
Antzuolako Udala

ANTZUOLAN KIROL TALDEENDAKO UDAL DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK

1. Xedea

Oinarri  hauen  xedea  da  Antzuolako  edo  Debagoieneko  herriren  batean  (betiere  Antzuolan  kirol 
jarduera horretarako kirol  talderik ez badago) egoitza duten eta Antzuolarrekin diharduten irabazi 
asmorik gabeko kirol taldeei esleitzeko udal diru-laguntzak norgehiagoka erregimenean arautzea.

2. Finantzazioa

Bere gaitasun ekonomikoaren arabera Antzuolako Udalak urtero aurrekontuetan diru izendapen bat 
egingo du oinarri hauetan jasotzen diren diru-laguntzak bideratzeko.

Denboraldiak bi urte hartzen dituen kasuetan, diruz lagunduko direnak urte horretako denboraldi zati 
handiena eta  aurreko urteko txikiena hartuko ditu.  Horrela  ez  den kasuetan,  denboralditzat  urte 
naturala hartuko da.

3. Eskaerak egiteko kirol taldeek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

3.1. Antzuolako edota Debagoieneko herriren batean egoitza izan eta Antzuolarrekin diharduen irabazi 
asmorik  gabeko  kirol  taldea  izatea,  edo  Debagoieneko  herriren  batean  egoitza  dutenak,  soilik 
Antzuolan kirol jarduera horretako kirol talderik ez badago.

3.2. Indarrean dagoen legearen arabera eratuak eta dagozkien erregistroetan erregistratuta egotea.

3.3. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 13. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan adierazitako diru-laguntzak 
jasotzeko debeku-egoeretakoren batean ez egotea.
Ezingo dute Udalaren diru-laguntzarik lortu jarritako baldintzak ez betetzeagatik behin-betiko erabaki  
bidez zigortutako kirol taldeek. 
Debeku  horrek  bi  urteko  iraupena  izango  du  Udalak  kirol  taldeari  jakinarazten  dion  egunetik  
kontatuta.
Bestalde, ezingo dute diru-laguntzarik lortu, dirua itzultzeko tramitazioaren ondorioz, diru-laguntzak 
lortzeko eskubidea galdu duten taldeek ere, erabakian zehazten den epea amaitu arte.

Ezingo dira diru-laguntzen onuradunak izan, Emakume eta Gizonen Berdintasunari Buruzko 2005eko 
otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako debeku edo zehapen egoeran daudenak.

4. Kirol taldeek ondorengoak aurkeztuko dituzte:

4.1. Diru-laguntzaren eskaera orria, eredu ofiziala, behar bezala beteta. 

4.2. Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

4.3. Eusko Jaurlaritzako Kirol Elkarteen eta Erakundeen Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatu.

4.4. Taldearen banku edo aurrezki-kutxaren kontu-korrontearen zenbakia.

4.5. Zinpeko aitorpena non jasotzen den: 
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Antzuolako Udala
• Antzuolako  edota  Debagoieneko  herriren  batean  egoitza  daukatela,  azken  kasu  horretan, 

Antzuolan kirol jarduera horretako kirol talderik ez badago.
• Antzuolarrekin diharduen irabazi asmorik gabeko kirol taldea direla.
• Beste administrazio eta erakunde publiko, zein pribatuei, egindako diru-laguntza edo bestelako 

laguntza eskaerak zein jadanik jasotakoak. 
Diru-laguntzarik zein bestelako laguntzarik jaso bada,horren agiriak.
Oinarri hauetan araututako diru-laguntzen zenbatekoa bateragarria da beste diru-laguntza edo 
laguntza batzuekin, baina guztira ezin izango da sobrefinantziaziorik egon. 

• Diru  kontuen  (sarrera-irteeren)  agiriak  edo  horien  berri  emango  duen  zinpeko  aitorpena 
aurkeztuko da. Kasu horretan Administrazioaren esku geratzen da dokumentuak eskatzea. 

4.6.  Betebehar  fiskaletan  eta  Gizarte  Segurantzakoetan  egunean  dagoela  egiaztatzen  duten 
ziurtagiriak,  eskatzen  den  diru  laguntza  3.000  eurotik  gorakoa  bada,  eta,  bestela,  taldearen 
ordezkariaren zinpeko aitortza.

4.7. KIROL MEMORIA

Denboraldiko kiroletan, bukatu berri den denboraldiko jardueraren kirol-memoria. 
Urteko denboraldia duten kiroletan, berriz, urte naturalari dagokion memoria. 

Memoria horretan jasoko dira:

a- Egindako Jardueraren azalpen-memoria. Horretarako bukaeran erantsita azaltzen den taula 
erabiliko da oinarritzat. 

b- Kirol talde horren Federatuen kopurua. Zehaztuko da batetik, herritarren kopurua; bestetik, 
kanpokoen kopurua.

c- Kirol talde horren bazkideen kopurua, eta hilero edo urtero ordaintzen duten kuota.

4.8. MEMORIA EKONOMIKOA

a.Diru-laguntza honen xede diren gastuen zerrenda eta fakturen kopiak edo izan diren gastuen 
zinpeko aitorpena.

b. Diru-sarreren zerrenda eta horien finantziazio-iturriak, edo izan diren sarreren zinpeko aitorpena. 
Esate baterako: bazkideen kuotak, rifak saltzea, kamisetak saltzea, txosnak jartzea, bestelako diru-
sarrerak …

c. Taldeak dituen diru-laguntzen edo bestelako laguntzen aitorpena. Beste administrazio eta erakunde 
publiko zein pribatuei eskatutako diru-laguntzen zein bestelako laguntzen berri eman behar da, nahiz 
eta diru laguntza eskatzeko unean ez jakin jasoko duten ala ez.

Prozesu  honetan  jasotako  datu  pertsonalak  fitxategi  automatizatu  batean  bilduko  dira.  Fitxategi  
horren helburua prozesu hau kudeatzea baino ez da izango. Fitxategi horren erabilera eta jarduera 
antolatzeko datu pertsonalak dituzten jabetza publikoko fitxategiak babesteko legeriak zehaztutakoari 
jarraituko zaio (Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, eta Datu 
Pertsonaletarako  Jabetza  Publikoko  Fitxategiei  eta  Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoa  Sortzeari 
buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea, eta garapenerako bestelako arauak). Antzuolako Udala da 
fitxategiaren arduraduna.  Datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko,  Antzuolako Udalera  jo 
beharko da.
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5. Eskaerak baloratzeko irizpideak eta puntuazioak: 

Puntuaziorako baremoa:

5.1- Herri osoarentzat antolatutako eta Antzuolako beste udal batzordeen diru-laguntzarik izan ez 
duten kirol jarduerak.

   Saioko Iraupen luzea (>2 hil) Denboraldia
Herriko eremua
(x talde kopurua)

5 10 20

Lurraldeko eremua
(x talde kopurua)

8 16 32

Euskal Herriko eremua
(x talde kopurua)

10 20 40

5.2. Kirola sustatzeko ekintzak antolatzeagatik edota, Antzuolako Udalarekin elkarlanean aritzeagatik: 
saioko 5 puntu.

5.3.Federazio lizentziengatik (gehienez 50 puntu arte):

Bakarkako kirola: 1 puntu
Talde kirola (15 lagunetik gora denean): bakoitzeko 0.50 puntu
Partaidetzako kirola: ehiza, arrantza, zikloturismoa, mendizaletasuna…0.20 puntu

5.4. 5 puntu jasoko dute deialdi honetara aurkezten diren Antzuolako edota Debagoieneko herriren 
batean egoitza izan eta Antzuolarrekin diharduen irabazi asmorik gabeko kirol taldeek; edo Antzuolan 
kirol jarduera horretako kirol talderik egon ez eta Debagoieneko herriren batean egoitza dutenek.
Nolanahi ere, horretarako elkarteak  Eusko Jaurlaritzako kirol Elkarteen eta Erakundeen Erregistroan 
izena emanda dagoen egiaztagiria aurkeztuko du. 

6. Diru-laguntzen norgehiagoka eta muga

Udalak emandako diru-laguntza bateragarria da helburu berarengatik jasotako beste edozein diru- 
laguntzarekin baina guztira ezin izango da sobrefinantziaziorik egon. 

Oinarri  hauetan  araututako  diru-laguntzen  zenbatekoa  ezingo  da  izan,  talde  bakoitzak  egindako 
gastuen  %75etik  gorakoa,  edo  beste  laguntza  publiko  batzuez  pilaturik,  ezingo  da  izan  garatu 
beharreko jarduera edo programaren kostua baino handiagoa. 

%75eko muga kalkulatzeko, gastu hauek hartuko dira kontuan:
1. Federazioaren kuota. 
2. Federazio lizentziak
3. Arbitrajeak
4. Lehiaketak

- Izen- emateak
- Joan etorriak.
- Ostatu hartzeak

5. Azterketa medikoetako gastuak
6. Kirol materiala:

- Joko materiala: baloiak, pilota…
- Kirol arropa: kamixeta, mallota…

7. TXAPELKETA eta TORNEO GASTUAK: garaikurrak… 
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8. Kartelak -publizitatea
9. Hizlari, emanaldien edo ikastaroen gastuak (mendi programak...)
10.Kirol asegurua 
11. Ofizinako materiala
12. Botikina 
13. Ostalaritzako gastuak, baldin eta gastu horiek ordainketa modura egiten badira. 

Udalak ez ditu onartuko ondoko gastu eta gastuen agiriak justifikazio gisa banakako kirolarien edo 
taldeen gastuak, kirolariren batek ordainketa jasotzen badu.

Puntuaren balioa honela kalkulatuko da: Kirol taldeek lortutako puntu guztien batuketa egingo da eta 
udal aurrekontuetan onartuta dagoen diru-kopurua batuketa horren emaitzarekin zatituko da.
Ondoren  eta  talde  bakoitzari  dagokiona  zehazteko  puntuaren  balioa  taldeak  lortutako  puntuekin 
biderkatuko da.
Diru laguntza hauen helburua udalean kirol diru-laguntzetara bideratuta dagoen partidako (481.552) 
diru guztia esleitzea denez, diru kopururen bat esleitu gabe geratzen bada, eszedente hori honela 
banatuko da: talde bakoitzari egokitu zaion diru kopurua partidako kopuru guztiaren ze portzentaia 
den kalkulatuko da; horretarako talde asetua zerrendatik kendu egingo da eta beste elkarteen batura 
%100 izango da.

7. Onuradunen betebeharrak

a. Diru laguntzaren arrazoi diren jarduerak egin edota helburuak betetzea.

b. Udalak euskararen erabileraren inguruan ezarritako irizpideak betetzea. Diru-laguntzak jasotzen 
dituzten erakundeak euskarari lehentasuna eman beharko dio jarduerei buruzko publizitatea egitean. 
Hizkuntzaren aldetik, baldintza hauek bete beharko ditu:

1. Mezu idatziei (kartel, iragarki, esku-programa, liburuxka…) dagokienez,euskaraz edo ele 
bitan  (euskaraz  eta  gaztelaniaz)  idatziko  dira.  Beti  eduki  beretsuak  izan  ohi  dituztenak 
euskara hutsez, eta ele bietan egiten direnen kasuan, euskarari emango zaio lehentasuna, 
bai kokalekuaren aldetik (euskarazkoa erdarazkoaren gainean) eta bai neurriaren aldetik 
ere.  Testuak,  hizkuntza aldetik,  zuzen idatziak daudela  egiaztatzeko,  Euskara  Zerbitzura 
eramateko aukera dago.

2. Ahozko komunikazioetan ere euskara hutsa erabiltzera joko da eta bi hizkuntzak erabili 
behar izanez gero, euskarari emango zaio lehentasuna erdarakoaren aurretik azalduz eta, 
mezua errepikatzen denean, erdarazkoa baino bi aldiz sarriago, behintzat, emanez.

3.  16 urtez azpikoei  zuzendutako mezu guztiak (idazki,  hitzaldi,  saio eta abar)  euskara 
hutsezkoak izango dira.

c. Kirol elkarteak herritarren parte hartzea bermatuko du; eta hala, ez da inolako 
diskriminaziorik izango, genero, jatorri, erlijio edo sinismena dela eta. 

d. Diruz lagundutako edozein jardueraren antolatzailek Antzuolako Udalaren laguntza jaso dela agertu 
beharko du, idatzizko, ahozko eta irudizko publizitatean.

e. Onuradunek indarrean dagoen lege araudia guztia betetzea, batez ere, Emakume eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako 4/2005 Legea eta baita Tabakoari buruzko 28/2005 Legea – abenduaren 26koa– 
ere, udal instalazioak erabiltzen direnean.
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f.  Oinarri  hauetako  gainerako  betekizunak  betetzea;  indarrean  den  legedian  xedatu  direnak;  eta 
ebazpenen edukiaren ondorioz sor daitekeen edozein betekizun.

8. Eskaerak aurkezteko epea

Deialdia, urtero, Tokiko Gobernu Batzordearen ebazpen bidez egingo da.

Eskaerak aurkeztu ahal izango dira deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 
lanegunetik hasita eta azaroaren 30 arte.
Eskaerak  aurkezteko  epea  igande  edo  jaiegunean  amaituko  balitz,  epea  ondorengo  laneguneko 
13:00ean bukatzen dela ulertuko da.

Eskaerak  astelehenetik  ostiralera  9:00etatik  13:00era,  aurkeztuko  dira,  Udaletxeko  erregistro 
orokorrean.

Halaber,  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen 
azaroaren  26ko  30/1992 Legearen  38.4  artikuluak  ezartzen  duen aukerako  eran  aurkez  daitezke 
eskabideak.

Eskaeran akatsak daudenean edota  agiriren  bat  falta  denean,  jakinarazpen bat  egingo zaio  kirol 
taldeari, esanez 10 eguneko epea duela, jakinarazpena jasotzen duenetik kontatzen hasita, falta den 
agiria aurkeztu edota akatsa konpontzeko. 
Horrela egingo ez balu, diru-laguntza eskaeran atzera egin duela ulertu eta artxibatu egingo da beste 
tramiterik gabe, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, bere 71.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

9. Erabakia

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, eskaerak Udaleko Kirol teknikariak aztertuko ditu.

Kirol batzorde informatzaileak erabaki-proposamena egingo dio Tokiko Gobernu Batzordeari.

Tokiko Gobernu Batzordeak diru-laguntzen esleipen erabakia hartuko du.

Erabakia eskaerak aurkezteko epea bukatu eta, gehienez, hilabeteko epean eman beharko da.
Hilabeteko epe hori igaro ondoren, Udalak eskaeraren baten gainean erabakirik hartu ez badu, 
eskaera ez dela onartu ulertu ahal da.

Udalak, batzorde informatzailearen bitartez, beharrezko deritzon informazio osagarri guztia eskatu 
ahal izango du erabaki-proposamena eman aurretik.

10. Diru-laguntza ordaintzeko epea

Tokiko  Gobernu  Batzordeak  diru  laguntza  esleipen-erabakia  hartu  eta  gehienez  hilabeteko  epean 
ordainduko da. 

11. Diru-laguntza aldatzea
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Diru-laguntza  esleitzeko  kontuan  hartu  diren  baldintzak  aldatzen  badira,  eta,  betiere,  laguntza 
honekin  batera  beste  administrazio  edo  erakunde  publiko  edo  pribatu  batzuetatik  jasotako  diru-

Show Desktop.scf laguntzak aldatzen badira, emakidaren erabakia aldatzea gerta daiteke.

12.Diru-laguntza ezeztatuta, diru-itzulketak egingo dira kasu hauetan:

a. Jasotako funtsak nora bideratu diren frogatu ez izana zehaztutako modu eta epean.

b. Eskatutako dokumentazio guztia ez aurkezteak diru-laguntzarik ez ematea ekarriko du. Bide batez, 
datuak ezkutatu edota faltsifikatzeak diru-laguntza horiek jasotzeko eskubidea galtzea eragingo du.

c. Diru-laguntza ematean onuradunei ezarritako baldintzak ez betetzea.

d. Diru-laguntzaren helburua erabat edo zati batean ez betetzea edo modu desegokian erabiltzea.

e. Organo eskumendunek egin beharreko kontrol-ekintzei ezetza ematea edo oztopoak jartzea.

13. Interpretazioa

Oinarri  hauen interpretazio  eta  garapenean sor  daitezkeen  zalantzak  Tokiko  Gobernu Batzordeak 
erabakiko ditu, Kirol batzordeak egindako proposamena ikusita.

14. Erregimen juridikoa

Oinarri hauetan aurreikusi gabe daudenetarako, ondorengo lege eta arautegiak aplikatuko dira:
 Ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko Kirolarena.
 Azaroaren  26ko  30/1992  Legea,  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio 
Prozedura Erkidearen Legea.
 Diru-laguntzei  buruzko  38/2003  Lege  Orokorra  eta  887/2006  Errege  Dekretuaz  onartutako 
Arautegia, legea garatzen duena.

 

6/8



Antzuolako Udala

ESKAERA

KIROL TALDEENTZAKO DIRU LAGUNTZAK

ESKATZAILEA
Erakunde eskatzailea:
IFK edo IFZ:
Helbidea:
e-posta:
Telefonoa:
Faxa:

ERAKUNDEAREN ORDEZKARIA
Izen-abizenak:
Kargua:
NAN:
Helbidea:
e-posta:
Telefonoa:

AURKEZTEN DITUDAN AGIRIAK (gurutze bat egin dagokion tokian) 
Erakundearen IFK agiriaren kopia.
Eusko Jaurlaritzako Elkarteen eta Entitateen Erregistroan izena emanda dagoen 
ziurtagiria.
3000 €-tik gora jasoko duten kirol entitateek, Gizarte Segurantzarekin egunean 
egotearen  eta  Ogasuneko  zergak  ordaindu  izanaren  erakunde  bakoitzeko 
ziurtagiri ofizialak.
Bestelako diru-laguntzarik edo laguntzarik jaso izanaren agiriak
Diru-laguntza eskatzen den proiektu, jarduera edo programaren Kirol memoria
Diru-laguntza eskatzen den proiektu, jarduera edo programaren memoria 
ekonomikoa

BANKETXEA TALDEAREN KONTU KORRONTEAREN ZK. 
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ZINPEKO AITORPENA
Zin dagit jasotako diru-laguntzen kopuruek, guztira, ez dutela gainditu jardueraren kostua.

Zin dagit diru-laguntzen oinarrien 3. puntuan jasotako baldintzak betetzen direla eta ez gaudela 
diru-laguntzak  edo  laguntza  publikoak  eskuratzea  galarazten  duen  debeku  baten  pean  edo 
administrazio-zehapen edota zehapen penal pean (emakume eta gizonen arteko berdintasunari 
buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean sartutako debekuak eta zehapenak ere barruan 
direla).

Zin dagit kirol Elkarteak Antzuolako edota Debagoieneko herriren batean egoitza daukala, azken 
kasu horretan, Antzuolan kirol jarduera horretako kirol talderik ez dagoelako.

Zin dagit antzuolarrekin diharduen irabazi asmorik gabeko kirol taldea dela.

Zin dagit betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean dagoela elkartea (3.000 
eurotik beherako diru-laguntzen kasuetan).

Zin dagit aurkeztutako diru kopuruak (bai sarrerenak, bi irteerenak) egia direla. 

Zin  dagit  eskabide  honekin  batera  oinarrietan  adierazten  diren  betekizun agiriak  entregatzen 
ditudala, eta horiek ofizialak direla eta ez dagoela inongo datu faltsurik ez eta moldaturik ere. 

KIROL MEMORIARAKO TAULA

Saio kopurua Iraupen luzea (>2 hil) Denboraldia
Herriko eremua
(Zehaztu talde kopurua)
Lurraldeko eremua
(Zehaztu talde kopurua)
Euskal Herriko eremua
(Zehaztu talde kopurua)

Eskabide honetako  datuak,  eta eskatzaileek aurkeztutako datu pertsonalak,  fitxategi  automatizatu 
batean bilduko dira. Fitxategi horren helburua da kirol  taldeen diru-laguntzak kudeatzea. Fitxategi 
horren  erabilera  eta  jarduera  antolatzeko  datu  pertsonalak  dituzten  jabetza  publikoko  fitxategiak 
babesteko  legeriak  zehaztutakoari  jarraituko  zaio  (Datu  pertsonalak  babesteko  abenduaren  13ko 
15/1999  Lege  Organikoa,  eta  Datu  Pertsonaletarako  Jabetza  Publikoko  Fitxategiei  eta  Datuak 
Babesteko  Euskal  Bulegoa  Sortzeari  buruzko  otsailaren  25eko  2/2004  Legea,  eta  garapenerako 
bestelako arauak).  Antzuolako Udala da fitxategiaren arduraduna. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko 
edo ezabatzeko, Antzuolako Udalera jo beharko da.

Kirol entitatearen ordezkariaren sinadura: 
Lekua eta data 
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