gutxieneko kopuru bat izatea, kanpatzeko baimenak 
lortzea, etab. Betebehar horiek aldatu egin daitezke jarduerak zer komunitate 
autonomotan egin eta horren arabera, eta, horregatik, beharrezkoa da jardue-
ra egin aurretik informazioa eskuratzea. 

b) Boluntarioentzako asegurua

Esan bezala, Nafarroako Boluntario-lanari buruzko martxoaren 27ko 
2/1998 Foru Legearen 11. artikuluan ezartzen denez, elkarteek aseguru-
poliza bat izenpetu beharko dute, boluntarioek boluntario-lanetan aritzen diren 
bitartean izaten ahal dituzten istripu arriskuei aurre egiteko. Beraz, halako ase-
guru bat ere izan beharko dugu, gure elkartean langile boluntarioak baldin 
badaude.
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c) Erantzukizun zibileko asegurua Zuzendaritza Batzordearentzat

Ez da oso ohikoa, baina zenbait elkartek erantzukizun zibileko aseguru 
bat egiten dute Zuzendaritza Batzordeko kideentzat. Aseguru horrek esta-
liko luke Zuzendaritza Batzordeko kideek haien jardunaren ondorioz era-
gindako erantzukizun pertsonala eta ekonomikoa. 

4.6. Bidean aldaketak datoz

Elkarteen estatutuetan eta Zuzendaritza Batzordean egindako aldaketa 
guztiak Elkarteen Erregistroari jakinarazi behar zaizkio, aldaketak gertatu 
eta 30 eguneko epean, horien publizitatea egiteko eta hirugarrenek haien 
berri izan ahal dezaten. 

Zuzendaritza Batzordea aldatzea

Gure entitatea izena emanda dagoen Elkarteen Erregistroari –izan es-
tatukoa, izan foru-komunitatekoa– jakinarazi egin behar zaizkio Zuzenda-
ritza Batzordean izandako aldaketak, ezagutarazte aldera nork osatzen duen 
une bakoitzean administrazio-organoa eta zer funtzio eta eskuduntza duten. 
Publizitate horrek balio du hala bazkideek nola hirugarrenek une oro jakin 
dezaten norengana jo behar duten, besteak beste, jardueren eta entitatearen 
funtzionamenduaren inguruko informazioa eskatzeko. 

Zuzendaritza Batzordearen aldaketaren berri emateko, eskabide bat aur-
keztu beharko da aldaketa inskribatzea eskatzeko, baita erabakiak hartu ziren 
aktaren ziurtagiria ere, honako datu hauekin: 

 - Bertaratze-quoruma eta bozketaren emaitza.
 - Zuzendaritza Batzordea utzi duten kideak eta uzte horien onespena 

–halakorik bada–.
 - Kide berrien hautaketa, izendapena eta onespena.
 - Zuzendaritza Batzordearen behin betiko osaera.

Gero, organo honen osaeran izaten diren aldaketa guztiak (kargu-uz-
te, karguen uko-egite eta izendapen berriak) berriz ere jakinarazi beharko 
zaizkio erregistroari, horrek une oro fede eman ahal izan dezan elkartea 
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benetan administratzen eta ordezkatzen ari den Zuzendaritza Batzordeari 
buruz.

Behin ziurtagiria eginda, honako agiri hauek aurkeztu behar dira Iru-
ñeko Elkarte, Fundazio eta Elkargo Profesionalen Erregistroan (Karlos III.
aren etorb. 2, behea): 

1. Eskaera, lehendakariak edo idazkariak sinatua.

2. Ziurtagiri bat, non agertuko diren Zuzendaritza Batzordearen osae-
rari buruzko erabakiak, edo elkartearen Batzar Nagusiaren akta, Zu-
zendaritza Batzordetik atera diren lehendakariak eta idazkariak eta 
sartu direnek sinatuta. 

3. Zuzendaritza Batzordeko kide berrien NANaren edo IEAren fo-
tokopia.

 KASU!: Elkarteko Zuzendaritza Batzordearen osaera ezinbestean 
eguneraturik egon behar du Erregistroan. Horretarako, osaeraren berri eman 
behar da estatutuetan aipatzen diren epeetan eta kide-kopuruarekin bat, 
baita Zuzendaritza Batzorde bera berriz hautatu eta hura osatzen duten ki-
deengan aldaketarik ez dagoenean ere. Hori da, hain zuzen, segidako traktua 
izenekoarekin betetzea. Baldintza hori bete ezean, elkartearen erregistro-orria 
itxiko da eta, hortaz, ezinen duzue inskribatu beste ezein egintzarik edo era-
bakirik. 

Helbide soziala aldatzea

Elkartearen helbide soziala lurralde-esparru beraren barruan aldatzeak 
eraginak dakarzkie bazkideei, aldaketa egin den unetik bertatik; eragina hiru-
garrenengan izan dezan, berriz, beharrezkoa izango da dagokion erregistroan 
izena ematea. 

Helbide berria elkarteak estatutuetan ezarritako jardun-esparrutik at 
baldin badago, aldaketa hori estatutuen aldaketa partzialtzat joko da eta ha-
laxe izapidetuko da. 
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Erregistroko inskripzioaren helburuetarako, hala aktak nola ziurtagiriak 
honako hauek jaso beharko dituzte: 

 - Bertaratze-quoruma eta bozketaren emaitza. 

 - Helbide sozialaren aldaketa.

 - Zuzendaritza Batzordearen osaera, aldaketaren bat izan baldin badu 
lehendik erregistratuta zegoenaren aldean.

Honako agiri hauek aurkeztu behar dira Elkarte, Fundazio eta Elkargo 
Profesionalen Erregistroan (Karlos III.aren etorb. 2, behea): 

1. Eskabide orokorra, lehendakariak edo idazkariak sinatua.

2. Ziurtagiri bat, non jasoko den helbidea aldatzeko hartutako eraba-
kia, edo elkartearen Batzar Nagusiaren akta, idazkariak sinatuta, le-
hendakariaren onespenarekin.

3. Lehendakariaren ziurtagiria, helbide berria erabiltzeko legezko bai-
mena egotearen gainean.

 AHOLKUA:  Eman beti aldaketa horien berri. Hilabete duzue 
hori egiteko. Horrez gain, zuen entitatearen erregistro-orriak beti ordenat-
ua eta eguneratua egon behar du diru-laguntzak eta beste abantaila batzuk 
eskuratu ahal izateko. 

4.7. Elkartea desegitea 

Elkarte bat, oro har, honako arrazoi hauengatik desegiten da:
 - Estatutuetan aurreikusitako arrazoiak.
 - Bazkideek elkartea desegin nahi izatea, horretarako berariaz egin-

dako Batzar Nagusian adierazirik.
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 - Kode Zibilaren 39. artikuluan ezarritako arrazoiak: elkartea zer epe-
tarako sortua izan eta hori bukatzea, elkartearen helburuak bete iza-
na edo betetzeko ezintasuna. 

Elkartea desegiteak berekin dakar:

 - Gobernu- eta ordezkaritza-organoen titularrek kargua uztea.

 - Elkartearen balantzea egitea.

 - Behar baldin bada, likidazio-epe bat irekitzea.

 - Halakorik bada, geratu den ondarea entregatzea.

Elkartea desegiteko eta erregistro-idazpenen baja erregistratzeko eskae-
rari behar bezala betetako agiri batzuk erantsi beharko zaizkio, eskaeraren 
arrazoiaren arabera.

Elkartea desegin den datan ez baldin badago ondarerik, erregistroak ba-
tera inskribatuko ditu bai elkartearen desegitea eta bai baja. Ondarerik baldin 
badago, berriz, elkartearen baja egiteko, likidatzaile guztiek sinatutako idazki 
bat aurkeztu beharko da erregistroan, non jasoko baita estatutuetan aurreiku-
sitako xedeetara bideratu dela ondare hori.

Honako agiri hauek aurkeztu behar dira Elkarte, Fundazio eta Elkar-
go Profesionalen Erregistroan –Karlos III.aren etorb. 2, behea, 31001 Iruña 
(Nafarroa)–: 

1. Eskabide orokorra, kargua utzitako lehendakariak edo idazkariak si-
natua.

2. Batzar Nagusiaren erabakiaren ziurtagiria edo desegitea erabaki den 
bileraren akta.

3. Kargua utzitako lehendakariaren eta idazkariaren NANaren edo 
IEAren kopia.

4. Likidatzaileen NANen kopia, baldin eta batzorde likidatzailea ez 
badago osatua kargua uztekoak diren Zuzendaritza Batzordeko ki-
deez.

5. Likidatzaile guztiek sinatutako idazki bat, adierazteko nora bideratu 
den likidazioaren ostean geratu den ondarea. 



 gazte elkartegintza • 55 

4.
 A

bi
a 

ga
ite

ze
n

6. Frogagiri bat, desegite-tasaren ordainketa-gutunarena .

 AHOLKUA:  Arrazoi askorengatik desegin daiteke zuen elkartea. 
Garrantzitsuena da bidean gozatu, ikasi eta proiektu eta ideia zenbait 
partekatu izana. 
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5. ZIURTAGIRIAK

5.1. Ziurtagiri digitala

Elkartearen egunez eguneko kudeaketak horretara hartaraturik, eten-
gabean egonen zarete harremanetan Administrazioarekin. Indarreko arau-
diarekin bat, harreman hori laster egin beharko da bakarrik bide telema-
tikoa erabilita (2018ko urriaren 2tik aurrera). Xede horretarako, elkarteak 
ziurtagiri digitala eduki behar du, egin behar dituen izapide guztiak on 
line egiteko. Hona ziurtagiri digitala eskuratzeko eman beharreko pau-
soak: 

 - Lehenengo eta behin, egiaztatzea ea zuen ekipo informatikoak di-
tuen Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionaleko Errege 
Etxearen webgunean ziurtagiria eskuratzeko prozedura gauzatzeko 
behar diren programak eta eguneraketak. 

 - Hurrengo pausoa da elkartearen ziurtagiri digitala eskatzea, Inter-
net bidez, FMNT-RCMren webgunean. Eskaera-prozesua amaitu-
takoan, kode bat jasoko duzue posta elektronikoaren kontuan, eta 
harekin jo beharko duzue Foru Ogasuneko Tributu Agentziaren 
bulego batera edo Baloreen Merkatuko Nazio Batzordearen zein 
Nafarroako Foru Komunitatearen bulego batera, zuen entitatea 
egiaztatzeko eta beste kode bat eman diezazueten, zuen ordena-
gailuan ziurtagiria deskargatu eta instalatzeko. Hona iritsita, oso ga-
rrantzitsua da zuen entitatea eguneraturik egotea Erregistroan, izan 
ere, egiaztatu beharko duzue ziurtagiriaren eskatzaileak betetzen 
duela kargu bat Zuzendaritza Batzordean, eta karguak ahalbidetzen 
duela ziurtagiria eskatzeko. 

 - Ziurtagiriaren prezioa 14 euro da, zergak barne hartu gabe, eta 2 
urteko indarraldia dauka.
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 KONTUZ!: Ez da nahasi behar ziurtagiri digitala PIN zenba-
kiarekin. PIN identifikazio-zenbakia Ogasunak ematen digu, Interneten 
zerga-inguruko izapideak egin ditzagun. 

5.2. Sexu-delituen gaineko ziurtagiria

Elkartean eduki beharreko beste ziurtagiri bat da sexu-delituen gaine-
koa, egiaztatzeko adingabeekin tratuan egon ohi diren langileek edo bolun-
tarioek ez dutela halako deliturik egin. Ziurtagiri hori doan ematen da eta 
bide telematikoan eska daiteke, edo Komunitateko Justizia Ministerioaren 
Lurralde-Kudeatzailetzan. Nafarroakoa Iruñean dago (Puyko Andre Maria 
k., 1, beheko solairua). 
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6. ARAUDIA

Estatuko arauak: 

 - Espainiako Konstituzioa. 
 - 1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, elkartzeko eskubidea 

arautzen duena.
 - 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, adingabeen babes juri-

dikoari buruzkoa eta Kode Zibilaren aldaketa partzialari eta Proze-
dura Zibilaren Legearen zati batzuk aldatzekoa. 

 - 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko 
Datuak babesteari buruzkoa. 

 - 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoa. 

 - 397/1988 Errege Dekretua, apirilaren 22koa, gazte-elkarteen erre-
gistro-inskripzioa arautzen duena. 

 - 949/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Elkarteen Erregistro 
Nazionala onesten duena. 

 - 1740/2003 Errege Dekretua, abenduaren 19koa, Onura Publikoko 
Elkarteei dagozkien prozedurei buruzkoa. 

Foru Komunitateko arauak: 

 - 13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru 
Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzkoa. 

 - 19/1992 Foru Legea, abenduaren 30ekoa, Balio Erantsiaren Gaine-
ko Zergari buruzkoa. 

 - 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei 
buruzkoa. 
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 - 10/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa, fundazioen eta babes-jardue-
ren zerga-araubidea arautzen duena. 

 - 2/1998 Foru Legea, martxoaren 27koa, Nafarroako Boluntariotzari 
buruzkoa. 

 - 11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 
 - 11/2011 Foru Legea, apirilaren 1ekoa, Gazteriari buruzkoa. 
 - 8/2014 Foru Legea, maiatzaren 16koa, Nafarroako Foru Komunita-

tean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituena. 
 - 26/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, Zenbait zerga aldatu eta 

beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 
 - 11/1986 Foru Dekretua, apirilaren 18koa, Nafarroako Foru Komu-

nitateko Gazteriaren Kontseilua sortzen duena.
 - 235/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, haur eta gazteen astial-

dirako eskolen onarpen ofiziala, eskola horien eta Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren arteko harremanak eta haur eta 
gazteen astialdirako hezitzaileen prestakuntza arautzen dituena. 

 - 236/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gazteekin egiten diren 
Jardueretarako Nafarroako Eskola (GENE) sortzen duena. 

 - 107/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, Nafarroako Foru Ko-
munitatean aire zabalean egiten diren gazteendako jarduerak arautzen 
dituena. 112. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2005eko irailaren 19koa.

 - 109/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, Nafarroako Foru Ko-
munitateko Gazteendako Informazio Zerbitzuen Sarea sortu eta 
arautzen duena. 

 - 4/2008 Legegintzako Foru Dekretua, ekainaren 2koa, Pertsona Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu ba-
tegina onesten duena.

 - 59/2013 Foru Dekretua, irailaren 11koa, Nafarroako Aurrekontu 
Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunen gardentasun be-
tebeharrak arautzen dituena. 

 - 61/2014 Foru Agindua, uztailaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komu-
nitateko Administrazioaren Boluntariotzaren Departamentuarteko 
Batzordea arautzen duena.
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 - 93/2017 Foru Dekretua, urriaren 4koa, Gazteen politika publikoei 
buruzko elkarrizketa egituratua arautzen duena. 

 - 17/2002 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizate, Ki-
rol eta Gazteriako kontseilariak emana, Aisialdiko Eskolen aitor-
pen ofizialerako, Gazteekin egiten diren Jardueretarako Nafarroako 
Eskolarekin (GENE) izanen dituen harremanetarako eta ofizialki 
aitortutako Aisialdiko Eskolen ohiko funtzionamendurako arauak 
ezartzen dituena. 

 - 73/2002 Foru Agindua, irailaren 18koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta 
Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako Gazteen Entitateen 
Errolda egiteko arauak gaurkotzen dituena. 

 - 34/2004 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol 
eta Gazteriako kontseilariak emana, ofizialki aitorturiko Astialdiko 
Eskolek astialdiko zuzendari eta begirale izateko ematen dituzten 
ikastaroen arauak ezartzen dituena. 

 - 116/2012 Foru Agindua, martxoaren 27koa, Gizarte Politika, Ber-
dintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako 
Gazteriaren Behatokia sortu eta arautzen duena. 

 - 306/2014 Foru Agindua, maiatzaren 13koa, Gizarte Politiketako 
kontseilariak emana, Ekintza Boluntarioko Entitateen Errolda 
arautzen duena. 
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ERANSKINAK

1. ERANSKINA. AGIRIEN EREDUAK

2. eranskinean dauzkazue horietara guztietara sartzeko estekak. 

1. EREDUA: ESKABIDE OROKORRA 

Nafarroako gobernuko elkarteen erregistroari:
Izen-abizenak: ………….....................…………………...............................   
Nazionalitatea: ………….………....................................……… IFZ edo 
IEA: ……………………………… Kalea: ………….........……………….…
……………….............……….. Zk: ...... Solairua: ................. Herria/Hiria: 
......................................................................... PK: .................................. 
Telefonoa: .................................................................. Helbide elektronikoa: 
……………………………………………………………………...

Aurreko datuen jabea idazkari da ……………………… gazte-elkartean.  
Elkartearen IFZ: .……………….........……………… Elkarteen Erre-
gistroan izena emandako data: ………....................... Nafarroako Gober-
nuaren Elkarteen Erregistroko inskripzio-zenbakia: .......…..........……  
Elkarte horren idazkariak, zuzenbidean bidezkoen den moduan, HONAKO 
HAU DIO: 

Eskabide honen bidez, ESKATZEN DU berak ordezkatzen duen ….
.………............................................. GAZTE ELKARTEA inskribatzea 
Nafarroako Gobernuaren Elkarteen Erregistroan. 
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Atxikitako agiriak: 

 - Entitatearen sorrera-aktaren bi ale, jatorrizkoak eta elkartearen fun-
datzaileek sinatuak edo, pertsona juridikoen kasuan, horien ordezka-
riek sinatuak. 

 - Estatutuen 2 ale, jatorrizkoak, kide fundatzaileek bukaeran sinatuak. 
 - Inskripzio-tasaren ordainketa-gutunaren frogagiria. 
 - Lehendakariaren erantzukizuneko aitorpena, helbidearen izendape-

naz bezainbatean. 
 - Modu baliozkoan hartutako erabakiaren ziurtagiria. Bertan, fun-

datzaileak pertsona juridikoak badira, elkartea eratzeko borondatea 
jaso beharko da, eta zehaztu beharko da zer pertsona fisiko hautatu 
den ordezkari, haren nortasuna ziurtatuko duen agiri ofizial indarre-
koaren kopia atxikita 

Horrenbestez, NAFARROAKO GOBERNUAREN ELKARTEEN 
ERREGISTROARI ESKATZEN DIOT, eskabide hau aurkeztutzat 
emanda, atxikitako agiri guztiekin batera, bere Erregistroan INSKRIBA 
DEZALA ………………………………………………………… gazte-
elkartea, eta hari jakinaraztea, behar diren ondorioak izateko. 

.……..…….....(e)an, 20…....(e)ko, .......................aren .......(e)an

Sin.: Idazkaria
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2. EREDUA: SORRERA AKTA

…….………………......………….……. gazte-elkartea eratzeko akta

20... (e)ko …………aren …(e)an, ……….e(t)an, …………………….. 
hirian bildu dira ondotik aipatzen direnak:

Izen-abizenak:……………………………………… NAN:................
Nazionalitatea: ……………… Jaioteguna: …....../…./….. Helbidea: 
……………………………………………….. PK: ...................... Herria ….
...................…………….......... 

Izen-abizenak:……………………………………… NAN:................
Nazionalitatea: ……………… Jaioteguna: …....../…./….. Helbidea: 
……………………………………………….. PK: ...................... Herria ….
...................…………….......... 

Izen-abizenak:……………………………………… NAN:................
Nazionalitatea: ……………… Jaioteguna: …....../…./….. Helbidea: 
……………………………………………….. PK: ...................... Herria ….
...................…………….......... 

Erabakia:

1.-Gazte-elkarte bat eratzea, martxoaren 22ko 1/2002 Lege Orga-
nikoaren, urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren eta apirilaren 
22ko 397/1988 Errege Dekretuaren babesean, honako datu hauekin bat: 
Elkartearen izena:………………………………......………………………. 
Egoitzaren helbidea: …………………….....………………………. Kalea: 
………………………………………………………………………………. 
Elkartearen xedea izanen da Estatutuen ..... artikuluan aurreikusitako hel-
buruak lortzea.

2.-Entitatea arautuko duten Estatutuak onestea, ekitaldi honetan berean 
irakurri eta bildutakoek aho batez onetsiak.

3.-Behin-behineko Zuzendaritza Batzorde bat izendatzea. Lehendaka-
riari, edo hori egon ezean, Idazkariari eskatuko zaio beharrezko kudeaketak 
egin ditzala elkartea dagozkion erregistroetan inskribatzeko eta dagozkion 
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gainerako izapideak egiteko. Batzordea honako hauek osatuko dute: 
Lehendakaria: 
Idazkaria: 
Beste zenbait (lehendakariordea, diruzaina, batzordekideak...)
4.-Ematea erregistro-inskripzioa egiteko ardura duen Administrazioari, 

sinatzaileen nortasun-datuak egiaztatzeko, Datuak Egiaztatu eta Kontsultat-
zeko Estatuko Administrazio Orokorraren Zerbitzuen bidez (SVCD) edo 
horren beste sistema baliokideen bidez.

Beste gairik gabe, bilera amaitu da ………..(e)ko ………………………
aren …………(e)an, …………… -ak direnean.

 (Fundatzaileen sinadurak eta NAN-IAE zenbakiak)
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3. EREDUA: ESTATUTUAK

«…………………………………..» GAZTE-ELKARTEAREN ES-
TATUTUAK

I. Kapitulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Izena.

……………………………………………………… izenez eratu da, 
……………………………(e)n, interes orokorreko eta irabazi asmorik gabe-
ko Gazte Elkarte hau, berezko nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa 
duena, elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege 
Organikoan, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Orga-
nikoan, gazte-elkarteei buruzko 397/88 Errege Dekretuan eta aplikatzekoa 
izan daitekeen gainerako araudian ezarritakoarekin bat.

2. artikulua. Helburuak eta jarduerak

1.  Hona hemen Elkartearen helburuak:
- 
- 
- 
2.  Helburu horiek lortzeko, jarduera hauetaz baliatuko da:
- 
- 
- 

3. artikulua. Helbidea eta lurralde-esparrua.

1. Egoitzaren helbidea ……………………………………………….. 
herrian/hirian dago, ………………………………………………… kalean 
(PK: .……....), baina Nafarroako Foru Komunitateko lurralde-eremu ba-
rruko beste edozein lekutara aldatu ahal izango da, Elkarteen Erregistroan 
jakinarazita.
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2. Elkarteak honako lurralde-eremu honetan eginen ditu nagusiki jar-
duerak: …………………….………………………………..………………
………………

4. artikulua. Iraupena.

Elkartearen iraunaldia mugagabea da, harik eta Estatutu hauen eta lege 
aplikagarrien arabera desegiten den arte.

II. Kapitulua. Bazkideak

5. artikulua. Bazkideak.

1. Elkarteko bazkide izan ahalko dira 14 urtetik 30era bitarteko pert-
sona fisiko guztiak, libreki eta borondatez interesa dutenak elkartea-
ren helburuak garatzeko. Bazkide-izaera ezin zaio beste inori trans-
mititu.

2.  Zehazki, honako hauek izaten ahalko dira bazkide: 
a)   Jarduteko gaitasuna duten pertsona fisikoak eta eskubideez 

baliatzeko legezko mugarik ez daukatenak.
b)   Hamalau urtetik gorako adingabe emantzipatu gabeen ka-

suan, haien gaitasuna ordezten dutenek emandako baimena 
–agiri bidez egiaztatua– eduki behar dute, adinez nagusi izan 
arte.

3.  Elkartean sartu nahi duten bazkideek eskaera egin beharko diote, 
idatziz, Zuzendaritza Batzordeari, eta hark, egiten den lehen bileran, 
horren gaineko ebazpena emanen du.

6. artikulua. Bazkide motak. 

Elkartean bazkide mota hauek egonen dira:
a) Bazkide fundatzaileak: elkartea eratzeko ekitaldian parte hartu du-

tenak.
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b) Bazkide osoak: elkartea eratu ondoren sartzen direnak.
c) ……………………..

7. artikulua. Bazkide fundatzaileen eta osoen eskubideak. 

Bazkide fundatzaileek eta osoek honako eskubide hauek izanen di-
tuzte:

a)  Elkarteak bultzatzen dituen jardueretan parte hartzea eta lokal so-
zialak erabiltzea.

b)  Batzar Nagusietara deitua izatea eta horietan parte hartzea, hitza eta 
botoa izanik, edo, bestela, aukera dago ordezkapena beste bazkide 
batzuen esku uzteko.

c)  Elkartearen zuzendaritza-organoetan parte hartzea, kargu horieta-
rako hautesle zein hautatu izanik.

d)  Estatutu hauen ale bat izatea eta, bidezkoa bada, baita Barne Arau-
diarena ere.

e)  Elkarteko zuzendaritza-organoek hartutako erabakien gaineko in-
formazioa jasotzea.

f )  Akta- eta kontabilitate-liburuak eskura izatea. 

g)  Elkarteko gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaeraren, kontuen 
egoeraren eta jardueren garapenaren berri jasotzea.

h)  Zuzendaritza Batzordearen erabakien kontrako errekurtsoak aur-
keztea Batzar Nagusian, eta Batzar Nagusiaren erabakien kon-
trakoak legez dagozkien organo judizialetan. 

i)  Eskaerak, proposamenak eta kexak aurkeztea elkartearen organoe-
tan.

j)  Bere kontrako diziplina-neurriak hartu aurretik iritzia ematea eta 
neurri horiek harrarazi dituzten gertaeren berri izatea. Zehapena 
dakarren erabakia arrazoitu egin beharko da.

k)  Aplikatzekoa den araudian aitortzen den beste edozein eskubide.
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8. artikulua. Bazkide fundatzaileen eta osoen betebeharrak. 

Bazkide fundatzaileek eta osoek honako betebehar hauek izanen di-
tuzte:

a) Elkartearen helburuak partekatzea eta horiek lortzen laguntzea.
b) Diruz laguntzea, ezarritako kuotak ordainduz eta diru-ekarpenak 

eginez.
c) Estatutu hauek eta elkarteko organoek hartutako erabaki baliodunak 

betetzea.
d) Elkarteko organoak eta gainerako kideak errespetatzea.
e) Zer kargutarako hautatu dituzten, eta haiei dagozkien betebeharrak 

betetzea.
f ) Estatutuetako gainerako betebeharrak betetzea, bai eta aplikatzekoa 

den araudian ezarritakoak ere.

9. artikulua. Bazkide izateari uztea.

Honela utziko zaio bazkide izateari:
a)  Interesdunak berak bere borondatez uko egiten badio, betiere idatziz 

jakinarazita Zuzendaritza Batzordeari.
b)  Zuzendaritza Taldeak hala erabakitzen badu, Estatutu hauetan edo 

aplikatzekoak diren arauetan ezarritakoa ez betetzeagatik.
c)  30 urte betetzean.

10. artikulua. Diziplinako araubidea.

1.  Bazkideei zehapenak jartzen ahalko zaizkie Estatutu hauetan edo 
arau aplikagarrietan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik, Barne 
Araudian ezarritakoari jarraikiz. 

2.  Edonola ere, ez betetzeengatiko zehapenak Zuzendaritza Batzor-
dearen erabakiz jarriko dira, interesdunari entzun ondotik. Interes-
dunak erabaki horren kontrako errekurtsoa jartzen ahal du egiten 
den lehen Batzar Nagusian. 
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3. Zehapenak berekin baldin badakar pertsona hori elkartetik botat-
zea, egindako lehen Batzar Nagusian berretsi beharko da erabaki 
hori.

III. kapitulua. Elkartearen gobernu eta ordezkaritza organoak

11. artikulua. Elkartearen organoak.

Honako organo hauek arduratuko dira Elkartea gobernatzeaz eta admi-
nistratzeaz:

a) Bazkideen Batzar Nagusia, hura baita organo gorena.
b) Zuzendaritza Batzordea, hura baita zuzendaritzako organo iraunko-

rra.

12. artikulua. Batzar Nagusia.

Batzar Orokorra bazkide guztiek osatzen dute, beren nahia adieraz-
teko organoa da eta gehiengoaz edo barne demokraziaz hartzen ditu era-
bakiak. 

13. artikulua. Batzar-motak. 

1.  Batzar Nagusiaren lehenbiziko bileran, Zuzendaritza Batzordeko 
lehendakaria, idazkaria eta gainerako kideak hautatuko dira. 

 Zuzendaritza Batzordeko lehendakaria eta idazkaria, aldi berean, 
Batzar Nagusiko lehendakaria eta idazkaria izango dira.

2.  Batzar Nagusiaren bilerak arruntak edo bereziak izanen dira.
a)  Batzar Nagusi arrunta urtean behin eginen da, gutxienez, eki-

taldia itxi eta hurrengo _________hilabeteetan, aurrekontuak 
eta kontuak aztertu eta onesteko.

b)  Batzar Nagusi bereziak inguruabarrek hala eskatuta eginen 
dira, betiere lehendakariak hala iritzita, edo Zuzendaritza 
Batzordeak erabakitzen duenean edo bazkideen hamarrenak 
idatziz proposatzen duenean.
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14. artikulua. Deialdiak eta quoruma. 

1.  Idatziz eginen dira Batzar Orokorretarako deiak, biltzeko tokia, egu-
na eta ordua eta eguneko gai-zerrenda adierazita eta jorratuko diren 
gaiak banan-banan aipatuta. Batzarrerako deia batzarra baino hama-
bost egun lehenago egin behar da gutxienez.

2.  Batzar Nagusia lehen deialdian modu baliozkoan eratutzat joko da 
bertara agertzen direnean lehendakaria eta idazkaria, edo haien or-
dezkoak, eta botoa emateko eskubidea duten bazkideen edo haien 
ordezkoen heren bat; eta, bigarren deialdian, lehenbizikoa egin eta 
handik ordu erdira, edozein delarik ere botoa emateko eskubidea du-
ten bazkide bertaratuen kopurua. 

15. artikulua. Bilerak egitea eta erabakiak hartzea. 

1. Bilera bakoitzaren hasieran, aurreko akta irakurriko da, hura onetsi 
edo gaitzesteko.

2.  Bilerak lehendakariak zuzenduko ditu, eta gai guztiak gai-zerren-
dako ordenaren arabera eztabaidatu eta bozkatuko dira. Ezingo da 
erabakirik hartu gai-zerrendan azaltzen ez diren diren gaien gainean, 
salbu Batzar Nagusia osatzen duten bazkide guztiek aho batez hala 
erabakiz gero.

3.  Bertaratu edo ordezkatutakoen gehiengo soilaz hartuko dira eraba-
kiak, baiezko botoak ezezkoak baino gehiago direnean, eta ez dira 
kontatuko balio gabeko botoak, zuri emandakoak eta abstentzioak. 

4.  Dena dela, bertaratu edo ordezkatutakoen gehiengo kualifikatua be-
harko da, hau da, baiezko botoak erdiak baino gehiago izatea, kasu 
hauetan: 

a) Elkartea desegiteko.
b) Estatutuak aldatzeko.
c)  Ondasunak erabili edo besterentzeko (horrek elkartearen ur-

teko kontuetan azaldu beharko du).
d)  Zuzendaritza Batzordeko kideentzako ordainsariak erabakit-

zeko.
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16. artikulua. Batzar Nagusiaren ahalmenak.

1. Hona hemen Batzar Nagusiaren ahalmenak:
a)   Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onestea, beharrezkoa 

bada.
b)   Diru-sarreren eta gastuen urteko aurrekontuak eta jardueren 

urteko memoria aztertzea, eta hori onetsi edo gaitzestea.
c)   Elkarteari bere helburuak betetzen laguntzen dioten jarduke-

ta-lerro nagusiak ezartzea.
d)   Elkartearen funtzionamendu demokratikoa bermatzeko neu-

rri guztiak xedatzea.
e)   Kuota arruntak edo bereziak zehaztea, bai eta diru-ekarpenak 

ere, halakorik badago.
f )   Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzea eta kargutik 

kentzea.
g)   Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak berrestea, baz-

kideen onarpenari edo kanporatzeari dagokionez.
h)  Federazioak eratzea eta horietan sartzea.
i)  Onura Publikoko izendapena eskatzea.
j)  Elkartea desegitea.
k)  Estatutuak aldatzea.
l)   Ondasunen gaineko erabakiak hartzea eta horiek besterent-

zea.
m)   Zuzendaritza Taldeko kideentzako ordainsariak erabakitzea 

(batzarrean onetsitako urteko kontuetan azaldu beharko du).
n)  Batzorde Likidatzailea izendatzea, beharrezkoa denean.
ñ)   Zuzendaritza Batzordeak erabakitako zehapenen kontrako 

errekurtsoak ebaztea.
o)  Barne Araudia onestea, beharrezkoa denean.
p)   Aplikatzekoa den araudian ezarritako gainerako ahalme-

nak.
2.  Dena dela, bai Estatutuen aldaketa –egoitzaren aldaketa izan ezik–, 

bai Elkartearen desegitea, berariaz deitutako Batzar Nagusian eraba-
kiko dira.
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17. artikulua. Zuzendaritza Batzordearen osaera eta hautaketa.

1.  Zuzendaritza Batzordeak elkartearen interesak kudeatzen, admi-
nistratzen eta ordezkatzen ditu, Batzar Nagusiaren xedapenekin 
bat.

2.  Zuzendaritza Batzordea hiru lagunek osatuko dute gutxienez eta 
ezinbestekoa izanen da lehendakaria eta idazkaria bertan izatea.

3.  Zuzendaritza Batzordea honako hauek osatuko dute zehazki:
- Lehendakaria.
- Idazkaria.
- Lehendakariordea.
- Diruzaina.
- Zenbait batzordekide.

4.  Batzar Nagusiak hautatuko ditu, boto libre eta sekretu bidez, Zuzen-
daritza Batzordeko kideak. 

5.  Zuzendaritza Batzordeko kideek doan beteko dituzte zereginak.

18. artikulua. Zuzendaritza Batzordeko kideak ordezteko arau eta proze-
durak. 

1.  Zuzendaritza Batzordeko kargualdia ............ urtekoa da, eta hura 
amaitutakoan berriz hautatu ahalko dira. 

2.  Agintaldia amaitzean eta honako kasu hauetan utziko dute kargua:
a) Heriotzagatik edo dimisioagatik.
b) Bazkide-izaera galtzeagatik.
c) Sortutako bateraezintasunagatik.
d) Gaitasun juridikorik ez izateagatik.
e)  Bileretara ez joateagatik behin eta berriz edo hartarako arra-

zoi justifikaturik izan gabe.
f )  Betetzen duen karguari dagozkion eginkizunak ez betetzea-

gatik.
g Behar bezala arrazoitutako edozein kausagatik.
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 Batzar Nagusiak erabakiko ditu e), f ) eta g) letretan kargua uzteko 
aurreikusitako arrazoiak.

3.  Zuzendaritza Batzordeko karguetan izaten diren hutsuneak egiten 
den lehenbiziko Batzar Orokorrean beteko dira.

 Dena dela, Zuzendaritza Batzordeak, kideen gehiengo osoaz, bazki-
de bat hautatzen ahalko du kargu hutsa behin-behinekoz bete dezan 
Batzar Nagusiak hurrengo bilera egin arte.

4.  Lehendakaria ez badago edo gaixorik bada, lehendakariordeak or-
deztuko du, halakorik bada, eta, bestela, Batzordeko kiderik zaharre-
nak; idazkaria, berriz, kiderik gazteenak ordeztuko du.

 Halako kasuetan, Zuzendaritza Batzordean zeregin zehatzak di-
tuzten kideak Batzordeko beste kide batek ordeztuko ditu, eta hori 
Batzordeko kideen gehiengo osoaz hartutako erabaki bidez eginen 
da.

19. artikulua. Zuzendaritza Batzordearen bilerak, eraketa eta erabakiak. 

1.  Zuzendaritza Batzordea (urtean, hiruhilean…) ......... aldiz bilduko 
da gutxienez, bai eta elkarteak behar bezala funtzionatzeko behar 
duen beste hainbat aldiz ere, lehendakariak berak deituta, bere edo 
……………. kideren ekimenez, gutxienez ere 48 ordu lehenago.

2.  Ezin izanen da gai-zerrendan ageri ez den deusi buruzko erabaki-
rik hartu, salbu eta, bileran dauden Zuzendaritza Batzordeko kide 
guztiek aho batez erabakitzen badute. 

3.  Zuzendaritza Batzordea kideen erdiak gehi bat daudenean geldituko 
da behar bezala eratuta (lehendakaria eta idazkaria barne, edo, beste-
la, haien ordezkoak).

4.  Zuzendaritza Batzordeko kideek deitutako bilera guztietara agertu 
beharko dute, ez agertzeko bidezko arrazoiak dituztenean izan ezik. 

5.  Zuzendaritza Batzordearen erabakiak baliozkoak izateko, bertaratu-
tako kideen gehiengoak hartu beharko ditu. Berdinketetan, lehen-
dakariaren botoa kalitatekoa izanen da.

6.  Zuzendaritza Batzordearen erabakiak akten liburuan jasoko dira, 
eta lehendakariaren eta idazkariaren sinadurak beharko dira. Bilera 
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bakoitzaren hasieran, aurreko bilkurako akta irakurriko da, dagokio-
naren arabera, onesteko edo zuzentzeko.

20. artikulua. Zuzendaritza Batzordearen eginkizunak.

Hona hemen Zuzendaritza Batzordearen ahalmenak:

a)  Elkartearen ordezkaritza-lana izan eta egikaritzea, zuzendaritza- eta 
administrazio-lana burutara eramatea legeak ezarritako erarik zaba-
lenean, eta Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak betetzea, 
Batzar Nagusiak ezarritako arauekin, jarraibideekin eta gidalerro 
orokorrekin bat.

b)  Beharrezko erabakiak hartzea erakunde publikoen aurrean agertze-
ko, legezko ekintza mota oro egiteko eta behar diren errekurtsoak 
jartzeko.

c)  Kide berriak onartu ala ez erabakitzea, eta bazkide guztien zerrenda 
eguneratua izatea.

d)  Batzar Nagusiari elkarteko kideek ordaindu beharreko kuotak eta 
egin beharreko diru-ekarpenak proposatzea.

e)  Batzar Orokorretarako deia egitea, eta horietan hartutako eraba-
kiak betetzen direla kontrolatzea. Bereziki, eta estatutuak aldatzeari 
buruzko erabakiei dagokienez, Elkarteen Erregistroari jakinaraziko 
zaio aldaketen edukia, horretarako deitutako Batzarra egin eta hila-
beteko epean.

f )  Batzar Nagusiari ekitaldi bakoitzeko kontuen egoera eta balantzea 
aurkeztea, onets dezan, eta hurrengo ekitaldirako aurrekontuak egi-
tea.

g)  Kontabilitatea eramatea, entitatearen ondarearen, emaitzaren eta 
finantza-egoeraren benetako irudia izateko bide ematen duten arau 
berariazkoen arabera.

h)  Elkartearen ondasunen inbentarioa egitea.

i)  Urteko jardueren memoria egitea eta Batzar Nagusiari aurkeztea, 
onets dezan.
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j)  Estatutu hauei lotutako edozein ezusteko behin-behinekoz ebaztea 
eta horren berri ematea hurrengo Batzar Nagusian.

k)  Bazkideek egindako proposamen, kexa eta eskaerei erantzutea.
l)  Ahaldunak izendatzea, beharrezkoa denean.
m)  Estatutu hauetan Batzar Orokorrari berariaz esleitzen ez zaion beste 

edozein ahalmen.

21. artikulua. Lehendakariaren eginkizunak.

Hona hemen lehendakariaren eginkizunak:
a)  Elkartearen legezko ordezkaria, ordezkari judiziala eta estrajudiziala 

izatea.
b)  Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Nagusiaren bileretarako deia 

egin, gai-zerrenda finkatu, eztabaidak moderatu, eta bilerei bukaera 
ematea.

c)  Bere eta diruzainaren sinadurekin baimena ematea elkartearen 
funtsak erabiltzeko.

d)  Idazkariak egindako aktei eta ziurtagiriei oniritzia ematea.
- ……….

22. artikulua. Lehendakariordearen eginkizunak.

Hona hemen lehendakariordearen eginkizunak:
a) Lehendakariari laguntzea.
b) Lehendakariaren ordez jardutea, hura ez dagoenean edo eri denean.
- …..…

23. artikulua. Idazkariaren eginkizunak.

Hona hemen idazkariaren eginkizunak:
a)  Idazkari-lanak egitea Batzar Nagusietan eta Zuzendaritza Batzor-

dearen bileretan.
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b)  Lehendakariari aholku ematea.
c)  Liburu ofizialak eta elkartearen gainerako dokumentazioa zaintzea 

eta horietaz arduratzea.
d)  Bazkide eta beste entitate batzuekin posta-trukea egitea eta haiekin 

komunikatzea.
e)  Elkarteko organoek hartutako erabakien egiaztagiriak egitea, Le-

hendakariaren oniritziarekin. 
f )  Zuzendaritza Batzordean diruzain-kargurik ez badago, haren lanak 

betetzea.
-  ……..

24. artikulua. Diruzainaren eginkizunak.

Hona hemen diruzainaren eginkizunak:
a)  Elkartearen funtsak zaindu eta kontabilitate-liburua eramatea.
b)  Lehendakariarekin batera, funtsak erabiltzeko baimena ematea.
c)   Kontuen balantzeak, aurrekontuak eta likidazioa prestatzea, Zuzen-

daritza Batzordeari proposatzeko eta, gero, Batzar Nagusian oneste-
ko.

d)  Elkartearen ondasunen inbentarioa egin eta eguneraturik izatea.
- …

IV. kapitulua. Araubide ekonomikoa

25. artikulua. Araubide ekonomikoa.

Elkartea ……...............................…….. euroko sortze-ondarearekin 
eratu da. 

26. artikulua. Baliabide ekonomikoak.

Bere helburuak eskuratzeko, Elkarteak bitarteko ekonomiko hauek 
ditu:
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a) Bazkideen kuotak eta diru-ekarpenak.

b) Jasotzen dituen diru-laguntzak eta bestelako laguntzak.

c) Dohaintzak, jaraunspenak eta legatuak.

d) Ondareak sorrarazitako errentak.

e) Jarduera ekonomikoen etekina.

f ) Beste edozein diru-sarrera zilegi.

- …………………………………………..

- …………………………………………..

27. artikulua. Ekitaldi ekonomikoa.

Honako egun honetan itxiko da ekitaldi ekonomikoa: ...........................
..................................................... 

V. kapitulua. Liburuak eta dokumentazioa

28. artikulua. Nahitaezk4o dokumentazioa.

1.  Elkarteak dokumentazioaren gaineko betebehar hauek izanen ditu:
a)  Bazkideen zerrenda eguneratua izatea.
b)  Kontabilitatea eramatea, aplikagarri izan eta entitatearen 

ondarearen, emaitzaren eta finantza-egoeraren, eta egindako 
jardueren benetako irudia izateko bide ematen duten arau be-
rariazkoen arabera.

c) Ondasunen inbentarioa egitea.
d)  4Bere gobernu- eta ordezkaritza-organoek egindako bileren 

aktak liburu batean biltzea.
2.  Elkarteko organoek egindako bileren aktek honako hauek jasoko 

dituzte: deliberazioen laburpena, hartutako erabakien testua eta bo-
zketen emaitza zenbakitan.
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29. artikulua. Agirien eskuragarritasuna.

Bazkideek eskura izanen dute aurreko artikuluan aipatzen den doku-
mentazioa, Zuzendaritza Batzordearen bidez, Datu Pertsonalak Babesteari 
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraikiz.

VI. Kapitulua. Desegitea eta likidazioa

30. artikulua. Desegitea.

Elkartea honako kasu hauetan deseginen da:

a) Bazkideek Batzar Nagusian hala erabakitzen dutenean.

b) Kode Zibilaren 39. artikuluan ezarritako arrazoiengatik.

c) Epai judizial irmoagatik.

d) Estatutuetan ezartzen diren arrazoiengatik.

e) Elkartea zer epetarako eratu eta hura amaitzeagatik.

f ) Elkartearen xedeak betetzeko ezintasunagatik.

31. artikulua. Likidazioa.

1.  Elkartea desegitearekin batera, likidazio epe bat irekiko da; epe ho-
rretan, Zuzendaritza Batzordea Batzorde Likidatzaile bilakatuko da, 
salbu eta Batzar Nagusiak horretarako berariaz eratutako Batzorde 
Likidatzaile baten esku uzten badu eginkizun hori.

2.  Edonola ere, Batzorde Likidatzaileak martxoaren 22ko 1/2002 Lege 
Organikoaren 18. artikuluaren 3. eta 4. zenbakietan ezarritako esku-
menak izanen ditu.

3. Behin zorrak kitatuta, eta gerakinik bada, hori entitatearen irabazi-
asmorik gabeko izaera galarazten ez duten xedeetarako erabiliko da, 
zehazki honako honetarako: ………………………………………
………………………………………………..
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Xedapen gehigarria

Elkartearen estatutuen eta gobernu- eta ordezkaritza-organoek modu 
baliozkoan hartutako erabakien ordezko gisa, estatutu hauetan aurreikusia 
ez dagoen orotarako, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 
1/2002 Lege Organiko indarrekoa eta gainerako garapen-xedapenak aplika-
tuko dira.

Sinadurak (fundatzaileen izena, abizenak eta NANak/IAEak):
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4. EREDUA:  GURASOEN EDO  
TUTOREEN BAIMENA

Gurasoen edo tutoreen baimena

Izen-abizenak: ……………………………............................... Naziona-
litatea: ………………………… IFZ edo IEA: ……………………………… 
Kalea: ………………………….………………………….. Zk: ...... So-
lairua: ................. Herria: ................ PK: ...................... Telefonoa: .........
.......................... Helbide elektronikoa: ………………………………… 
Aurreko datuen jabea adingabe honen aita/ama/tutorea da:........................ 
………………………………….…………………...………………. Agiri 
hau sinaturik, adingabe horri baimena ematen dio bazkide izateko ............
.................................................. gazte-elkartean, eta espresuki onartzen ditu 
elkarte horren estatutuak. 

Eta hala jasoa gera dadin, agiri hau sinatzen dut 20.....(e)ko ................
aren .........(e)an. 

Sin.: Aita/ama/tutorea
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5. EREDUA:  LEHENDAKARIAREN 
ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA

……………………………………………............……………… jaun-
andreak, ……………………..........…………………………………………
…………………… Elkartearen Batzordeko lehendakaria den aldetik eta 
………………………………………………NAN edo IAE zk. duela

Honako hau aitortzen du bere erantzukizunpean:

Elkarteak titulu askietsia duela zuzenbidean honako helbide honetan 
kokaturiko higiezina egoitza edo helbide sozial gisara erabiltzeko: ………
………………………………………………………………………………

Iruñean, ......................(e)ko ...............................aren .......................(e)an

Sinadura: Zuzendaritza Batzordeko lehendakaria  
(Izena, abizenak, NAN/IAE)
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6. EREDUA:  ADINGABEEN IRUDIAK  
HARTZEKO BAIMENA

Baimena adingabeen irudiak hartu eta argitaratzeko, honi:[fitxategiaren 
arduradunaren izena idatzi]

Teknologia berrien erabilerak, gizarteak eskuragarri dituen baliabideen 
bitartez, eragin dezake gure elkartearen jardueretako irudien artean adin-
gabeen irudiak ere agertzea, betiere zuen erantzukizunaren pean; kontuan 
harturik, bestalde, Konstituzioaren 18. artikuluak aitortzen duela nor bere 
irudiaren eskubidea eta eskubide hori bera arautzen dutela hala Ohorea, in-
timitate pertsonala eta familiarra eta norberaren irudia izateko eskubideari 
buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Legeak nola Izaera Pertsonaleko Datuei 
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak, baimena eskatzen diegu gura-
soei edo legezko tutoreei adingabeei bakarka edo taldeka egindako argazkiak 
argitaratzeko, betiere zuen erantzukizunaren pean, argazkiok .................... 
(e)an egindako jardueretan edo sekuentzietan, edo hortik kanpo adingabeek 
parte hartzen duten lehiaketetan edo topaketetan egin zaizkielarik. 

.......................... jaun-andreak (NAN:.......................), ..........................
.................(ren) aita/ama edo tutorea naizen aldetik, baimena ematen diot ..
................................................ Elkarteari jarduera, lehiaketa eta abar antola-
tuetan egindako argazkiak erabiltzeko, bai eta entitateak abiatutako bestelako 
jarduketetan egindakoak argitara emateko, hemen (zehaztu non): 

 - ...................................... webgunea
 - Merkataritzaz besteko xedeak dituzten filmaketak.
 - Egunkariak, aldizkariak edo argitalpenak, kartelak edo publizitate 

esku-liburuak, tokikoak, eskualdekoak edo naziokoak.

................................(e)an, 20 ko .........................aren .....................(e)an. 
 

SINATZAILEA(K):  
 (aita, ama, legezko tutorea)
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7. EREDUA:  AITORPENA, GARDENTASUN-
BETEBEHARRARI BURUZ

Nik, ........................................................................................................ 
......................................................................................................... jaunak/
andreak, adinez nagusiak, NAN/IFK zk. ..................................................
......... dudalarik eta helbidea ..................................e(an) duen elkartearen  
(IFZ:....................................................) izenean eta hura ordezkatuz, elkar-
tearen lehendakaria/idazkaria izaki, idazki honen bidez aitorpen hau aur-
kezten dut ....................................................................... diru-laguntzaren 
deialdiaren onuradun naizen aldetik, Nafarroako Aurrekontu Orokorren 
kargurako diru-laguntzen onuradunen gardentasun betebeharrak arautzen 
dituen irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat.

Aipatu Foru Dekretuaren 3. artikuluak ezartzen du Nafarroako Au-
rrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzak jasotzen dituzten entitateek 
gardentasun-betebeharrak dituztela honako bi inguruabar hauek ematen 
badira:

a)  Emandako diru-laguntza 20.000 eurotik gorakoa izatea urtean.

b)  Emandako diru-laguntza entitate onuradunaren negozio-zifraren 
edo urteko aurrekontuaren %20tik gorakoa izatea.

Aipatu Foru Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan xedatutakoarekin bat, 
honako hau

AITORTZEN DUT:
a)  Ez daukat gardentasun-betebeharrik ez direlako suertatzen aipatu 

Foru Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitako inguruabarrak.
b)  Informazioa aurkeztu izana, ............................. egiteko jasotako 

................... diru-laguntzaren karietara. Horrenbestez, ez dut be-
rriz ere aurkeztu behar ez delako aldaketarik izan emandako da-
tuetan.

c)  Indarreko araudian jasotako gardentasun-betebeharra edukita, 
59/2013 Foru Dekretuaren 4. artikuluan galdatutako informazioa 
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ematen dudala jakitera eta, hortaz, entitatearen urteko azken kon-
tuak txertatzen ditut.

................................. (e)an, …........ko……………….aren ……..(e)an

Sinatua:………………………………………

Kargua:…………………………………………
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8. EREDUA: BAZKIDEEN LIBURUA

Zk. Bazk. Izena Abizenak NAN Helbidea Altadata Bajadata

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

…
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9. EREDUA:  KONTABILITATE-LIBURUAK

Gida honetan, dagokion atalean, aipatu da dagoeneko gazte-elkarteen 
kontabilitate-araubidea. Dena den, ondo dator kontzeptu batzuk argitzea oi-
narrizko kontabilitate-agirien eredu batzuk proposatu aurretik. 

Esan bezala, elkarte guztientzat komenigarria da kontabilitatea beren 
inguruabarren arabera aplikatzekoa den Kontabilitate Plan Orokor espezi-
fiko batekin bat eramatea, nahiz eta ez egon horretara behartuak, dela ez 
direlako iristen eragiketa ekonomikoen bolumen jakin batera, dela ez du-
telako lortu onura publikoko entitate izendatzea, dela ez dutelako alta egin 
Ekonomia Jardueren gaineko Zergan. 

Behin aurrekoa esanda, kontabilitatea honelakoa izan daiteke:
 - Partida bakarrekoa: mugimendu ekonomikoa dagoenean bakarrik 

kontabilizatzen dira diru-sarrerak eta gastuak.
 - Partida bikoa: mugimendu guztiak apuntatzen dira, nahiz eta mugimen-

du ekonomikorik ez egon. Hori gertatzen da, adibidez, diru-laguntza 
bat jasotzen dugunean: lehenbizi, hura eman digutela apuntatuko dugu, 
eta, gero, dirua jasotzen dugunean, jaso dugula apuntatuko dugu.

 - Kontabilitate analitikoa: diru-sarreraren edo gastuaren kontzeptua ez 
ezik kontuan hartzen dugu horiek zer jarduera edo proiekturi atxiki 
zaizkion.

 - Kontabilitate ez-analitikoa: diru-sarreraren edo gastuaren kontzep-
tuaren arabera antolatua.

Aurrekoa esan eta gero, gazte-elkarte bateko kontabilitatea oinarrizko 
modu batean eramateko, egunean izan behar dira honako liburu hauek: 

 - Inbentarioa.
 - Egunerokoa.
 - Urteko kontuen liburua (balantzea, emaitzen kontua eta memoria). 

Hona hemen agiri horiek egiteko eredu erraz batzuk, salbu urte-
ko kontuena, zeina dagozkion Kontabilitate Plan Orokorren eranskinetan 
aurkitu ahal izango baituzue, edo Barne Ministerioaren informazio-we-
bgune honetan: (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
modelos-de-solicitud/asociaciones/modelos-para-asociaciones-de-utilidad-
publica#documentación contable):
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Inbentarioa

ELEMENTUA NOIZ 
ESKURATU ZEN

KONTABILITATE 
BALIOA AMORTIZAZIOA

BESTE INGURUABAR 
BATZUK (KARGAK, 

ERABILERA EPEAK eta abar)
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Egunerokoa (partida bakarrekoa)

DATA KONTZEPTUA DIRU-SARRERAK GASTUAK SALDOA
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Egunerokoa (bi partidakoa)

ZORRA HARTZEKOA

KONTU ZK. KONTZEPTUA  ZENBATEKOA DATA  KONTZEPTUA KONTU ZK.  ZENBATEKOA

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(Kontu-zenbakia da Kontabilitate Planak esleitutako zenbakia, kont-
zeptu bakoitzari dagokiona).
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10. EREDUA:  FAKTURA EREDUA  
(nahitaezko datuak)

ELKARTEAREN DATUAK
Izena:  ...........................................................................
Helbidea:  .....................................................................
IFZ:  .............................................................................

BEZEROAREN DATUAK
Izena:  .........................................................................
Helbidea:  ....................................................................
IFZ:  ............................................................................

FAKTURA: (zenbakia/urtea)
Data:  .....................................................................................................
Kontzeptua:  ..........................................................................................
Zenbatekoa:  ..........................................................................................
BEZ (banakatua edo «BEZ barne» zehaztu):  .......................................
PFEZ atxikipenak (halakorik egonez gero):  .........................................

Ordaindu beharrekoa, guztira:  ......................................................

Kontu-zenbakia:  ..........................................................................

Diruzainaren sinadura eta entitatearen zigilua
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11. EREDUA:  BOLUNTARIOTZA-KONPROMISOKO 
HITZARMENA

.………………..(e)an, 20……….(e)ko ……………..…..aren ........(e)an 

BERTARATU DIRA
BATETIK, 
Izen-abizenak: ……………….....………….…………………. Nazio-

nalitatea: ..................................... IFZ edo IEA: …………………………. 
Helbidea (kalea): .........................................................................................
....................................Zk: .…… Solairua: ……. Herria: …………………. 
PK: ...................... Telefonoa: ................................... Helbide elektro-
nikoa: ………………………………................……… Datu horien jabea 
…………………………… elkarteko lehendakaria da. Elkarte horren IFZ 
.................................. da, eta Elkarteen Erregistroan izena emanda dago 
........................... datan eta .......................... inskripzio-zenbakiarekin. 

ETA BESTETIK, 
Izen-abizenak: ………………......……………………………. Nazio-

nalitatea: ..................................... IFZ edo IEA: …………………………. 
Helbidea (kalea): ........................................................................................
............................Zk: .…… Solairua: ……. Herria: …………………. PK: 
...................... Telefonoa: ................................... Helbide elektronikoa: .......
.......................................................... Datu horien jabea bere buruaren ize-
nean eta eskubidean ari da. 

Bi aldeek, nork bere funtzioan, aski lege-gaitasun aitortzen diote elkarri 
boluntariotza-konpromiso hau sinatzeko, kontuan harturik honako 

KLAUSULA hauek:

Lehena.- Programa.
………………….......................................……………… jauna/andrea, 

…………………......……………… gazte-elkarteko boluntario gisa, entita-
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te horrekin arituko da «…………………………………» programaren ba-
rruan, honako jarduera hauetan:

- …………………………………
- …………………………………

Bigarrena.-Tokia.
Boluntario-jarduerak egiteko arreta-zentroa: .........................................

.... Kalea: .............................................. Egunak: ............... eta .............. Or-
dua: ..........tik ............(e)ra.

Hirugarrena.-Boluntarioen konpromisoak.
 - Elkartearekin hartutako konpromisoak betetzea, haren estatutuak 

eta barne-araudia –halakorik baldin bada– errespetatuz eta ahalik 
eta prestasun handienarekin. 

 - Entitatearen antolamenduan aktiboki parte hartzea, programen 
prestakuntza, diseinu, exekuzio eta ebaluazioan lagunduz, bere le-
hentasun eta gaitasunen arabera. 

 - Boluntario-lanean jaso eta jakindako informazioa isilpean gordetzea.
 - Bere lanagatik jaso dezaketen edozein ordain materiali uko egitea.
 - Proposatzen zaion prestakuntzan aktiboki parte hartzea, horrek bo-

luntario-lanaren kalitatea hobetuko badu.
 - Onuradunen eskubideak errespetatzea eta prestasunez eta elkarta-

sunez jardutea.

Laugarrena.-Gazte-elkartearen konpromisoak. 
 - Boluntarioei entitatearen helburuen, antolakuntzaren eta funtziona-

menduaren berri ematea. 
 - Boluntarioei informazioa, prestakuntza eta orientazioa ematea ego-

kitzen zaizkien funtzioak bete ditzaten.
 - Boluntarioek bere jardueren antolakuntzan, diseinuan, ebaluazioan 

eta programazioan aktiboki parte har dezaten bultzatzea.
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 - Boluntarioei aseguru bat egitea, boluntario-lanaren ondorioz zuze-
nean sor daitezkeen istripuen eta kalte-galeren arriskuen kontra. 

 - Bere jarduerak egiteagatik izandako gastuak ordaintzea.

Bosgarrena.- Iraupena.
Hitzarmen honen iraupena: ...................................... hilabete/urte. 
Bi aldeetako edozeinek utz dezake baliorik gabe hitzarmen hau, .............. 

egun lehenago jakinarazita.

Sinatua, ............... (e)an, 20........(e)ko .................aren ............(e)an. 

Sin.: Boluntarioa                         Sin.: Lehendakaria 
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12. EREDUA: BATZAR DEIALDIA

GAZTE ELKARTEA: ..................................................
Kalea: ………........................................................................
PK: ....................................... Herria: ...................................
IFZ: ..................................
………………………………….…… GAZTE ELKARTEAREN 

BATZAR NAGUSI OHIKO/BEREZIRAKO DEIALDIA 
Agiri honen bidez, eta lehendakariaren izenean, …………………. gaz-

te-elkarteko bazkide guztiei dei egiten zaie Batzar Nagusi ohiko/berezira. 
Batzarra ……….(e)ko ............aren ......(e)an izanen da, .........e(t)an (ohikoak 
gutxienez 15 egun lehenago deitu behar dira beti, eta bereziak, aski denbora 
lehenago). Ordua: ……. (lehen deialdia) eta ....…. (bigarren deialdia). Lekua: 
…………... Batzar Nagusien deialdiak egiteko indarrean dauden epeekin bat 
egiten da deialdi hau, honako gai-zerrenda honekin bat: 

GAI ZERRENDA 
1.  Aurreko bileraren akta irakurri eta onestea, hala badagokio. 
2.  ... 
3.  ... 
4.  Galde-eskeak 
Jorratu beharreko gaien garrantzia dela eta, eskatzen dizuegu gutun ho-

nen bidez deitutako Batzarrera etortzea edo boto-eskubidea beste norbaiti 
uztea, beheko atala sinatu eta aurkeztuta. 

............... (e)an, 20....(e)ko .................aren ....(e)an. 

Sin.: Idazkaria

_________________________________________________
………………… jaunak/andreak (NAN: …………), ……………….. 

gazte-elkarteko bazkide gisa, agiri hau sinatuta, bere botoa elkarteko kide den 
……………….. jaunaren/andrearen ESKU UZTEN DU, datorren ..........(e)
an egingo den Batzar Nagusi ohiko/berezirako
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13. EREDUA:  BATZARREKO AKTA

Elkartearen ohiko batzar nagusiaren akta 

.……..(e)an, 20...(e)ko .........aren ....(e)an, ……e(t)an (ordua), ……. (le-
hen edo bigarren) deialdian, ……………. lehendakari dela, hasiera ematen 
zaio ………………... elkartearen ohiko Batzar Nagusiari.

Honako bazkide hauek bildu dira:
-
-
-

Gai zerrenda:

1- [landu beharreko gaia]
2- [landu beharreko gaia]
3- [landu beharreko gaia]

Bileraren garapena eta hartutako erabakiak

1.–Aurreko bileraren akta irakurri eta onestea. Idazkariak aurreko akta 
irakurri du, eta onetsia izan da, aldeko .................................................. boto-
rekin.

2.–Bazkideen altak eta bajak. Gaur egun ........................................... 
bazkide daude guztira; horietatik .................... bazkide osoak dira, eta ........, 
ohorezkoak.

Indarrean dauden kuotak ......... €-koak dira bazkide osoentzat. Oho-
rezko bazkideek ez dute kuotarik ordaindu beharrik. 

3.–.................................................. gazte-elkartearen kontuak aztertu 
eta onestea.

4.–Urtean egitekoak diren jardueren proposamenaren azalpena, lehen-
dakariak emana.
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5.–.......................... jaunak/andreak ohorezko bazkide gisa egindako 
proposamena. 

6.–Galde-eskeak.

Jorratu beharreko beste gairik ez, eta amaiera eman zaio bilerari, ........e(t)
an (ordua), goiburuan zehaztutako datan eta lekuan.

Sin.: Idazkaria                   Lehendakariaren oniritzia 
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14.  EREDUA: ZUZENDARITZA BATZORDEAREN 
SEGIDAKO TRAKTUAREN ZIURTAGIRIA

Ziurtagiria zuzendaritza batzorde ezberdinak egiaztatzeko 
(segidako erregistro traktua)

Nik, .............................................................................. jaunak/andreak, 
IFZ/IAE zk. .................................... dudalarik eta Elkarteen Erregistroan 
.............................. inskripzio-zenbakia duen................................. Elkartea-
ren idazkaria izaki, honako hau ziurtatzen dut:

ZIURTAPENA:
Honako Zuzendaritza Batzorde hauek zuzendu dute elkartea, azkena 

erregistratu zenetik gaur egunera arte: 
.............................................(e)an Batzar Nagusiak hautatutako Zuzen-

daritza Batzordea, honako kide hauek osatua: 

Lehendakaria
Izena: ……………………………..………............…………………….
Abizenak: ……………………………………………………………….
NAN edo IAE: ………………………………. 

Idazkaria:
Izena: ………………………………………..………………………….
Abizenak: ………………………………………………………………
NAN edo IAE: ………………………………. 

Beste kargu batzuk (lehendakariordea, diruzaina, batzarkideak). Adie-
razi izena, abizenak eta NANa:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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1. .............................................(e)an Batzar Nagusiak hautatutako Zu-
zendaritza Batzordea

2. .............................................(e)an Batzar Nagusiak hautatutako Zu-
zendaritza Batzordea

……………………(e)an, ……....ko………………..…aren …..(e)an

Egungo idazkaria (oniritzia)                  Egungo lehendakaria

Sin.:                                         Sin.:
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15. EREDUA:  ZUZENDARITZA BATZORDEAREN 
OSAERARI BURUZKO ERABAKIAREN 
ZIURTAGIRIA

Izen-abizenak: ……..........................................................................…
……………………............................... Nazionalitatea: ……….......………
…………............................... IFZ edo IEA: ……………………………… 
Kalea: ……………...................................................…………….…………
……………….. Zk: ...... Solairua: ................. Herria: ............................... 
PK: .......................... Telefonoa: ................................... Helbide elektronik
oa………………………............................................................... Datu ho-
rien jabea …………………………… elkarteko idazkaria da. Elkarte horren 
IFZ .................................. da, eta Elkarteen Erregistroan izena emanda dago 
........................... datan eta .......................... inskripzio-zenbakiarekin. 

Idazkariak honako hau ZIURTATZEN DU: 
1. 20...(e)ko ……………aren ...(e)an egin zen xede horretarako deitutako 

Bazkideen Batzar Orokorra, eta bertan, bazkideen quoruma ………………
(e)koa izanda, .………… botoko gehiengoarekin, Zuzendaritza Taldea baz-
kide hauek osatuko dutela erabaki zen: 

Lehendakaria 
Izen-deiturak: ….………………………………………………………

……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea: ........................................... Kalea: ..
........................................................ Zk. eta solairua: ....................................
..... Herria: ............................................. PK: .......................... Probintzia: ...
................................ 

Lehendakariordea: 
Izen-deiturak: ….………………………………………………………

……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea: ......................................... Kalea: ..
........................................................ Zk. eta solairua: ....................................
..... Herria: ............................................. PK: .......................... Probintzia: ...
................................ 
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Idazkaria: 
Izen-deiturak: ….………………………………………………………

……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea: ........................................... Kalea: ..
........................................................ Zk. eta solairua: ....................................
..... Herria: ............................................. PK: .......................... Probintzia: ...
................................ 

Beste kargu batzuk (diruzaina, batzordekideak): 
2. 20...(e)ko ................aren ......(e)an Zuzendaritza Batzordeko kide 

hauek kargua utzi zutela: 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

3. Nafarroako Elkarteeen Erregistroari gaur egun indarrean dagoen Zu-
zendaritza Batzordearen osaeraren berri ematea. 

.................. (e)an, 20....(e)ko .................aren ....(e)an. 

Sin.: Idazkaria (oniritzia) Lehendakaria
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16. EREDUA ESTATUTUAK 

Aldatzea aldaketak egiteko erabakiaren ziurtagiria 

Izen-abizenak: ……………………………....................................... Na-
zionalitatea: ……………….....…… IFZ edo IEA: ………………………… 
Kalea: ………………………….………...………….. Zk: ...... Solairua: 
................. Herria: ............................... PK: .......................... Telefonoa: 
.............................. Helbide elektronikoa: ................................................
Datu horien jabea …………………………… elkarteko idazkaria da. Elkar-
te horren IFZ .................................. da, eta Elkarteen Erregistroan izena 
emanda dago ........................... datan eta .......................... inskripzio-zenba-
kiarekin. 

Idazkariak honako hau ZIURTATZEN DU: 
20....(e)ko ................aren .......(e)an egin zen xede horretarako deitutako 

bazkideen Batzar Nagusia, eta bertan ........................ bazkideko quorumare-
kin, .........................(e)ko gehiengoarekin, honako hau erabaki zen: 

1. (Bi aukeretako bat hautatu eta balio ez duena ezabatu): 
A. OSORIK ALDATZEA ESTATUTU HAUEK: ..................................

................. 
B.  ARTIKULU HAUEK ALDATZEA, JARRAIAN DATORREN TES-

TUAN JARTZEN DUEN BEZALA GERA DAITEZEN: 
Artikulua 
Artikulua 
Artikulua 

………………………………………………………………………………
2. Estatutuen testu berri oso bat onestea, aipatutako aldaketak jasota. 

Elkarteen Erregistroan aurkeztuko da, bertan inskribatua eta onetsia gera 
dadin, eta ......(e)ko ..................aren .....(e)an onetsitako aurreko testua or-
dezkatuko du. 
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Ondorio horietarako, erabaki da Zuzendaritza Batzordeari baimena ematea 
Estatutuetan zuzenketa ez-funtsezkoak egiteko, agintari eskudunak hala eskatzen 
badio estatutuak inskribatzeko garaian. 

3. Erregistro horri jakinaraztea egun indarrean den agintaldiko Zuzen-
daritza Batzordea estatutuen arabera hautatua izan zela ............ean (data) 
egindako Batzar Nagusian, eta honako hauek osatzen dutela:

Lehendakaria 
Izen-deiturak: ….………………………………………………………

……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea. Kalea: .............................................
............. Zk. eta solairua: ......................................... Herria: ..........................
................... PK: .......................... Probintzia: ................................... 

Idazkaria 

Izen-deiturak: ….………………………………………………………
……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea. Kalea: .............................................
............. Zk. eta solairua: ......................................... Herria: ..........................
................... PK: .......................... Probintzia: ................................... 

BESTE KARGU BATZUK 

Diruzaina 

Izen-deiturak: ….………………………………………………………
……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea. Kalea: .............................................
............. Zk. eta solairua: ......................................... Herria: ..........................
................... PK: .......................... Probintzia: ...................................

Batzordekideak 

Izen-deiturak: ….………………………………………………………
……………........ Nazionalitatea: .................................................... IFZ edo 
IEA: ...................................... Helbidea. Kalea: .............................................
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............. Zk. eta solairua: ......................................... Herria: ..........................

................... PK: .......................... Probintzia: ................................... 

.………………………(e)an, 20…(e)ko…..........aren …....(e)an 

Sin.: Idazkaria (oniritzia) Lehendakaria
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17. EREDUA:  ESTATUTUAK ALDATZEKO 
EGINBIDEA 

« Nik, ................................................... jaunak/andreak, estatutu hauen 
xede den elkarteko idazkari gisa, honako hau ZIURTATZEN DUT: 
.............................. datan estatutu hauek idatzi direla bazkideen Batzar Na-
gusi bereziak erabakitako aldaketak jasota. 

................(e)an, 20....(e)ko .................aren ....(e)an

Sin.:                          Idazkaria
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18. EREDUA.  DATUAK BABESTEARI  
BURUZKO KLAUSULA

Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Orga-
nikoan xedatutakoarekin bat, agiri hau sinatuta baimena ematen duzu bertan 
agertzen diren datuak erabiltzeko. Datu horiek bazkideak, erabiltzaileak, hor-
nitzaileak izeneko fitxategian bilduko dira, eta fitxategi hori, zeinen ardura-
dun ............................ Gazte-elkartea baita, Datuak Babesteko Espainiako 
Agentziaren Erregistro Orokorrean erregistratuko da. Datuak elkartearen 
administrazio-kudeaketako zereginetan erabiliko dira, bai eta elkarteak egi-
ten dituen jardueren berri emateko ere.

Halaber, agiri hau sinatuta, espresuki ematen duzu baimena Elkarteak 
aseguru-konpainiari zure datuak laga diezazkion, konfidentzialtasunez laga-
tu ere, xede bakar bat hartuta: elkartearen jarduerak estaliko dituen asegurua 
kontratatzea.

Amaitzeko, jakitera ematen dizugu baduzula Legeak ezarritako eskubi-
deak gauzatzeko aukera, hau da, datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta 
haien kontra egiteko, posta arrunta bidez, izena, abizenak eta NANa zehaz-
turik, honako helbide honetan: ................................

Sinatua: ……………………………….
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19. EREDUA: BEZATIK SALBUESTEKO ESKAERA

Nafarroako Foru Ogasunari

Izen-abizenak: ……………………………............................... Naziona-
litatea: ………………………… IFZ edo IEA: ……………………………… 
Kalea: ………………………….………………………….. Zk: ...... Solairua: 
................. Herria/Hiria: ................ PK: .......................... Telefonoa: ............
................................................ Helbide elektronikoa: ………………………
…………………………………........................…………...

Aurreko datuen jabea ............................. Gazte-elkartearen idazkaria 
da. Elkartearen IFZ: .……………………………… Elkarteen Erregistroan 
izena emandako data: ……….............. Nafarroako Foru Ogasuneko elkar-
tearen inskripzio-zenbakia: .......…....…… Elkarte horren idazkariak, zu-
zenbidean bidezkoen den moduan, HONAKO HAU DIO 

Ordezkatzen duen entitateari buruz: 
 - Irabazi-asmorik gabea da.
 - Lehendakari, Nagusi eta legezko ordezkari karguak diru-saririk jaso 

gabe gauzatzen dira eta ez dute inolako interesik jardueren emaitza 
ekonomikoetan, ez beren kabuz eta ez bitartekari baten bidez. 

 - Bazkide, jabekide eta senideak –bigarren graduraino– ez dira salbuetsitako 
operazioen hartzaile nagusi eta ematen diren zerbitzuetan ez dute baldintza 
berezirik.

Horrenbestez: 
Eskabide honen bitartez ESKATZEN DU ordezkatzen duen entitatea 

BEZatik salbuetsita dagoela espresuki adieraztea. 
Xede horretarako, atxiki doaz elkartea eratzeko aktaren eta elkartearen 

estatutuen fotokopia. 

................(e)an, ............ko ............................aren .....(e)an.

Sin.: Idazkaria
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2. ERANSKINA: SAREKO FORMULARIOAK

Eskabide orokorra, Ordainketa-gutuna , Lehendakariaren erantzu-
kizuneko aitorpena.

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3548/Registro-de-
Asociaciones-

Gazte-entitateen errolda: Gazte Elkarteen Sorrera Akta eta Estatu-
tuak.

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/5293/Censo-de-Enti-
dades-de-Juventud-de-Navarra

Elkarteen Zuzendaritza Batzordeen Erregistroa eta segidako trak-
tuaren ziurtagiria: 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3565/Registro-de-las-
juntas-directivas-de-las-asociaciones

Elkarteen estatutuak aldatzea: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3551/Modificacion-

total-o-parcial-de-los-estatutos-de-una-asociacion

Elkarteen egoitzaren helbidea aldatzea: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3567/Cambio-de-do-

micilio-social-de-las-asociaciones

Elkarteen inguruko argibide ziurtatuak eskatzea:
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3566/Informacion-cer-

tificada-sobre-asociaciones

Elkarteak indarrean den araubide juridikora egokitzea: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3582/Adaptacion-del-
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regimen-juridico-de-las-asociaciones-a-la-normativa-vigente

Elkarteak desegitea: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3608/Disolucion-de-

asociaciones

Elkarteen federazioen erregistroa: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3610/Registro-de-fe-

deraciones-de-asociaciones

Elkarteen federazio batean sartzea edo hura uztea: 
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3611/Incorporacion-o-

separacion-de-una-federacion-de-asociaciones

Estatu-mailako onura publikoa: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/

utilidad-publica/solicitud-de-declaracion-de-utilidad-publica

Irabazi asmorik gabeko entitate txiki eta ertainentzako kontabilitate-
plan orokorra: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf
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3. ERANSKINA:  ELKARTEENTZAKO 
BALIABIDE INTERESGARRIAK

a) Elkarteen erregistroak:

Iruñeko Udaleko Herritarren Elkarteen Udal Erregistroa
Udalatxe plaza, zk.g. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 266 
www.pamplona.es 
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako Gobernuko Elkarteen eta Fundazioen Erregistroa
Karlos III.aren etorb. 2, behea. 31001 IRUÑA
Telefonoak: 848 426 645 - 848 425 136
www.navarra.es
@ asociaciones@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Gazteriako Zuzendaritzaordeko Gazteen Entitateen Errolda 
Tokiko Entitateen eta Gazte Elkarteen Bulegoa
Yanguas y Miranda k. 27, behea. 31003 IRUÑA
Telefonoa: 848 427 854
www.navarra.es 
@ juventud@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako Etorkinen Elkarteen Errolda
González Tablas k., 7 31005 IRUÑA 
Telefonoa: 848 425 491
www.navarra.es
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@ eriezuca@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako GKEen Koordinakundea
San Pedro auzoko multzoa 31, behea, ezk. 31014 IRUÑA 
Telefonoa: 948 24 06 74. Faxa: 948 48 08 06
www.congdnavarra.org
@ congdn@congdnavarra.org
Neguko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara, eta astele-
henetan, 16:00etatik 18:00etara ere bai.
Udako ordutegia (ekainaren 15etik irailaren 15era): 10:00etatik 14:00etara.

Arte Taldeen Katalogoa
Navarreria k., 39. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 848 424 673
www.navarra.es
@ smencosj@cfnavarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. 

Elkarteen Erregistro Nazionala
Cea Bermúdez k. 35. 28003 – MADRIL 
Telefonoa: 060 / 915 80 42 60. Faxa: 915 37 25 08
www.interior.gob.es
@ https://servicio.mir.es/consulta_asocia/consulta.html
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

b) Elkarteentzat interesekoak diren Iruñeko Udalaren gune eta zerbitzuak:

Iruñeko Udala 
Udaletxe plaza, zk.g. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 010 / 948 42 01 00
www.pamplona.es
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@ pamplona@pamplona.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Komunitate Garapeneko, Kiroleko eta Gazteriako Alorra.
Descalzos k., 72, 1. sol., 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 508. Faxa: 948 420 716
www.pamplona.es
@ pamplona@pamplona.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. 

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorra
Kondestablearen jauregia
K. Nagusia, 2, 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 960
www.pamplona.es 
@ pamplona@pamplona.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Gaztediaren Etxea
Zangoza k., 30. 31005 IRUÑA
Telefonoa: 948 233 512 
www.pamplonajoven.es
@ casajuventud@casajuventud.com
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 
22:00etara; larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara; 
igandeetan, 10:00etatik 14:00etara. Uztailaren 1etik 15era, itxita. 

Iruñeko Udaleko Gaztediaren Etxeko Elkartegintzarako Aholkularitza
Zangoza k., 30. 31005 IRUÑA
Telefonoa: 948 233 512
www.pamplonajoven.es
@ asociacionismo@casajuventud.com
Ordutegia: asteazkenetan, 12:00etatik 14:00etara.
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Zentro
Kondestablearen jauregia
Kale Nagusia 2, 2. sol. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 266
www.participapamplona.es
@ información.participacion@pamplona.es
@ asesoria.participacion@pamplona.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara 
Zentro kolaborazio-gunea udal-baliabide bat da, eta honako tresna hauek 
jartzen ditu elkarteen eskura: argibide- eta kontsulta-zerbitzu pertsonalizatua, 
baliabide teknikoak (ordenagailuak, Interneteko konexioa, fotokopiagailua), 
guneen lagapena (bilera-aretoa, erakusketa-panela), liburutegi espezializatua 
elkartegintzan eta partaidetzan, aholkularitza juridiko espezializatuko zer-
bitzua, elkarteentzako prestakuntza espezifikoko ikastaroak etab.

Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola
Kondestablearen jauregia
Kale Nagusia 2, 2. sol. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 266
@ emep@pamplona.es 
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara. 
Iruñeko Udalak Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola (APUE) abiatu 
du, prestakuntza-gune bat, herritarren topaketa eta hausnarketarako.
Eskolaren ikastaroak doan dira eta hiru gai-ardatz hauetan biltzen dira:
1. Ahalduntze pertsonala.
2. Taldeen eta erakundeen ahalduntzea.
3. Gizartearen eta komunitatearen ahalduntzea.
Informatuta egon!

c) Udalaren beste gune interesgarri batzuk

Caldereríako aretoa
Calderería k. 11. 31001 IRUÑA
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Telefonoa: 948 420 266
Aretoa eskatzeko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. 
Erabilera-ordutegia: astelehenetik ostiralera, 16:30etik 21:00etara.

Areto hori edozein pertsona fisikok edo elkartek eska dezake hitzaldi 
kultural edota sozialak egiteko. Eskaera egiteko, adierazitako telefonora deitu 
behar da aretoa erreserbatzeko, eta, ekitaldia izan baino hamar egun lehenago 
gutxienez, honako hauek aurkeztu behar dira erregistroan: eskaera orokorra, 
eskatzailearen eta hitzaldiaren datuak zehaztuta; aretoa eskatzen duen elkar-
tearen NANaren edo IFZren fotokopia; hitzaldi edo jardueraren dosierra, eta 
tasak ordaindu izanaren frogagiria.

Civivox sarea
Irabazi asmorik gabeko elkarteek, helburutzat garapen soziala edo kulturala 
badute, aukera dute zentro soziokultural hauetako areto eta espazioak eskat-
zeko. 

Sanduzelaiko Civivoxa
Gortari doktorearen plaza, zk.g., behea. 31012 IRUÑA
Telefonoa: 948 136 400
@ civivoxsanjorge@sedena.es

Mendillorriko Civivoxa
Sarriguren kontzejuaren k. 3, behea. 31016 IRUÑA
Telefonoa: 948 164 114
@ civivoxmendillorri@sedena.es

Kondestable Civivoxa
Kale Nagusia 2, behea. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 224 249
@ civivoxcondestable@sedena.es

Juslarrocha Civivoxa
Maiteminduen pasealekua 37, behea. 31014 IRUÑA
Telefonoa: 948 132 190. Faxa: 948 133 709
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Iturramako Civivoxa
Ezkirotz k. 24, behea. 31007 IRUÑA
Telefonoa: 948 366 655
@ civivoxiturrama@sedena.es

Zabalguneko Civivoxa
Nafarroako Blanca plaza 9, 3. solairua. 31004 IRUÑA
Telefonoa: 948 232 888
@ civivoxensanche@sedena.es

Milagrosako Civivoxa
José Vila eskola
 Taxoare k., 14. 31005 IRUÑA
Telefonoa: 948 292 802
@ civivoxmilagrosa@sedena.es

Harrotu 
Harrotu Iruñeko Udalak LGTBI pertsona eta kolektiboen eskura jarritako 
gunea da. 
San Gregorio k., 28, behea. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 226 326
@ lgtbi@pamplona.es

D) Nafarroako guneak eta zerbitzuak: 

Nafarroako Gobernua
Karlos III.aren etorb., 2. 31002 IRUÑA
Telefonoguneko zenbakia: 848 427 007/ 012
www.navarra.es
@ infonavarra@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.
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Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutua
Arrieta k., 25. 31002 IRUÑA
Telefonoa: 848 423 900 
www.navarra.es
@ Inj@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako Gobernuko Gazteriako Zuzendaritzaordea
Yanguas y Miranda k. 27, behea. 31003 IRUÑA
Telefonoa: 848 423 900.
 www.navarra.es
@ juventud@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. 

Gazteekin egiten diren Jardueretarako Nafarroako Eskola
Yanguas y Miranda k. 27. 31003 IRUÑA
 Telefonoa: 848 427 844 
www.navarra.es
@ enaj@cfnavarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako Gazteriaren Kontseilua 
Yanguas y Miranda k., 27 bis, 31003 IRUÑA
Telefonoa: 848 412 919 / 680 666 877
www.cjn-ngk.org
@ info@cjn-ngk.org
Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 14:00etara.

Nafarroako Gazteriaren Kontseilua gazteen eta gazte-elkarteen ordezkarit-
za-organoa da Nafarroan. Dagozkien administrazio publikoekiko solaskide 
nagusi ere bada, gazteriaren arloan. 
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Printzearen Gotorlekua Gazte Egoitza
Goroabe k. 36. 31005 IRUÑA
Telefonoa: 948 291 202. Faxa: 948 29 05 40

Otadiako Santokristo gazte-egoitza eta prestakuntzarako baliabideen 
zentroa 
Zelai k., 91. 31800 ALTSASU
Telefonoa: 948 564 814
@ aalsasua@navarra.es

Valle de Baztán gazte-aterpetxea
Uharte auzoa, zk.g. 31795 LEKAROZ
Telefonoa: 948 581 814
@ avbaztan@navarra.es

Belbieretxea gazte-aterpea
Santa Leocadia edo Bidezarra, zk.g. 31740 DONEZTEBE
Telefonoa: 948 450 59
@ rjuvbelv@navarra.es

Getadarko gazte-aterpetxea
Sabaizako lursaila. 31491 GETADAR
Telefonoa: 675 430 885

Gazteriaren Etxeen eta Azpiegituren Bulegoa
Goroabe k. 36. 31005 IRUÑA
Telefonoa: 948 291 206
@ lm.vicente.echarri@cfnavarra.es 

Gazteentzako Programen eta Entitateekiko Harremanen Atala
Yanguas y Miranda k. 27, behea. 31003 IRUÑA
Telefonoa: 848 427 838
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www.navarra.es
@ jesus.beitia.lopez@cfnavarra.es

Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enplegu Departamentua
Karlos III.aren etorb. 4, 14. sol. 31002 IRUÑA
Telefonoa: 848 427 00 
Industria eta Lana: 848 427 645 
Nafarroako Enplegu Zerbitzua: 848 424 400
www.navarra.es
@ econhac@navarra.es 
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nafarroako Foru Ogasuna
Ezkirotz k. 16, behea. 31007 IRUÑA. 
Telefonoa: 948 505 152 
www.navarra.es
@ hacienda.tributaria.navarra@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.
Telefono bidezko argibideak: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 17:30era.

Kultura, Turismo eta Erakundeekiko Harremanetarako Departamentua
Navarreria k., 39. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 848 424 600
www.turismo.navarra.es
@ culturayturismo@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Hezkuntza Departamentua
San Domingo k., 8. 31001 IRUÑA
Telefonoa: 848 426 500
www.navarrra.es
@ educacion.informacion@navarra.es 
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.
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Gizarte Politiketako Departamentua
González Tablas k., 7. 31005 IRUÑA
Telefonoak: 902 165 170 - 848 426 900
www.navarra.es
@ dgps.informacion@navarra.es
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.
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4. ERANSKINA.  GAZTE ELKARTEENDAKO 
DIRU-LAGUNTZAK

Elkartegintza eta gizarte-partaidetza sustatzeko, urtero diru-laguntzen 
zenbait deialdi egiten dituzte administrazio publikoek –tokikoek, foru-mai-
lakoek eta estatu-mailakoek–. Gainera, garrantzitsua da kontuan hartzea 
erakunde pribatu batzuek ere –bankuek, fundazioek, enpresek...– eskaintzen 
dituztela sariak, bekak eta laguntzak partaidetza-jarduerak finantzatzeko. 
Diru-laguntzen deialdia egiteko argitara ematen dira xedea, hartzaileak, iza-
pidetzea, ematea eta justifikazio- eta ebaluazio-erregimena arautzen dituzten 
arau-oinarriak. Gero eta sarriago, eranskinak argitaratzen dira deialdiekin 
batera, proiektua aurkezteko, entitatearen kaudimena zehazteko, justifikazioa 
egiteko eta abarretarako. 

Diru-laguntzen deialdi ezberdinak daude, sustatu eta babestu nahi diren 
jardueren eta garapenen esparruaren arabera (gazteria, hezkuntza, kultura, 
lankidetza , etab.). Oro har, elkarteari eskatuko zaio bere xedeen artean iza-
tea diru-laguntza jakin bakoitzarekin sustatu edo babestu nahi diren helburu 
horiek. Onena da jakinaren gainean egotea, ahalik eta era eguneratuenean, 
dauden diru-laguntza guztien inguruan.

Nola izan diru-laguntzen deialdien berri

Administrazio publikoen diru-laguntzen deialdiak komunitate auto-
nomo bakoitzeko aldizkari ofizialetan argitaratzen dira; Nafarroan, Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean (www.bon.es), eta, estatu-mailako diru-lagunt-
zen kasuan, Estatuko Aldizkari Ofizialean (www.boe.es). Toki-erakundeen 
kasuan, Udal edo erakunde deitzailearen iragarki-taulan ere argitara dai-
tezke. Denak agertzen dira organoen webguneetan, baita webgune espezia-
lizatuetan, sare sozialetan etab. Europar batasuneko diru-laguntzak, berriz, 
zenbait webgunetan aurki ditzakezue; adibidez, hemen:http://ec.europa.
eu/spain/servicios/subvenciones-de-la-ue/index_es.htm. Entitate priba-
tuen diru-laguntza, laguntza eta bekei dagokienez, adi egon beharko duzue 
beren webguneetan, sare sozialetan eta abarretan egiten dituzten argitalpe-
nei. 
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Oro har, entitate horien webguneetara harpidetzeko aukera dago, di-
ru-laguntzen eta laguntzen deialdien inguruko informazioa jasotzeko. Gai 
horretan espezializatutako webguneak ere badaude; horietan, newsletter di-
relakoak izaten dira eskuragarri, hainbat diru-laguntzaren inguruko argibi-
de zehatz eta eguneratuak jasotzeko. Bi kasuetan, garrantzitsua da zehaztea 
argibideak beti ez direla doakoak. Organismo ofizialen webgune gehienetan, 
dena den, aukera dugu bilatzen ari garen informazioa bereizteko eta bilaketa 
diru-laguntzetan, beketan edo sariketetan ardazteko. Azkenik, Interneteko 
bilatzaile nagusiek alerta-zerbitzuak dituzte: interesatzen zaizkigun gaietan 
harpidetu, eta horien inguruko kontu eta berrikuntzen inguruko abisuak jaso 
ditzakegu. 

 KONTUAN HARTZEKOA: Garrantzitsua da zehaztea 
diru-laguntzek normalean ez dutela estaltzen proiektuaren kostuaren % 
100; horregatik, zuen elkarteak beste baliabide batzuk izan beharko ditu 
laguntzak estaltzen ez duen kantitateari aurre egiteko. Gainera, oro har, 
esleitutako dirua ez da ematen jarduera egin baino lehen, eta beti izango 
da nahitaezkoa deialdi bakoitzaren oinarriak betetzea, baita gastuak 
justifikatzea ere, deialdietan zehaztutako parametroekin eta moduekin bat 
eta aurkeztu duzuen proiektuaren arabera. 

Gazte-elkarteentzako diru-laguntzarik ohikoenak

Zuen elkarteak aukera du entitate askotarikoek –bankuek, fundazioek, 
udalek– deitutako mota askotako diru-laguntzak eskatzeko, baina badira 
diru-laguntza batzuk berariaz gazteentzat direnak. Horien guztien artean, 
adi-adi segi honako hauen arrastoari:

Iruñeko Udala
Komunitate Garapeneko, Gazteriako eta Kiroleko Alorra. 
Iruñeko Udalak urtero eskaintzen ditu laguntzak irabazi asmorik gabeko 

entitateek egindako gazte-jardueretarako.
Informazioa: www.pamplona.es. Telefonoa: 010
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Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorra
Bestalde, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrak 

ere egiten ditu urtero diru-laguntzetarako deialdiak, eta zuen entitateak auke-
ra eduki dezake haietan parte hartzeko. Laguntzak zenbait esparrutakoak 
izan daitezke: prestakuntza, berdintasuna, partaidetza, etab, besteak beste. 

Alor honen pean daude, baita ere, Zentro –lehen aipatu dugun elkar-
teentzako kolaborazio gunea– eta Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Esko-
la, zeinak zuen intereseko izan daitezkeen ikastaro, lantegi eta ekitaldi batzuk 
antolatzen dituen urtean, gidaren beste atal batean ere esan dugun bezala. 

Nafarroako Gobernua
Nafarroako Gobernuko Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institu-

tuko Gazteriako Zuzendaritzaordea
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko 

Gazteriako Zuzendaritzaordearen bidez, urtero deitzen ditu diru-laguntzak 
Nafarroako Gobernuaren Gazteen Entitateen Erroldan izena emanda egon 
eta beren bazkideentzako aisialdiko prestakuntza-jarduerak egiten dituzten 
elkarteentzat. 

Diru-laguntza horiek, nagusiki, honako hauetarako dira:
 - Gazteek prestakuntza eta enplegua lortzen laguntzeko jarduerak.
 - Osasun-heziketarako jarduerak.
 - Indarkeria, arrazismoa, xenofobia, sexismoa, homofobia eta intole-

rantzia prebenitzeko jarduerak.
 - Boluntariotzaren, heziketaren eta garapenerako lankidetzaren bidez 

aukera-berdintasuna eta gazteen partaidetza solidarioa sustatzen du-
ten jarduerak.

 - Gazteen aisialdi eta denbora libre osasungarria sustatzen duten jar-
duerak.

 - Gazteek ingurumenaren kontserbazioan eta aisia-kultura berri ba-
tean ardaztutako mugimendu asoziatiboaren jarduerak sustatzeko 
ekintzak.

 - Gazteen sustapen artistikoa eta kulturala dakarten jarduerak.
Informazioa: www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
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Gobernu Zentrala
INJUVE
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren Gazteria Ins-

titutuak (INJUVE) urtero eskaintzen ditu hainbat diru-laguntza gazteen 
mugimendu asoziatiboa sustatu eta mantentze aldera. 

Batetik, estatu-mailan gazteei zerbitzuak ematen dizkieten entitateent-
zako eta gazte-elkarteentzako diru-laguntzen urteroko deialdia dago, eta ho-
rren helburua da gazte-elkarteen, gazte-erakundeen eta estatu-mailan gazteei 
zerbitzuak ematen dizkieten entitateen mantentzeari, funtzionamenduari eta 
ekipamenduari laguntzea.

Beste deialdi batzuk, hala nola unibertsitateko ikasleen gazte-elkar-
teentzako diru-laguntzenak, honako jarduera hauek antolatzeak sortutako 
gastuak finantzatzeko dira: unibertsitateetan ikasleen partaidetza sustatze-
ko jarduerak, unibertsitateko heziketarekin zuzenean lotutako elkartegintza 
garatzekoak, Europako Goi Mailako Hezkuntza Eremuaren barruan uni-
bertsitateko ikasle-erakundeen artean trukea egitekoak, baita unibertsitate-
eremuko zientzia-, elkartasun- eta prestakuntza-jarduerak eta Nazioarteko 
Bikaintasun Campuseko proiektuak sustatu eta garatzekoak, gazte-elkarteek 
eta ikasle-federazio eta -konfederazioek unibertsitate-esparruan egiten badi-
tuzte, betiere.

Informazioa: www.injuve.es

Europar Batasuna
Europar Batasunak ere badu urteroko diru-laguntzen sistema bat gazte-

jarduera eta -elkarteetarako. Horiei buruzko argibide guztiak, esteka honetan:
Info: http://ec.europa.eu/spain/servicios/subvenciones-de-la-ue/index_

es.htm

Honaino iritsi gara. Zorte on zuen proiekturako. Kontuan hartzen zaituztegu, igor 
diezazkiguzuen iradokizunak, zuzenketak, iritziak eta garrantzitsu jotzen duzuen 
edozein argibide. Eta edozein zalantza edo arazorik baduzue, zuen eskura gaituzue 
Gaztediaren Etxeko Elkartegintzako Aholkularitzan. Esker mila!


