
   

  /01 

 
 
 
 
 
 

 

 

54. FITXA. Nazioarteko ekitaldiak hartzeko gaitasuna duten 
kirol-instalazioen erakunde titularrentzako dirulaguntzak eta laguntzak, 
energia-efizientzia, inklusioa eta jasangarritasuna modernizatzeko 
obretarako 

 

  

Nori zuzenduta: Nazioarteko kirol-ekitaldiak hartzeko gaitasuna duten 

kirol-instalazioen titularrak, publikoak zein pribatuak 

 

 Sartzeko esteka:  https://sede.csd.gob.es/  

 Erreferentziazko arauak: CUD/1136/2022 Agindua, azaroaren 18koa  

 Eremuak:  Kirolak  

 Zenbatekoa: Guztira: 27.520.000 €; Toki korporazioak: 19.264.000 €   

 Aurkezteko amaiera-data: 2023ko urtarrilaren 16a  

   

 

Laburpena 
 

Xedea da kirol-instalazio publiko zein pribatuen titularrei dirulaguntzak emateko deialdia egitea, 

nazioarteko kirol-ekitaldiak egiteko beharrezkoak diren kirol-instalazioak egokitzeko eta modu 

jasangarrian eraberritzeko inbertsioak egin ditzaten. Helburua instalazio horiek modernizatzea 

da, ingurumena gehiago errespeta dezaten, funtzionamendu eraginkorragoa izan dezaten, eta 

erabiltzaileek eta desgaitasuna duten kirolariek erabili ahal izateko egokiak izan daitezen. Obrak 

egiteko epea 2020ko otsailaren 1etik 2023ko irailaren 30era doa. 

Laguntzon helburua berdintasuna, hedapena eta ikusgaitasuna, prestakuntza, energia-efizientzia, 

eraldaketa digitala eta irisgarritasuna sustatzen dituzten egiturak finkatzen laguntzea da. 

Agindu honen arabera finantzatzen diren laguntzak Kirolaren sektorea sustatzeko Planaren 26. osagaiko 

inbertsioen barruan sartuko dira, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 33ZC 

programaren kontura. 

Onuradunak izan daitezke kirol-instalazioen titular publikoak zein pribatuak, baldin eta 

nazioarteko kirol-ekitaldi horiek dagoeneko egin badira edo egitekoak badira, betiere laguntzak 

eskatzen badituzte, jarduteko gaitasun nahikoa badute eta ez badaude gaitasungabetuta dirulaguntza 

publikoak lortzeko edo Estatuarekin edo beste erakunde publiko batzuekin kontratatzeko. 

  

https://sede.csd.gob.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19479
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Jarduketaren aurreko eta ondorengo energia-ziurtagiria aurkeztu behar da, eta ziurtatu egin behar da 

instalazioak dagoeneko baduela, edo gauzatu beharreko obrekin, gutxienez, lortu egingo duela 

energia-ziurtagirien eskalako D letra. 

Nazioarteko ekitaldiak dira Espainiako kirol-federazioen eta dagozkien nazioarteko kirol-federazioen 

egutegi ofizialen parte diren lehiaketak. 

 

Jarduera-lerroak 
 

Agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen proiektuen artean egongo dira Espainian nazioarteko 

kirol-ekitaldiak egiteko beharrezkoak diren azpiegiturak eraikitzea, eraberritzea, hobetzea eta 

mantentzea. 

 

Gastuen aldi hautagarria 
 

2020ko otsailaren 1etik 2023ko irailaren 30era bitartean gauzatzen diren proiektuak. 

 
 

Laguntzen zenbatekoa eta laguntza motak 
 

Laguntza horiek norgehiagoka erregimenekoak dira. 

Onuradun potentzialek eskabide bakarra aurkeztu behar dute. Eskabide bakoitzak proiektu bat edo 

gehiago barne hartu ahal izango ditu, gehienez hiru, eta adierazitako gastu-kategoria bat edo batzuk 

barne hartu ahal izango ditu. 

Eman beharreko finantzaketaren zenbatekoa, gehienez, finantzagarritzat jotako proiektuaren 

aurrekontuaren % 100 izango da. 

Onuradunak bost urteko epean mantendu beharko du inbertsioa, proiektua gauzatzen amaitzen denetik 

zenbatzen hasita, eta ezingo du haren izaerari edo gauzatzeko eta onartzeko baldintzei eragiten dien 

funtsezko aldaketarik izan. Funtsezko aldaketatzat hartuko dira dirulaguntzaren helburua edo emaitza 

aldatzen duten guztiak. Baldintza hori betetzen dela egiaztatuko da, laguntzak kudeatzen dituen 

organoaren irizpideari jarraituz. 

 

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak 
 

Hauek dira diruz lagundu daitezkeen gastuak: 

Obren gastuak: 

• Kirol-ekintza egiten den azaleraren instalazioa eta egokitzapena, bai entrenamendurako, bai 

lehiaketarako. 

• Harmailak eta aparkalekuak handitzea eta hobetzea. 

• Instalazioak eta aldagelak egokitzea. 

• Kirolariak entrenatzeko eta/edo prestatzeko instalazio erantsiak, hala nola gimnasioak, 

berregokitze- eta erizaintza-gelak, egoitzak eta prestakuntzarako gelak. 

• Komunikabideei zuzendutako edo hedapen mediatikoa errazten duten espazio eta instalazioak 

egokitzea eta hobetzea. 

• Telebista bidezko emakizunen eskakizunetara egokitzea. 

• Irisgarritasuna. 
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• Megafonia eta markagailuak. 

• Argiztapen-sistemaren energia-efizientzia hobetzea. 

• Instalazioak eraikitzea, handitzea, egokitzea eta hobetzea, betiere emaitzak lehiaketaren 

kalitatea hobetzen badu eta trantsizio ekologikoaren, digitalizazioaren, berdintasunaren eta 

inklusioaren, eta irisgarritasunaren helburuak lortzen laguntzen badu. 

• Izaera analogoko beste azpiegitura batzuk. 

• Atal honetan jasotako jardueren diseinua eta/edo obra-proiektua egitea. 

• Diruz lagunduko diren inbertsioak egitura eta azpiegitura propioen gainekoak izan daitezke. 

• Ez dira diruz lagunduko zuzenean ustiapen-mozkinak eragiten dituzten inbertsioak. 

• Enplegatuen soldatak ez dira inola ere diruz lagunduko. 

• Zeharkako zergak ez dira, inola ere, diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko, baldin eta 

berreskuratu edo konpentsatu badaitezke, edo errentaren gaineko zerga pertsonalak badira. 

  

 


