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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

113/2022 Foru Agindua, apirilaren 13koa. Kirol-klub eta -elkarteentzako dirulaguntzen deialdia 
onartzea. 2022. urtea

Kultura eta Kirol Sailak Arabako kirol-federazioei atxikitako klubei eta kirol-elkarteei laguntza 
ekonomikoa ematea aurreikusten du, 2022. urtean jarduerak egin ditzaten.

Arabako Lurralde Historikoko 2022ko aurrekontua betearazteari buruzko abenduaren 21eko 
33/2021 Foru Arauak 70201. G/341700/48100718 “Plana A: Klub eta kirol taldeen mantentzea” 
70-148 lerroa izeneko aurrekontu-saila du, 95.000,00 euro dituena esleiturik.

Arabako Foru Aldundiak, Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekre-
tuaren bidez (2019ko azaroaren 20ko ALHAO, 134. zenbakia) eta haren ondorengo aldaketen 
bidez, martxoaren 2ko 7/2021 Foru Dekretuaren argitaratu zirenak, bidez oinarri orokor arau-
tzaileak onartu zituen, Kultura eta Kirol Sailaren eskumenen esparruan lehia-araubidean ematen 
diren dirulaguntzei aplikatzeko.

Kirol zerbitzuko buruak egindako txostena ikusita.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Kirol-klub eta elkarteentzako 2022rako dirulaguntzen deialdia onartzea, eran-
tsitako eranskinean ezarritakoaren arabera.

Bigarrena. Deialdi honek laurogeita hamabost mila euroko (95.000,00 euro) gehieneko 
zuzkidura izango du. Deialdi hau ondorengoetan adierazitakoaren arabera arautuko da: Foru 
Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretua eta martxoaren 2ko 7/2021 Foru 
Dekretuaren, Kultura eta Kirol sailaren eskumenen esparruan lehia-araubidean ematen diren 
dirulaguntzei aplikatu beharreko oinarri arautzaile orokorrak.

Hirugarrena. Gastu hori 70201. G/341700/48100718 “Plana A: Klub eta kirol taldeen man-
tentzea” 70-148 ildoa, erreferentzia zenbaki laburra: 105-1688, Arabako Foru Aldundiak 2022ko 
ekitaldirako duen gastu-aurrekontukoa, 95.000,00 eurokoa.

Laugarrena. Organo eskudunak, Kirol Zerbitzuaren proposamena ikusita, dagokion ebazpena 
emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean. Gehienezko 
epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek eskabidea ezetsi egin dela 
ulertu ahal izango dute.

Bostgarrena. Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan aurreikusitako moduan 
banaka jakinaraziko zaie eskatzaileei.

Seigarrena. Deialdi hau ALHAOean argitaratzea.

Zazpigarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du. Dena dela, urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan 
xedatzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke ebazpena eman 
duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik 
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aurrera, edota zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurka egin dakioke bi hila-
beteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko auzie-
tarako epaitegietan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duenak, 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 4a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ

I. ERANSKINA 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOEI ATXIKITA DAUDEN KIROL KLUB ETA 

ELKARTEENTZAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, 2022KO JARDUERETARAKO

1. artikulua. Helburua, xedea eta dirulaguntza emateko prozedura

1. Deialdiaren helburua da Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteak 
diruz hornitzen laguntzea, 2022an beren jarduerak garatzen ditzaten. Dirulaguntza horiek ema-
teko prozedura norgehiagokakoa da.

2. Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuak, Kultura eta Kirol 
Sailaren lehia-araubideko dirulaguntzak emateko oinarri orokorrak onartu zituenak, eta Kultura 
eta Kirol Sailaren lehia-araubideko dirulaguntzen emakidaren aldaketa onartzen duen mar-
txoaren 2ko 7/2021 Foru Gobernu Kontseiluaren Dekretuak xedatutakoaren arabera arautuko 
da deialdia.

2. artikulua. Aurrekontuei egoztea

Dirulaguntzen zenbateko osoa ezin izango da izan inoiz ere helburu horretara bideratu den 
zuzkidura baino gehiago, hau da, 95.000,00 euro baino gehiago. Zenbateko hori Arabako Foru 
Aldundiaren 2022rako luzatutako 2022ko ekitaldiko gastu aurrekontuko “Plana A: Klub eta kirol 
taldeen mantentzea” izeneko 70201G/341700/48100718 partidaren kontura ordainduko da.

3. artikulua. Erakunde onuradunak

Onuradun izango dira Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub eta elkarteak.

Ez dira onuraduntzat hartuko Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru De-
kretuaren hirugarren oinarrian jasotako bazterkeria-egoeretan dauden erakundeak (Foru Dekretu 
horrek Kultura eta Kirol Departamentuaren diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak onartu 
zituen), ez eta dekretu horren aldaketetan daudenak ere, bai eta otsailaren 18ko 4/2005 Legean, 
emakumeen eta gizonen berdintasunari eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan, 
jasotako kasuetan daudenak ere.

4. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta dirulaguntzen zenbatekoak programa 
bakoitzerako

Dirulaguntza jaso dezakete kirol klub eta elkarteek dituzten federazio lizentziek, kasuan ka-
suko arabako federazioak 2021ean emandakoek. Arabako federaziorik ez badago, kasuan kasuko 
Euskadiko federazioak emandakoak izango dira aplikagarri.

Finantzaketa irizpideak ezartzeko, honako banaketa hau hartuko da kontuan:

1. maila. Beren jardunean honakoak eskatzen dituzten modalitateak: entrenamenduak mai-
ztasun handiarekin egitea (askotan egunero), ia astero lehiaketa izatea, horrek dakarren anto-
laketa nabarmenarekin.
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Atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, txirrindularitza, kirol egokituak, futbola, gimnastika, 
hockey-a, euskal kirol eta jokoak, igeriketa, euskal pilota, errugbia, mahai tenisa eta boleibola.

2. maila. Entrenamendua maiz egitea eskatzen duten modalitateak, nahiz eta hori sarri 
askotan ez egon klubaren menpe, baizik eta kirolarien nahiaren menpe. Bestalde, lehiaketa 
maila nabarmen jaisten da aurrekoa lerroaldekoaren aurrean; izan ere, sarri askotan lehiaketak 
noizean behingo kirol topaketa batzuk eta Espainiako txapelketa batzuk baino ez dira izaten. 
Horrek denak ez du eskatzen antolaketa nabarmenik. Maila honetan Arabako bolajokoa eta bo-
latoki sartzen dira bertako kirolaren diziplinak direlako (laguntza eta berme berezia eman behar 
zaie kirol federazioei, bertako kirolak sustatzearren-6.3 artikulua 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 
31koa, Euskadiko Kirol Federazioena).

Xakea, badmintona, Arabako bola jokoa eta bolatokia, eskrima, halterofilia, judoa, karatea, 
borroka, padela, patinajea, squash-a, taekwondo-a, tenisa, arku tiroa eta triatloia.

3. maila. Entrenamendu arautuak eta maiztasun handikoak ez dituzten modalitateak; horiek 
praktikatzea interesdunen esku dago. Lehiaketa noizean behin izaten da, eta horrelakoetan, 
aurreko ataletakoen aldean, oso txikia izaten da kluben eskakizun maila. Hori gorabehera, ho-
rietako modalitate/espezialitate batzuetan, aisialdirako joera nabarmena ikusten da.

Urpeko jarduerak, automobilismoa, beisbola, billarra, bola jokoa, boxeoa, ehiza, aire kirolak, 
negu kirolak, uretako eskia eta motonautika, golfa, hipika, mendia motoziklismoa, petanka, 
piraguismoa, tiro olinpikoa eta bela.

5. artikulua. Eskaerak aurkeztea

1. Irabazi-asmorik gabeko erakunde edo kirol-elkarte bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu 
ahal izango du.

2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 arti-
kulua betez, honako hauek daude behartuta aurkezpen telematikoa egitera: pertsona juridikoak, 
nortasun juridikorik gabeko erakundeak, elkargo bateko kide izatea eskatzen duen jarduera 
profesionalean dihardutenak, jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako, eta Adminis-
trazioarekin harreman elektronikoa izatera behartuta dagoen interesdun baten ordezkariak. 
Horrela, eskaerak egoitza elektroniko honetan eskuragarri dagoen berariazko izapidearen bidez 
soilik formalizatuko dira: https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-di-
rulaguntzak.

Horretarako, aldez aurretik, erakunde eskatzaileek Arabako Foru Aldundiak onartutako ziur-
tagiri elektronikoren bat eduki beharko dute. Informazio gehiago: https://egoitza.araba.eus/eu/
egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu . Hori guztia Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa alde batera utzi gabe.

3. Eskabideak ez badira osorik formalizatzen edo deialdi honetan eskatutako agiriren bat falta 
bada, erakunde interesdunari hamar egun balioduneko epea emango zaio akatsa zuzentzeko 
edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak aurkezteko. Era berean, jakinarazi egingo zaio, horrela 
egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, eta artxibatu egingo da, dagokion 
ebazpena eman ondoren. Nolanahi ere, Kultura eta Kirol Sailak beharrezkotzat jotzen duen 
informazio osagarri guztia eskatu ahal izango du aurkeztutako eskabideak behar bezala ulertu 
eta ebaluatzeko.

4. Kultura eta Kirol Sailak egiaztatuko du erakunde eskatzaileak Ogasunarekiko eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela, salbu eta erakunde horrek horren aurka egi-
ten badu. Kasu horretan, hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du, 39/2015 
Legearen 28.2 artikuluak arautzen duen moduan (Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide 
Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak aldatua).

https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-dirulaguntzak
https://egoitza.araba.eus/eu/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-dirulaguntzak
https://egoitza.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu
https://egoitza.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu
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6 artikulua. Aurkezteko epea

Hamabost egun balioduneko izango dira eskaerak aurkezteko, deialdi hau ALHAOn argita-
ratu eta hurrengo egunetik aurrera.

7. artikulua. Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskabidearekin batera, kirol-elkarteak federazioaren ziurtagiri ba aurkeztu beharko du, bertan 
2021ean zenbat lizentzia federatu izan zituen adierazita (II.eranskina).

8. artikulua. Prozedura bideratzea eta balorazio irizpideak

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzua da espedientea 
bideratzeko organo eskuduna.

Dirulaguntzak esleitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1) Puntuak puntuazio baremo honen arabera banatuko dira:

— Izapidetutako edo emandako eta 1. mailako lizentzia federatu bakoitzari 15 puntu emango 
zaizkio.

— Izapidetutako edo emandako eta 2. mailako lizentzia federatu bakoitzari 5 puntu emango 
zaizkio.

— Izapidetutako edo emandako eta 3. mailako lizentzia federatu bakoitzari 1 puntu emango 
zaio.

2) Kirol klub edo elkarte bakoitzari jarduerak egiteko emango zaion laguntzaren zenbatekoa 
kalkulatzeko zatiketa egingo da bigarren oinarrian jasotako zenbatekoaren eta eskaera guztiek 
lortutako puntu guztien artean.

Zatiketa horren bitartez, puntuak zer balio duen aterako dugu, eta ondoren balio hori bider 
kirol klub edo elkarte eskatzaile bakoitzaren puntuak eginez gero, bakoitzari eman beharreko 
laguntzaren zenbatekoa aterako dugu.

Ez dira baloratuko egiaztatzen ez diren datuak.

9. artikulua. Ebazpena

1. Eskaerak Balioespen Batzordeak aztertuko ditu. Balioespen Batzordearen buru Kirol zuzen-
daria izango da, eta honako hauek izango dira batzordekideak: Kirol Zerbitzuaren burua eta 
zerbitzu horri atxikitako teknikari bat. Kultura eta Kiroleko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren 
burua izango da idazkaria, hitzarekin baina botorik gabe.

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, Balioespen 
Batzordeak txostena egingo du, eta ebaluazioaren emaitza zehaztuko du han.

2. Ez da entzunaldiko izapiderik izango, ebazpena emateko ez baitira aintzat hartuko eska-
tzaileek aurkeztutako gertaerak eta agiriak baino.

3. Organo eskudunak bidezko ebazpena emango du, Balioespen Batzordeak proposatuta, 
gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan 
esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

4. Dirulaguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango zaie erakunde eskatzai-
leei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
43. artikuluan xedatzen duen moduetan.

10. artikulua. Dirulaguntza ordaintzea

Ebazpena eman ondoren ordainduko da dirulaguntza.
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11. artikulua. Bateraezintasunak

Deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira estatuko edo nazioar-
teko erakunde publiko edo pribatuek jarduera edo programa bererako ematen dituzten beste 
laguntza batzuekin, baita Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailaren beste deialdi 
batzuekin ere.

Erakunde onuradunak nahitaez jakinarazi beharko dio órgano emaileari beste dirulaguntza 
edo laguntza batzuk lortu edo eskatu dituela helburu bererako, estatuko edo nazioarteko edozein 
administrazio edo erakunde publiko zein pribatutik.

12. artikulua. Publizitatea

1. Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

2. Era berean, Arabako Foru Aldundiaren web orrian jarriko da ikusgai: www.araba.eus, 
Herritarrentzako zerbitzuak / Laguntzak eta dirulaguntzak eta Kirol Zerbitzua / Laguntzak eta 
dirulaguntzak izeneko atalean.

13. artikulua. Erantzukizunak

Erakunde onuradunek beren gain hartzen dute deialdi honen xede diren jarduerak egitea-
ren erantzukizuna, bai eta haiek egin ahal izateko indarrean dagoen legediak eskatzen dituen 
baimenak eskatzea ere.

14. artikulua. Interpretazioa

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Sailak ebatziko du deialdi honen interpretazioaren 
inguruan sortzen den edozein zalantza.

http://www.araba.eus
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Klubentzako laguntza 
II. ERANSKINA 

2022 
Ayuda a Clubes 
ANEXO II 
 

Kultura eta Kirol Saila Departamento de Cultura y Deporte  
 
 

Behean sinatzen duen Arabako Federazioak  La Federación Alavesa abajo firmante 

ZIURTATZEN DU  CERTIFICA 

ondoren zehazten den kirol klub edo 
erakundea federazioan inskribatuta dagoela 
eta beherago adierazten diren lizentzia 
kopurua izan duela 2021ean: 

 

que el club o agrupación deportiva que se 
detalla a continuación se encuentra inscrita en 
esta federación y que ha tenido las siguientes 
licencias en el año 2021: 

   
 

Kirol kluba edo erakundea  Club o agrupación deportiva IFZ  NIF 

  

Kirol klub eta erakundeentzako dirulaguntza  Ayuda a clubes y agrupaciones deportivas 
 

KONTZEPTUA  CONCEPTO EMAKUMEAK 
FEMENINO 

GIZONAK 
MASCULINO 

Izapidetutako eta/edo emandako federazio lizentzien kopurua 
Número total de licencias federadas tramitadas y/o expedidas 

2021 
  

 
FEDERAZIOAREN KIROL MODALITATEA 

FEDERACIÓN ALAVESA DE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARABAKO FEDERAZIOAREN ZIGILUA  
SELLO DE LA FEDERACIÓN ALAVESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinadura  Firma 
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