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DEBAGOIENEKO KIROL ELKARTEEI JARDUERA FISIKOAREN ETA 

KIROLAREN ARLOAN PRESTAKUNTZA PROGRAMA ARAUTUAK ETA EZ-

ARAUTUAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 2021EKO 

DEIALDIA 

 

1. Oinarri arautzaileak 

Deialdi honen Ordenantza arautzailea Mankomunitateko Gobernu Juntak onartu zuen 

2021eko ekainaren 22an egindako bilkuran, eta 2021eko irailaren 8ko 172 zenbakidun 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.  

 

2. Aurrekontu kredituak eta diru-laguntzen zenbatekoa 

Deialdi honetan emango diren diru-laguntzen zenbatekoa guztira 9.000 €-koa izango 

da, eta Mankomunitateko 2021eko Aurrekontu Orokorraren 1600.490.341.00.01 

partidaren kontura emango dira, honako xehetasun honen arabera: 

 8.000 € prestakuntza arautua diruz laguntzeko. 

 1.000 € prestakuntza ez-arautua diruz laguntzeko. 

 

Aurkeztutako eskabide guztiak baloratu ondoren diru-laguntzaren bi lerroetako batean 

soberakina gertatzen bada, soberakin hori beste lerrora bideratuko da. 

Deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiak lagunduko dira 

diruz, honela: 

 Lehenik eta behin, matrikula-gastuak diruz lagunduko dira, kostuaren % 

75eraino. Ehuneko hau handiagoa izango da ondorengo kasuetan: 

o Ikasketak euskaraz eginez gero %5eko gehigarria izango du.  

o Kirol elkarteak euskararen erabilera plana indarrean izateak %5eko 

gehigarria izango du 

o Prestakuntza egin duena emakumezkoa izateak %5eko gehigarria 

izango du. 

Ehuneko gehigarri horiek metagarriak izango dira. 

Matrikula-gastuengatik eman beharreko diru-laguntzen zenbateko osoa 

dagokion aurrekontu-partidan esleitutako gehieneko zenbatekoa baino 

handiagoa bada, Mankomunitateak eskabide guztien artean hainbanatuko du. 
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 Matrikula-gastuak diruz lagundu ondoren soberakina bada, joan-etorrien 

gastuak lagunduko dira diruz, kostuaren % 50eraino. Horretarako, joan-etorrien 

gastu hauek hartuko dira kontuan: 

o Ibilgailu partikularra erabiliz gero, kilometroko 0.29 euroko gastua 
hartuko da kontuan, gehi autobideko eta aparkalekuko gastuak. 
Kilometro-kopurua kalkulatzeko, erakunde eskatzailearen egoitza 
soziala hartuko da kontuan. 
 

o Alokatutako ibilgailua bada, alokairuaren, erregaiaren, autobidearen eta 
aparkalekuaren gastuak hartuko dira kontuan. 
 

o Hegazkina, trena, autobusa edo bestelako garraio publikoa erabiltzen 
bada, txartel arruntaren zenbatekoa hartuko da kontuan. 

 

Joan-etorrien gastu horiengatik eman beharreko diru-laguntzen zenbateko 

osoak gainditzen badu matrikula-gastuen diru-laguntzaren ondoriozko 

soberakina, Mankomunitateak soberakin hori eskabide guztien artean 

hainbanatuko du. 

 Eta, azkenik, joan-etorrien gastuak diruz lagundu ondoren soberakina bada, 

ostatu- eta dieta-gastuak lagunduko dira diruz, kostuaren % 50eraino. 

Horretarako, ostatu- eta dieta-gastu hauek hartuko dira kontuan: 

o Gastutzat gehienez berrogeita hamar (50) euro hartuko dira ostaturako, 

eta hogeita hamar (30) euro mantenu-dieta gisa, pertsona eta egun 

bakoitzeko. Diruz lagun daitezkeen egunak kalkulatzeko, prestakuntza-

egunak gehi joateko eta itzultzeko egun bat hartuko dira kontuan. 

Kirol-elkarte bakoitzari emandako dirulaguntza ezin izango da, inola ere, bere 

prestakuntza-jardueraren kostu osoaren % 50 baino handiagoa izan, ez eta 1.000 euro 

baino handiagoa ere. 

Ikastaroak 10 ordu iraun beharko du, gutxienez, dirulaguntza jasotzeko. 
 
Ostatu- eta dieta-gastuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko prestakuntzaren 
kasuan bakarrik lagunduko dira diruz, betiere Erkidegoan prestakuntza hori ematen ez 
bada. 
 

3. Diru-laguntzen xedea 

Diru-laguntza hauen helburua da Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako kirol-

elkarteetako pertsonalak jarduera fisikoaren eta kirol-jardueraren arloan duen 

prestakuntza hobetzea. 
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4. Diru-laguntzak emateko erregimena 

Diru-laguntza hauek norgehiagokako erregimenean emango dira. 

 

5. Diru-laguntzak eskatzeko baldintzak 

Diru-laguntza hauen onuradun izan ahalko dira, baldin eta diru-laguntzei buruzko Lege 

Orokorraren 13. artikuluan jasotako diru-laguntzak lortzeko debeku-kausarik ez badute, 

Mankomunitate honen lurralde-eremuan (Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, 

Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñati udalerriak) egoitza duten kirol-elkarteak 

baldin eta 2021/01/01-2021/11/30 epean prestakuntza arautua edo ez-arautua amaitu 

duten kirol-teknikari, epaile, komisario, arbitro eta kronometratzaileak atxikita badituzte; 

beti ere dagozkien kirol-titulazioak edo -akreditazioak lortu badituzte edo prestakuntza-

orduen % 80ra edo gehiagora bertaratu direla egiaztatzen badute. 

 

6. Diruz lagungarri diren jarduerak 

Diruz lagundu ahal izango da:  

A) Debagoieneko kirol-elkarteei atxikitako kirol-teknikariak, epaileak, komisarioak, 

arbitroak eta kronometratzaileak egindako prestakuntza arautua, dagozkion kirol-

titulazioak edo -egiaztapenak lortu baditu edo prestakuntza-orduen % 80ra edo 

gehiagora bertaratu dela egiaztatzen bada. 

 

B) Debagoieneko kirol-elkarteei atxikitako kirol-teknikariak, epaileak, komisarioak, 

arbitroak eta kronometratzaileak egindako arautu gabeko prestakuntza, dagozkion 

kirol-titulazioak edo -egiaztapenak lortu baditu edo prestakuntza-orduen % 80ra edo 

gehiagora bertaratu dela egiaztatzen bada. 

 

A) eta B) ataletan egindako prestakuntzak lotura zuzena izan beharko du kirol-

elkarteak sustatutako kirol-modalitatearekin (Eusko Jaurlaritzaren kirol-erakundeen 

erregistroan izendatutako modalitatearekin edo modalitateekin bat etorri beharko du). 

Prestakuntza hori Mankomunitatearen lurralde-eremuko kirol-elkarteren bati atxikitako 

langileek egin beharko dute (kirol-teknikariek, epaileek, komisarioek, arbitroek eta 

kronometratzaileek). 

Prestakuntza-ekintza horiek 2021/01/01-2021/11/30 epean amaituta egon beharko 

dute. 
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7. artikulua,- Prozedura agintzeko, instrukzioa egiteko eta ebazteko organo 

eskudunak. 

Diru-laguntzen deialdia egitea Debagoieneko Mankomunitateko lehendakariari 

dagokio, eta berak hartutako erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. 

Diru-laguntzak emateko prozedura garatzea Debagoieneko kontu-hartzaileari dagokio, 

eta berorrek  erabaki proposamena egiteko datuak zehazteko, horiek ezagutzeko eta 

egiaztatzeko egoki iritzitako behar besteko jarduketak egingo ditu ofizioz. 

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, kontu-hartzaileak, udal kirol teknikarien 

aholkularitzarekin, eskatzaileak onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen dituela 

baieztatuko du eta aurkeztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela.  

Kontu-hartzaileak eskaerei buruzko balorazio txostena egingo du.  

Eskaerak ebaluatuta, prozedura erabakitzeko proposamena Kirol Batzorde 

Informatiboak egingo du eta Debagoieneko Mankomunitateko Gobernu Juntara 

eramango du, bera baita erabakia hartzeko organo eskuduna. 

 

8. Diru-laguntzak eskatzeko modua eta epea 

Diru-laguntza hauek lortzea nahi duten erakundeek, Debagoieneko Mankomunitateko 

web orrian (www.debagoiena.eus) dagoen eredu normalizatuari egokitutako eskaera 

aurkeztu beharko dute. Eskaerak honela aurkeztu ahal izango dira: 

 Elektronikoki. 
 Mankomunitatean bertan (Nafarroa Etorbidea, 17.- Arrasate). 
 Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein bide erabiliz. 
 
Kirol-elkarte bakoitzeko diru-laguntza eskaera bakarra aurkeztuko da, bertan egindako 

prestakuntza-jarduera guztiak jasoz. 

Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen 

denetik 2021eko abenduaren 10era arte luzatuko da. 

 

Ondo betetako eskaera eredu normalizatuarekin batera, eskatzaileek ondorengo 

dokumentuak aurkeztu beharko dituzte: 

1. Elkartearen eskritura edo eraketa-agiria, eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Elkarteen 

eta Erakundeen Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen agiria. 

2. Kirol Elkartearen ordezkariaren edo arduradunaren Nortasun Agiri Nazionalaren 

fotokopia eta haren ordezkaritzaren egiaztagiria. 

3. Identitate fiskalaren txartelaren kopia. 
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4. Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean 

kontu korronte bat duela.  

5. Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunekiko ordainketak egunean dituela 

dioten ziurtagiriak.  

6. Diru-laguntza eskaera honetako jarduerak finantzatzeko jasotako beste diru-

laguntza edo sarreren zenbatekoa adierazten duen zinpeko aitorpena. 

7. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren 

diru laguntzak jasotzeko debekuetatik batean ere ez egotearen zinpeko 

adierazpena. 

8. Diru-laguntzaren eskaeraren xede den prestakuntza egin duen pertsona kirol-

elkarteari atxikita dagoela egiaztatzea. 

9. Pertsona bakoitzak (kirol-teknikariak, epaileak, komisarioak, arbitroak edo 

kronometratzaileak) egindako diru-laguntzaren eskaeraren xede den 

prestakuntza-jarduerarekin lotutako dokumentazioa: 

 Diru-laguntzaren eskaeraren xede den prestakuntzaren deskribapena: 
programa eta iraupena. 

 Matrikularen ordainagiria. 
 Lortutako kirol-titulazioaren egiaztagiria edo prestakuntza-orduen % 80ko 

edo hortik gorako bertaratzearen egiaztagiria. 
 Bidaia-gastuen egiaztagiriak, hala badagokio. 
 Ostatu-gastuen eta dieten egiaztagiriak, hala badagokio. 
 Prestakuntza euskaraz egin dela egiaztatzen duen agiria, hala badagokio. 

 
10. Euskararen erabilera plana indarrean duela egiaztatzen duen agiria, hala 

badagokio. 
 

 
9. Erabakitzeko eta jakinarazteko epea 

Oinarri hauetan aurreikusitako diru-laguntzak erabakitzeko organo eskuduna 

Debagoieneko Mankomunitateko Gobernu Junta izango da. 

Dagokion erabakiak hartu eta horiek argitaratu edo jakinarazteko gehienezko epea bi 

hilabetekoa izango da eta eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasiko da 

kontatzen. 

Aipatutako epe muga igarota erabakia jakinarazi ez bazaio edo argitaratu ez bada, 

legitimatuko  du eskatzailea administrazio isiltasunez ezetsi dela ulertzeko. 

Prozeduraren erabakia interesdunei jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoko Ohiko 

Prozedura Administratiboaren urriko 1eko 39/2015 Legeko 40. artikuluan 

ezarritakoaren arabera.  
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Prozeduraren erabakia interesdunei jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoko Ohiko 

Prozedura Administratiboaren urriko 1eko 39/2015 Legeko 40. artikuluan 

ezarritakoaren arabera.  

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Hortaz, erabaki honen aurka 

administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute interesatuek 

Donostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, jakinarazpenaren 

biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. 

Hala ere, interesatuek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa 

aurkezteko Mankomunitatearen Gobernu Juntari, jakinarazpenaren biharamunetik 

hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi 

errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo 

uztezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso 

aurkez daiteke. 

 

EGINBIDEA.- Oinarri hauek Mankomunitateko lehendakariak onartu zituen 

2021eko irailaren 8an. 

Arrasaten, 2021eko irailaren 8an. 

BEHIN BEHINEKO IDAZKARIA 
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