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EGINBIDEA, nik, behean sinatzen dudan Idazkari honek emana, azaroaren 3ko
914/2020 zk. duen Alkatetza Ebazpena bidez agiri hau, 1etik 5eraino (biak
barne) zenbakituriko eta idatzirik edo grafiaturik dauden 5 orriz osatua, onetsi
zela jasota geratzeko.
Zizur Nagusia, 2020ko azaroaren 13(e)an.

DILIGENCIA extendida por mí la infraescrita Secretaria, para hacer constar que
el presente documento conformado por 5 páginas escritas o grafiadas y
numeradas del 1 al 5, ambas inclusive, fue aprobado por Resolución de Alcaldía
nº 914/2020 de 3 de noviembre.
Zizur Mayor, a 13 de noviembre de 2020.

Idazkaria-La Secretaria

DIRULAGUNTZETARAKO DEIALDI PUBLIKOA, NORGEHIAGOKA-ERREGIMENEAN, MEDIKUAREN
AGINDUZ IGERILEKU ESTALIA ERABILI BEHAR DUTEN ZIZUR NAGUSIKO KIROL-INSTALAZIOETAN
ABONATUTA DAUDEN ETA ORDAINKETA EGUNERATUA DUTEN PERTSONENTZAKO.

Cristina Fabo Legarda
Secretaria Ayuntamiento de Zizur Mayor
- Original firmado electró nicamente -

13/11/2020 11:08:23

Deialdi hau Zizur Nagusiko Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrarekin bat etorriz onartu da.
Ordenantza hori hasiera batean onartu zen, udal honen 2017ko ekainaren 29ko osoko bilkuraren
erabakiaren bidez, eta erabaki hori behin betikoa bihurtu zen, jendaurreko informazio-aldian ez
baitzen erreklamaziorik aurkeztu. Ordenantza hori 2017ko urriaren 13ko Nafarroako Aldizkari
Ofizialean (198. zk.) dago argitaratuta.
1. Administrazio deitzailea: ZIZUR NAGUSIKO UDALA
2. Organo-emailea: ALKATETZA
3. Alor kudeatzailea: Kirol Zerbitzua.
4. Instrukzioa: Kirol Zerbitzuko teknikaria.
5. Prozedura: Norgehiagoka.
1.- Deialdiaren xedea:
Deialdiaren xedea da Zizur Nagusiko Kirol Instalazioetarako abonatutako eta ordainketa eguneratua
duten pertsonei diru-laguntzak emateko araubidea ezartzea, medikuaren aginduz igerileku batera
joan behar badute birmoldaketa- eta handitze-obren ondorioz instalazio propioetako igerileku estalia
erabilgarri ez dagoen bitartean, betiere ohiko moduan irekita egon den aldian eta udako igerilekua
jada erabiltzeko moduan ez dagoenetik, baldin eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte. (2019ko
abenduaren 1etik martxoaren 2ra arte)
2.- Helburua:
Aurreko oinarrian aipatzen diren diru-laguntzak igerileku estali bat erabiltzeko sarrera edo abonua
ordaintzeak eragindako gastuen zati bat ordaintzeko baino ez dira erabiliko. Horrela, hartzaileei
mediku batek agindutako uretako ekitaldi-mailari eusteko aukera emango zaie.
3.- Aurrekontu-kredituak, diru-laguntzaren gehieneko zenbateko osoa eta banakako zenbatekoa:
3.1.- Aurrekontu-kreditua eta gehieneko zenbatekoa.
Deialdi honek 9.000 euroko zuzkidura izango du gehienez 2020rako, eta 1. partidaren kargura
gauzatuko dira. 34100 48000 2020ko ekitaldiko aurrekontuko beste igerileku batzuetarako dirulaguntzak.
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Ezingo da deialdi honetan ezarritako zenbatekoa gainditzen duen diru-laguntzarik eman.
Diru-laguntza emateko ebazpenak zehaztuko du pertsona bakoitzari dagokion guztizko zenbatekoa.
3.2.- Diru-laguntzaren banakako zenbatekoa.
Diru-laguntzaren banakako zenbatekoa deialdi honen 7. oinarrian adierazitako baremoaren eta
aplikazio-irizpideen arabera zehaztuko da.
4.- Pertsona onuradun izateko baldintzak:
Onuradun izan daitezke Zizur Nagusiko abonatuak, kuoten ordainketa egunean badute eta txosten
mediko baten bidez uretako ontzian jardun behar badute.
Laguntzen eskatzaileek baldintza hauek bete behar dituzte:
1.
2.
3.
4.
5.

Zizur Nagusiko kirol-instalazioetako abonatuak izatea eta kuoten ordainketa egunean izatea.
Uretako ontziko ariketaren preskripzioa egiaztatzen duen mediku-txostena izatea.
Igerileku estali batera joatea, sarrera edo abonamenduarekin.
Kirol-instalazioen ordainketak helbideratuta izatea.
Zizur Nagusiko Udalari eta Ardoi Kirol Patronatuari dagozkien zerga eta tasak ordainduta
izatea.

Deialdi honetatik kanpo geratuko dira aurreko bost puntuetako bat betetzen ez duten pertsonak,
nahiz eta horietako bat baino ez izan.
5.- Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak:
Honako hauek dira onuradunen betebeharrak:
1. Diru-laguntzen onuradunek igerileku estali batera joan diren bakoitzeko sarrera nominal
originala eta datatua aurkeztu beharko dute. Abonua baldin bada, nominala eta data izango
ditu. Bi kasuetan, orri bat aurkeztu beharko da. Orri horretan, aurkezten duen edo jasotzen
dituen sarrera edo sarrerak zerrendatu eta dataren arabera ordenatuko dira.
2. Diru-laguntzaren onuradunek nahitaez bete behar dituzte udal-zerga edo -tasa guztiak.
6.- Eskabideak aurkeztea:
6.1.- Eskabideak aurkezteko tokia:
Eskabideak Zizur Nagusiko Udaleko Erregistro Nagusian (Erreniega parkea, z.g.) aurkeztu beharko
dira, edota urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluan ezarritako beste edozeinetan ere.
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6.2.- Eskabideak aurkezteko epea:
Eskabideak aurkezteko epea 2020ko azaroaren 23tik 27ra izango da. Epea luzaezina izango da.
Aipatutako epetik at aurkeztutako eskabideak ez dira onartuko.
Eskabideak deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunari hamar egun
balioduneko gehieneko epe luzaezinean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko
eskatuko zaio, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, urriaren
1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 21.
artikuluan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren. Diru-laguntzaren eskabidea aurkezteak
deialdi hau arautzen duten oinarri guztiak onartzea dakar.
6.3.- Eskabideak eta agiriak aurkezteko modua:
Eskabideak Zizur Nagusiko Udalaren eskabide bidez egin beharko dira, interesatuak sinatuta edo,
adingabea bada, ordezkaritza egiaztatzen duen pertsona batek sinatuta.
Eskabideak deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunari hamar egun
balioduneko gehieneko epe luzaezinean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko
eskatuko zaio, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela,
urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen
21. artikuluan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren.
Diru-laguntzaren eskabidea aurkezteak deialdi hau arautzen duten oinarri guztiak onartzea dakar.
6.4.- Eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Eskatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:
• Sarrera originalak, abenduaren 1etik 2020ko martxoaren 3ra arte eskuratuak, nominalak eta
data dutenak. Edo, bestela, bi data horien artean erositako eta erabilitako ordainketa nominala.
Kontratuaren prezioa adierazi beharko da.
• Uretako ontzian ariketa egiteko agindua egiaztatzen duen ziurtagiri edo txosten medikoa.
• Aurkeztutako sarrera nominalen edo aurkeztutako abonuan zerrendatutakoen zerrenda
zenbakitua eta ordenatua, banakako zenbatekoa eta guztizko batura.
7.- Eskaerak baloratzeko irizpide objektiboak:
Diru-laguntza honetan aurreikusitako gehieneko zenbatekoa honela banatuko da:
1.- Baremoa:
Garaiz eta behar bezala aurkeztutako sarreren eta abonuen kopuru osoa batuko da, eta diruz
laguntzeko dagoen kopurua haien artean zatituko da.
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2.- Diru-laguntzaren zenbatekoa:
Sarrera bati dagokion zenbatekoa bider abonatutako pertsona bakoitzak aurkeztutakoa egingo da,
eta hori diru-laguntzaren zenbatekoa izango da.
Ordaindutako diru-laguntza ez da inola ere aurkeztutako gastua baino handiagoa izango.
8.- Eskabideak ebaluatzeko balorazio-batzordea:
Eskabideak ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, eta pertsona hauek osatuko dute:
Batzordeburua: Kirol Patronatuburua edo hark ordezkatzen duen pertsona.
Batzordekideak:
1. Kirol Zerbitzuko teknikariak.
2. Kirol Patronatuko kideak.
3. Idazkaria: Zizur Nagusiko Udaleko idazkaria.
9.- Prozeduraren instrukzioa eta ebazpena:
9.1.- Prozeduraren instrukzioa:
Instrukzio-organoak eskabideen aurre-ebaluazioa egingo du, eta horien emaitza txosten batean
zehaztuko da. Txosten horretan egiaztatuko da pertsona edo erakunde onuradunek baldintza guztiak
betetzen dituztela izaera hori lortzeko. Espedientea eskabideak ebaluatzeko balorazio-batzordera
bidaliko da, eta batzorde hori deialdi honetan aurreikusitako balorazio-irizpide objektiboak kontuan
hartuta egingo da.
Balorazio Batzordeak txosten/proposamen arrazoitu bat egingo du, egindako ebaluazioaren emaitza
zehaztuz eta dagokion diru-laguntza zehaztuz. Ebazpen-proposamena, behar bezala arrazoituta,
instrukzio-organoak egingo du, espedientea eta Balorazio Batzordearen txostena ikusita, eta
ebazteko eskumena duen organoari helaraziko zaio.
Ebazteko eskumena duen organoak ebatziko du erakunde onuradun bakoitzari dagokion dirulaguntza, eta emandako behin betiko datuen araberako doikuntzak egingo ditu.
Ebazteko eskumena duen organoak ebatziko du erakunde onuradun bakoitzari dagokion dirulaguntza, eta emandako behin betiko datuen araberako doikuntzak egingo ditu.
9.2.- Ebazteko eta jakinarazteko epea
Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdiaren
laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. Prozedura ebazteko
ezarritako gehieneko epea igaro eta ez bada berariazko ebazpenik eman, eskaera ezetsi egin dela
ulertuko da.
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Diru-laguntza emateko ebazpenak arrazoitu egin beharko dira, eta berariaz adierazi beharko da zein
eskatzaileri eman zaion diru-laguntza eta zenbatekoa, eta, hala badagokio, zein eskatzaileri ez zaion
onartu eskaera.
Diru-laguntza emateko ebazpenak, administrazio-bidea amaituko dutenak, pertsona edo erakunde
eskatzaileari edo eskatzaileei jakinaraziko zaizkie, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Emandako diru-laguntzak Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean argitaratu beharko dira, kasuankasuan honako hauek adierazita: deialdia, programa eta aurrekontu-kreditua, onuraduna, emandako
zenbatekoa eta diru-laguntzaren helburua edo helburua.
10.- Diruz lagundu daitezkeen gastuak:
Igerileku estalia erabiltzeko jatorrizko sarrera edo abonu nominalak eta datatuak baino ez dira diruz
lagunduko.
11.- Ordainketa:
Diru-laguntza kirol-instalazioen ordainagiriak igortzen diren kontu-zenbakian ebazpena eman
ondoren ordainduko da.
12.- Itzultzeko arrazoiak:
Jasotako zenbatekoak osorik edo zati batean itzuli beharko dira, eta berandutze-interesa eskatuko da
diru-laguntza ordaintzen denetik itzuli behar dela erabakitzen den egunera arte, Diru-laguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotako itzulketa-kausaren bat
gertatzen denean, bai eta paragrafo honetan aurreikusitako gainerako kasuetan ere.
Dirua itzultzeko arrazoi espezifikoak:
- Abonatu gabeko pertsona batek sarreraren erabileran iruzurra egin duela egiaztatzea.
- Eskatutako dokumentazioa faltsutu dela egiaztatzea.
13.- Errekurtsoen araubidea:
Deialdi honen, deialdiaren oinarrien eta horiek betearazteko hartzen diren administrazio-ebazpenen
aurka, honako errekurtso hauek aurkeztu ahal izango dira, nahi izanez gero:
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 Auzitegian, errekurritzen den egintza
jakinarazi edo argitaratu eta hilabeteko epean.
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi
hilabeteko epean. Epe hori zenbatuko da errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera.
Zizur Nagusian, 2020ko azaroaren 3an.
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