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ERABILERA PUBLIKOKO KIROL-INSTALAZIOETAN SEGURTASUN- ETA HIGIENE- NEURRIAK 

SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA DEIALDIA  

 

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko prozedura garatzea, 

deialdi honetako B) letran zehaztutako jarduketak egiteko, horrela betez Iruñeko Udalaren Dirulaguntzei 
buruzko Ordenantza Orokorrak xedatutakoa, zeina Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak 2005eko azaroaren 

3an hasiera batez hartutako erabakiaren bidez onartu baitzuen –erabaki hori behin betiko bihurtu zen, 
jendaurreko epean erreklamaziorik aurkeztu ez zelako–. Deialdi honetan aurreikusi gabeko orotan, 

Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorreko aginduak izanen dira aplikagarri. (2006ko 21. NAOn, 

otsailaren 17koan, argitaratua). 
 

 
   

A. ENTITATE DEITZAILEA: 

1. Administrazio deitzailea: IRUÑEKO UDALA  

2. Organo emailea: 
Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko 

Zinegotzi Ordezkaria  

3. Alor kudeatzailea: Komunitate Ekintza, Garapenaren aldeko Lankidetza eta Kirola  

4. Instrukzio-organoa: Dirulaguntza kudeatzen duen Alorreko Idazkaritza Teknikoa  
 

B. DIRULAGUNTZAREN XEDEA, BALDINTZAK, BETEKIZUNAK ETA HELBURUA: 

1. Deialdiaren xedea:  

Deialdi honen xedea da irabazi asmorik gabeko kirol elkarteak, bere kirol-instalazioak eduki 
eta Iruñeko udal-mugartean daudenak, diruz laguntzea, COVID-19ak eragindako osasun-

krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren segurtasun- eta higiene-neurriak har ditzaten. 

2. Deialdiaren helburua:  
Kirol-elkarteak diruz laguntzea segurtasun- eta higiene-neurriak har ditzaten eskaintzen duten kirol- eta 

aisialdi-zerbitzuetarako, eta horrela baldintza egokiak bermatzea erabiltzaileei, zeinak ia gehienak Iruñeko 
bizilagunak diren. 

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

baldintzak eta epeak:  
Hartutako segurtasun- eta higiene-neurriak J klausulan sailkatuta dauden eta diruz lagundu daitezkeen 

gastu motetara egokituko dira; 2020ko martxoaren 14tik deialdi honen eskabideak aurkezteko epemuga 
arte gauzatuko dira gastu horiek. 

4. Baloratzeko betekizunak, bideak eta lehentasunak: 

 BAI       EZ  

 

C. AURREKONTU-KREDITUAK, DIRULAGUNTZEN GEHIENEKO ZENBATEKO OSOA ETA 

BANAKAKO ZENBATEKOA: 

1. Deialdian gehienez ezarritako zenbateko osoa: 80.000  €  

 
Dirulaguntzek ezin izanen dute gainditu deialdi honetan ezarritako zenbatekoa. 

2. Aurrekontu-partida: 71/34100/482090 

Esp. zk.: SUBV_EVAL_INDIV/2020/14  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/21/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/21/
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3.  Banakako gehieneko zenbatekoa eta hori zehazteko irizpideak: Justifikatutako eta onartutako 
gastuaren % 100 bitarteko dirulaguntza ezarri da, eskatzaile bakoitzeko 8.000 euroko mugarekin.  

4. Hainbat urtetarako deialdia:      BAI       EZ 

Hainbat urtetarako deialdia izanez gero, hainbat urtetako gastuetarako baimena eta konpromisoa dagokien 
aurrekontuetan ekitaldi bakoitzerako ezartzen den kredituaren menpe egonen dira. 

5. Urtekoak: 

Aurtengo 
zenbatekoa: 

80.000  € 2. urtekoa:    € 4. urtekoa:   € 

1. urtekoa ( )    € 3. urtekoa:   €   

 
D. PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNA IZATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK: 

1. Pertsona edo entitate onuraduna izateko bete beharreko baldintzak: 

Dirulaguntza ematea oinarri den egoeran dauden pertsonak edo entitateak izan daitezke onuradun, 
baldin eta ondoren aurreikusten diren inguruabarretan badaude, eta betiere Dirulaguntzei buruzko 

Ordenantza Orokorraren 10. artikuluan ezartzen diren ezein debeku-ziok ukitzen ez baditu, salbu 
deialdiaren izaera kontuan izanik azken baldintza horren salbuespena egiten bada eta atal honetan hala 

egin dela adierazten bada. 
 

Berariazko betekizunak:  BAI       EZ 

 
Kirol-elkarte gisara legearekin bat eratuta egotea eta dagokien Erregistroan izena emanda izatea, 

eskabidea aurkezteko mugaegunean, betiere indarra duten legeekin bat baldintza hori eskatzen ahal 
bada. 

 

- Irabazi-asmorik gabekoa izatea. 
 

- Iruñean edukitzea taldearen egoitza soziala nahiz zerga-egoitza. 
 

- Bazkide izateko eskatzen duten pertsonak onartzea, inolako diskriminaziorik egin gabe edozein 
inguruabar pertsonal edo sozial dela medio. 

 

- Bere kirol-instalazioak eduki eta horiek Iruñeko udal-mugartean egotea, udan zein neguan zerbitzua 
emateko gaitasuna izatea, instalazioen artean atari zabaleko igerilekuak eta igerileku estaliak nahitaez 

dituelako. 
 

- Eguneratuak izatea Iruñeko Udalarekiko tributu-betebeharrak; hori Iruñeko Udalak ofizioz egiaztatuko 

du, eta dagokion eginbidean jasoko du. Era berean, dirulaguntza emateko proposamena egin aurretik, 
Udalak ofizioz egiaztatuko du ez diotela dirurik itzuli beharrik Udaleko Diruzaintzari. 

 
- Eguneratuak izatea zergei nahiz Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak. 

 

Dirulaguntzaren izaera berezia dela medio, pertsona edo entitate onuradunak salbuetsita daude 
Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10.2 artikuluan araututako betekizunak betetzen dituztela 

egiaztatzetik: 
  BAI       EZ  

 

2. Nola egiaztatu pertsona edo entitate onuradun izateko betekizunak betetzen direla: Deialdi 
honen G.4) puntuan eskatzen diren agiriak eta informazioa aurkeztuta, dirulaguntzaren eskabidearekin 

batera. 

 
E. PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNEN BETEBEHARRAK: 
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Deialdi honen ondorioetarako, pertsona edo entitate onuradunen betebeharrak dira Dirulaguntzei buruzko 
Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan eta letra honetan ezartzen direnak. 

 

Berariazko betebeharrak: 
  BAI       EZ 

 
a) Dirulaguntzaren xede den helburua betetzea eta dirulaguntza emateko funtsa den 

jokabideari heltzea. 
 

b) Emaniko dirulaguntza zein xedetarako jaso eta horien gastuak estaltzeko baino ez 

erabiltzea. 
 

c) Dirulaguntza ematen duen organoari frogatzea oinarri hauek ezarritako betekizunak eta 
baldintzak bete dituela eta dirulaguntza emateko arrazoi izan den jarduera egin duela edo 

helburua bete duela. 

 
Dirulaguntzaren xede diren jarduerak finantzatzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-

sarrera edo baliabiderik lortuz gero, horren berri ematea organo emaileari. Jakinarazpen 
hori bestelako laguntza horiek lortu direla jakin bezain laster egin behar da, eta, betiere, 

hartutako funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen. 
 

e) Men egitea organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei, bai eta kontrol-

organo eskudunek egiaztatzeko zein finantzaketa kontrolatzeko egiten ahal dituzten beste 
guztiei ere, betiere jarduketa horien ondorioz eskatzen dizkieten argibideak oro eman 

beharko dituztelarik, halakoak udal-fitxategietan jasota egon ezean. 
 

 

Iruñeko Udalaren edo haren erakunde autonomoen dirulaguntzak jasotzen dituzten entitateek behar 
bezalako publizitatea eta hedapena eman beharko dizkiote dirulaguntzaren xede diren jarduera edo 

proiektuen udal-finantzaketaren izaera publikoari. Horretarako: 

 
- Komunikazio edo publizitate idatzi zein grafikoetan (liburuxka, kartel, katalogo, webgune, 

prentsa-iragarki, publizitate digital, telebista eta abarretan) Udalaren logotipoa txertatu beharko 

da, eta honako legenda hau: “Laguntzailea: Iruñeko Udala”. Udalaren logotipoa dirulaguntza jaso 

duen entitatearenak duen tamaina berekoa izanen da gutxienez. 

- Irratian eta beste komunikabide ez-grafikoetan egiten den komunikazio edo publizitatean lokuzio 

hau txertatu beharko da: “[Jarduera / Proiektu] hau Iruñeko Udalaren laguntzarekin egin da”. 

- Promozio- edo publizitate-oparietan eta dirulaguntzak finantzatutako beste edozein gauza edo 

produktutan Iruñeko Udalaren logotipoa duen etiketa bat jarri beharko da. 

Betebehar hau ez bada betetzen dirulaguntza itzuli beharko da. 
 

Dirulaguntza zehazki zer xedetarako eman eta horretan erabiltzeko betebeharra, Dirulaguntzei buruzko 
Ordenantza Orokorraren 29.4 artikuluarekin bat:  BAI  EZ 

Xede-epea:  

 
F. PROIEKTUAREN ALDAKETAK: 

Proiektuan aldaketak egiteko aukera: 

  BAI       EZ 
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G. ESKAERAK NON ETA NOIZ ARTE AURKEZTU: 

1. Eskabideak non aurkeztu:  
Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira, Iruñeko Udalaren egoitza elektronikoan (www.pamplona.es) 

argitara emandako “Banakako dirulaguntzen eskaera elektronikoa Kirol-elkarteentzat” delako izapidearen 
bidez. Izapide horrek barne hartzen ditu deialdi honen G eta Ñ letretan aipatutako agiriak.  

 

2. Eskaerak aurkezteko epea:   
Eskabideak aurkezteko epea hasiko da deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu 

eta biharamunean, eta bukatuko 2020ko urriaren 31n (egun hori barne). 
 

 

Aipatutako epetik at aurkeztutako eskaerak ez dira onartuko. 
 

3. Eskaerak eta agiriak nola aurkeztu: 
Eskaerak pertsona interesdunak edo zuzenbidean baliodun den edozein bide baliatuta ordezkari dela 

egiaztatzen duen pertsonak egin beharko ditu, telematikoki. Eskabidearekin batera, deialdi honen G.4) 

puntuak aipatzen dituen agiriak eta argibideak aurkeztuko dira. 
 

Eskaera batek ez baditu betetzen deialdi honetan ezarritako betekizunak, interesdunari eskatuko zaio 
gehienez ere hamar eguneko epe luzaezinean zuzendu dezala edo nahitaezko agiriak aurkez ditzala, eta 

ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, betiere aldez 

aurretik ebazpena emanen delarik, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoarekin bat. 

 
Baldin eta galdatutako agiriak Iruñeko Udalaren edo haren mendeko erakunde autonomoren baten 

eskuetan badaude, haien ordez erantzukizunpeko adierazpen bat aurkezten ahalko da indarrean direla 
egiaztatzeko, eta bertan adieraziko da noiz eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren edo, hala 

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

gehiago agiriei dagokien prozedura amaitu zenetik.  
 

Dirulaguntza jasotzeko eskaera aurkezteak berekin dakar deialdi honen oinarriak oso-osorik onartzea. 
 

4. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:  

Interesdunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, egoitza elektronikoaren bidez aurkeztutako 
dirulaguntzaren eskabide telematikoarekin batera: 

 

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

 
- Entitate eskatzailearen estatutuak eta IFZ, betiere izaera juridikoa dela-eta dagokien Erregistroan izena 

emana dutela, eta entitatearen izenean ari den ordezkariaren NANa. 
 

Ez da beharrezkoa izanen hemen zehaztutako agiriak aurkeztea baldin eta Iruñeko Udalaren edo beste 

administrazio publiko baten eskuetan badaude eta horietan aldaketarik izan ez bada, betiere eskatzailea 
ez bada Iruñeko Udalak agiriak ofizioz eskatzearen aurka agertu.      

  
b) Erantzukizunpeko adierazpena, izapide telematikoan ezarritako jarraibideekin bat, ziurtatzeko 

eskatzaileak bete egiten dituela onuradun izateko Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak eskatzen 

dituen betekizun orokorrak zein deialdi honek eskatzen dituen berariazkoak, eta ezein debeku-ziok ez 
duela ukitzen, Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluan aipatzen direnen artean. 
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c) Eskatzaileak zergei eta Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak eguneratuak dituela ziurtatzeko, 

honako agiri hauek: 

 
 Administrazio eskudunek emandako ziurtagiriak.  

 
 

 Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, ziurtatzeko aipatu betebeharrak eguneratuak 
dituela. Kasu honetan, dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen, ofizioz 

egiaztatuko da eskatzaileak egunean dituela hala tributu-betebeharrak nola Gizarte 

Segurantzarekikoak. Egiaztapen hori egin ahal izateko, eskatzaileak baimena eman beharko dio 
Iruñeko Udalari Zerga Ogasunean eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean kontsultatu dezan 

egunean dituela hala tributu-betebeharrak nola Gizarte Segurantzarekikoak.  
 

Udalak ofizioz egiaztatuko du interesdunak egunean dituela berarekiko tributu-betebeharrak, eta 

egiaztapen hori dagokion eginbidean jasoko du.  
 

Salbuespenez, eta Iruñeko Udalak ezin izanen balitu agiriok eskuratu, interesdunari eskatzen ahalko 
zaio aurkez ditzala. 

 
Interesduna Udalak egiaztapen horiek ofizioz egitearen aurka agertuz gero, administrazio eskudunek 

emandako egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu, dirulaguntza eskatzean egindako aitorpen horretan 

jasotako datuak egiazkoak direla ziurtatzeko.  
 

d) Eskatzailea nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridikoen elkarteren bat bada –horiek 
publikoak zein pribatuak izaki–, eskaeran berariaz adierazi beharko da elkarteko kide bakoitzak zer 

egiteko konpromisoa hartu duen eta zenbateko dirulaguntza aplikatuko den kide bakoitzeko. Kideok ere 

onuraduntzat joko dira. Nolanahi ere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu behar da, eta 
ahalorde askietsia eman behar zaio elkarteak onuradun gisa dituen betebeharrak bete ditzan.  

 
e) Adierazpen bat, non adieraziko baitira beste zenbait administrazio, entitate edo pertsona publiko zein 

pribaturi helburu bera lortzeko eskatutako edo haiengandik jasotako dirulaguntzak, bertan zehaztuta 

entitate emaileen izenak, eskatutako kopuruak eta jasotako zenbatekoak. (Ikusi, behar izanez gero, 
deialdi honen I. Eranskina).   BAI       EZ 

 
f) Memoria, eskatzen den dirulaguntzari lotutako proiektu, ekintza, jarduera edo programa deskribatzen 

duena. 
Halaber, deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela justifikatzeko agiria, deialdi honen Ñ) 

letran xedatutakoaren arabera eta Ebaluazio-memoria eta Justifikazioa II. Eranskinaren ereduarekin bat, 

betiere deialdi honen Ñ) letran aipatu gainerako dokumentazioa gehituz.  
 

Agiriek jatorrizkoak izan behar dute, edo horien kopia konpultsatuak, edo, bestela, indarreko legeekin bat 
kautoak diren kopiak. 

 

H. PROZEDURAREN INSTRUKZIOA ETA EBAZPENA. EBAZPENAREN JAKINARAZPENA: 

1. Prozeduraren instrukzioa: Espedienteak jaso ahala tramitatu eta ebatziko dira, horretarako 

aurrekontu-krediturik dagoen bitartean, betiere deialdi honen B.4) puntuan zehaztutako betekizunen, 

moduen eta balorazio-lehentasunen arabera. Ebazpen-proposamena, behar bezala arrazoiturik, 
instrukzio-organoak emanen du, espedientea kontuan harturik, eta ebazteko eskumena duen organoari 

helaraziko dio.  
 

2. Ebazteko eta jakinarazteko epea: Ebatzi eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izanen da, 
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gehienez ere. 
Dirulaguntzak emateko ebazpenak arrazoitua izan beharko du, eta bertan berariaz zehaztuko dira honako 

hauek: dirulaguntzak jasoko dituzten pertsona edo entitate eskatzaileak, laguntzen zenbatekoak eta, 

eskaerak ezetsirik izanez gero, haien eskatzaileak diren pertsonak edo entitateak.  
Dirulaguntzak emateko ebazpenak amaiera emanen dio administrazio-bideari, eta pertsona edo entitate 

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

 

3. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epearen hasiera-data: 
 

- Deialdiaren laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den eguna:  BAI       
EZ 

- Tramitatzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskaera sartu den eguna:  BAI       

EZ  
-  Epea kontatzeko beste sistema bat:  

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

 

I. EMANDAKO DIRULAGUNTZEN PUBLIKOTASUNA: 

Dirulaguntzak emateko ebazpena argitaratzeko beharra:   BAI       EZ 

 

 
 

Aurrekoa gorabehera, azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluan 
adierazitakoarekin bat, Udalak Dirulaguntzen Datu-base nazionalera igorriko ditu argibideak, aipatu 

legearen 20. artikuluak ezartzen dituen baldintzekin bat emandako dirulaguntzen gaineko ebazpenei 
buruz. 

 

J. DIRULAGUNTZEN XEDE DIREN GASTUAK: 

1. Dirulaguntzen xede izan daitezkeen gastuen zehaztapena:  
Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira dirulaguntzen xede den jarduerarekin ezbairik gabe bat 

datozenak, baldin eta behar-beharrezkoak izan eta deialdi honen J.2) puntuan ezarritako epean egiten 
badira. Zehazki, deialdi honen ondorioetarako, honako gastu hauek diruz lagundu ahalko dira:  

 

Deialdi honetako xedearekin bat datozenak, besteak beste, honako hauek: 
 

a) Langileentzako norbera babesteko ekipamenduak (NBEak). 773/1997 Errege Dekretuan ezarritakoaren 
arabera, ekipamendua norbera babesteko ekipamenduei buruzko 2016/425 Erregelamendua (EE) 

oinarritzat hartuz ziurtatu beharko da, EB onespen markaren bidez. Haien artean, bereziki, arnas-
babesekoak, eskularruak eta beharrezkoak diren babes-arropa,  begi- eta aurpegi-babesak. 

 

b) Baliabide teknikoak, barrutira sartuko diren pertsonen tenperatura hartzea ahalbidetuko dutenak. 
 

c) Garbiketa- eta desinfekzio- produktuak, hala kirol-instalazioko gela guztietan eta altzarietan sakon 
erabiltzeko, nola erabiltzaileen higiene eta desinfekziorako eskuragarri daudenak. 

 

d) Seinaleztapen eta informazio elementuak, urruntze, higiene eta desinfekzio pertsonaleko neurriak 
betetzeko eta instalazioak modu egokian erabiltzeko. 

 
e) Igerilekuetan egindako eguneko laginketen eta analisi mikrobiologikoen gorakadek eragindako 

gastuak. 
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f) Aireztatze-unitate eta airearen tratamendurako ekipamenduen iragazkiak ordezkatzeak eragindako 
gastuak. 

 

g) Aurrekoen artean sartu ez diren bestelako gastuak, deialdiaren xedearen arabera behar bezala 
justifikaturik eta arrazoiturik. 

 
Diruz lagundu daitezkeen gastuetan, eskuratze-kostua ezin izanen da inoiz izan merkatuko balioa baino 

handiagoa.  
 

Egindako gastutzat joko dira deialdi honen Ñ.2) puntuan ezarritako justifikazio-aldia amaitu baino lehen 

benetan ordaindutakoak:  BAI       EZ  
 

Honako gastu hauek ez dira inoiz ere dirulaguntzen xedea izanen: tokiko tributuak eta dirulaguntzen 
xedearekin bat ez datozen gastuak.                                          

 

2. Dirulaguntzen xede izan daitezkeen gastuak egiteko epea: 2020ko martxoaren 14tik 
deialdi honen eskabideak aurkezteko epemuga arte egindakoak. 
 

K. AZPIKONTRATAZIOA: 

Jarduera osorik edo zati batean hirugarrenek egitea hitzartzeko aukera, Dirulaguntzei buruzko 

Ordenantza Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoarekin bat: 

  BAI       EZ 
 

Ehunekoa:  

 

L. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREN FINANTZAKETA:  

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

Finantzaketa horren zenbatekoa, jatorria eta dirulaguntzaren xedea den jarduerari aplikatzeko era 

justifikatzeko betebeharra: 
  BAI       EZ 

 
Zenbatekoaren edo portzentaiaren azalpena: entitate onuradunek emandako dirulaguntza osoa erabiliko 

dute dirulaguntzaren xede diren gastuak finantzatzeko, inolaz ere gainditu gabe defizitaren % 100a. 

Udalaren dirulaguntzarekin estali ez den gastuaren partea onuradunak bere ekarpenarekin estali beharko 
du, edo kanpoko beste bitarteko batzuetatik jasotakoekin (beste dirulaguntza publikoak, kuotak, funts 

propioak, etab.). 

 

M. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAREN BATERAGARRITASUNA EDO BATERAEZINTASUNA: 

Udalaren dirulaguntza jasotzea  BATERAGARRIA   BATERAEZINA da helburu bererako beste 
dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk jasotzearekin, kontuan hartu gabe zer 

administrazio, entitate edo pertsonak eman dituen laguntza horiek. 

 
Dirulaguntza emateko aintzat hartu diren baldintzak aldatzen badira, eta, edozein kasutan, beste 

administrazioek, erkidegoko, estatuko edo nazioarteko entitate publiko, pribatu edo partikularrek emaniko 
dirulaguntzak aldi berean eskuratzen badira, eta ez badira lehenago justifikatu, dirulaguntzak emateko 

ebazpena aldatzen ahalko da. 
 

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak bakarrik izanen dira bateraezinak helburu bera duten 

dirulaguntzekin, baldin eta horiek Iruñeko Udaleko beste edozein udal-alorretatik jaso badira, honako 
bide hauetako bat erabilita: dirulaguntzetarako deialdiak, lankidetza-hitzarmenak, zerbitzu-kontratazioak 

edo bestelako akordioak. Batera dirulaguntza bateraezinak eskuratzen badira, aldatu eginen da 
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dirulaguntza emateko ebazpena. 
 

Dirulaguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izanen, berez edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera 

edo baliabideak gehituta, dirulaguntza horien xedea den jardueraren kostua baino handiagoa. Halakorik 

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

 

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak finantzatzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo 

baliabiderik eskatu edo lortuz gero, pertsona edo entitate onuradunak horren berri eman beharko dio 
organo emaileari. Jakinarazpen hori bestelako laguntza horiek lortu direla jakin bezain laster egin behar 

da, eta, betiere, hartutako funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen. 

 
 

 
 

 

 
 

N. ORDAINKETA: 

1. Nola ordaindu: Dirulaguntzak modalitate honen arabera ordainduko dira: 
 

 Diruz lagundutako ekintzak, proiektuak, jarrerak edo jarduerak justifikatu ondorengo ordainketa.  
 

 Konturako ordainketa: 
        Ordainketa zatikatua:  
        Ordainketa aurreratua:  

        Ordainketa mistoa, ordainketa zatikatuaren eta aldez aurrekoaren artekoa:  
        

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

ebazpen batek zorduntzat jotzen baditu.  

 
Onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko dute, osorik edo hein batean, 

justifikazio egokirik aurkeztu ezean, edo azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 
Lege Orokorrean edo Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorrean aurreikusitako itzulketa-

zioren bat gertatzen bada. 

 

2. Bermeen eraketa:  

  BAI  EZ 
 

Eratzeko modua eta zenbatekoa:  

 
Ñ. JUSTIFIKAZIOA: 
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1. Justifikatzeko modalitatea: Ezarritako baldintzak bete eta dirulaguntza ematerakoan aurreikusitako 
helburuak lortu direla justifikatzeko, modalitate hau erabiliko da: 

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

aginduekin bat).  

 
Justifikazio-kontua ondoren adierazitako agiriek osatuko dute eta dirulaguntzaren eskabidearekin 

batera aurkeztuko da: 
 

a) Diruz lagundutako jardueraren ebaluazio-memoria eta egindako gastuen eta lortutako diru-

sarreren zerrenda izenpetua eta ordenan zenbakitua, kontzeptuen arabera ordenaturik eta 
zenbatekoen guztizkoa emanda. (II. Eranskina Ebaluazio-memoria eta Justifikazioa). 

 
b) Indarra duten legeekin bat gastua egiaztatzeko baliorik duten egiaztagiriak, fakturak edo horien 

ordezkoak, ordainagiriak eta baita nominak, tributuak zein Gizarte Segurantzako kuotak eta, oro har, 

gastuak frogatzeko gainerako egiaztagiri baliokideak ere, trafiko juridikoan balioa dutenak edo indar 
administratiboa dutenak, betiere modu korrelatiboan ordenaturik aurreko zerrenda zenbakituan 

dokumentuari emandako ordena-zenbakiaren arabera (adibidea: 1-Faktura xxxx; 2-Faktura yyyy; 3-
Faktura zzzz …). 

 
Faktura jaulkitzen duen entitatea BEZetik salbuetsirik dagoenean, organo eskudunak emandako 

egiaztagiria aurkeztu beharko da, kasuan kasuko salbuespena egiaztatu eta horretaz fede emateko. 

 
Langileria gastuak soldata-kostuen gisara egiaztatzeko, beharrezkoa da honako agiri hauek 

aurkeztea: lan-kontratuaren kopiak, langileei dagozkien nominak, jasotzaileak sinaturik eta 
ordainduta daudela egiaztatuta, edo, bestela, bankuaren abonu-agiria, eta Gizarte Segurantzaren 

kotizazioei dagozkien ziurtagiriak. 

 
c) Hartzekodunei ordaindu izana egiaztatzen duten ziurtagiriak. Ordaindu izana banku-zordunketa 

bidez egiaztatu behar da, behar bezala sinatutako hartu-agiri baten bidez edo, bestela, aurkeztutako 
fakturak ordaindu egin direla ziurtatzen duen beste agiri bat aurkeztuz. 

 

Galdatzen diren agiri horiek guztiek jatorrizkoak izan beharko dute, edo horien kopia konpultsatuak, 
edo, bestela, indarreko legeekin bat kautoak diren kopiak. 

 
Behin gauzatutako jarduerei dagokien justifikazioa aztertu eta gero, Udaleko teknikari eskudun batek 

balorazio-txosten bat egin eta sinatuko du. Bertan espresuki adierazita geldituko da guztiz bete dela 
dirulaguntzaren xedea, edo, bestela, zein diren justifikazioa onestea eragozten duten akatsak edo 

inguruabarrak.  

 
 

 Justifikazio-kontua, kontu-ikuskaritzaren txostena aurkeztuta:  
Bestelako edukirik:  BAI       EZ  

 Justifikazio-kontu erraztua:  

 
 Gastuen egiaztapena, moduluka (Ordenantzaren 37. artikuluan ezarritako aginduekin bat):  

Zehaztu beharrekoak: 
Modulua osatuko duten unitateak:  

Moduluaren unitate-kostua:  

Gainerako inguruabarrak:  
 

  Kontabilitate-orrien aurkezpena:  
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Pertsona edo entitate onuradunak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du egiaztatzeko aurkeztutako 

kontabilitate-orriak ofizialak direla, eta entitateko organo eskudunak behar bezala onetsi dituela. 
 

  Beste sistemaren bat:  
 

2. Justifikazioa aurkezteko epea: eskaerak aurkezteko mugaeguna arte.  

 

O. DIRUA ITZULARAZTEKO BERARIAZKO ARRAZOIAK: 

Zilegi izanen da hala jasotako dirulaguntzak itzularaztea, osorik edo hein batean, nola berandutze-
interesak galdatzea –dirulaguntzak kobratu eta hortik aitzina, dirua itzultzea bidezkoa dela erabakitako 

egunera arte–, Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 45. artikuluan eta letra honetan 

aurreikusitako gainerako kasuetan ageri diren itzularazteko arrazoietako batek ukitzen badu onuraduna. 
 

Dirua itzularazteko berariazko arrazoiak:   BAI       EZ 
Elkarteak, kontabilitateko ekitaldia ixtean, 2020ko ekitaldiari dagokion emaitzen kontuan 

soberakin positiboa izango balu zergak ordaindu baino lehen, jasotako diru-kopurua osorik 
edo hein batean itzuliko du. 

 

P. ERREKURTSOAK: 

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

errekurtso hauek paratzen ahalko dira, aukeran:  

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

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

- Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, 
errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hortik aitzina.  

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, 

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

biharamunetik aitzina kontatuko da. 

 
Q. KONTUAN HARTU BEHARREKO BESTE BATZUK: 

  

 
R. ERANSKINEN AURKIBIDEA: 

   I. ERANSKINA. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, XEDE BERERAKO DIRULAGUNTZAK 

ESKATU IZANAREN GAINEAN. 
 

 

  II. ERANSKINA. EBALUZIO-MEMORIA ETA JUSTIFIKAZIOA  
 

 



 

 

  

   

BANAKAKO EBALUAZIOA 

 

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

  ERANSKIN OSAGARRIAK. 
  
 
 

 
 

 
 

 


