
 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 01 95 03 – Fax 945 01 95 31 – e-mail kirolak@ej-gv.es 

KULTURA SAILA 
Kultura, Gazteria eta 
Kirol Sailburuordetza 
Kirol Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Viceconsejería de Cultura, 
Juventud y Deportes 
Dirección de Deportes 

 
KIROL  ZUZENDARITZAREN  2006KO  APIRILAREN  6KO  ZIRKULARRA, 
FEDERAZIO LIZENTZIAK IZAPIDETZEKO ETA EMATEKO PROZEDURARI 
BURUZKOA. 
 
 
SARRERA 
 
Agiri  honen  helburua  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoan  Euskal  Federazioek  eta 
Lurralde  Federazioek  federazio‐lizentziak  izapidetzeko  eta  emateko  prozeduran 
dituzten eskumenak azaltzea. 
 
Lege‐araudia: 
- Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea. 
- Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretua. 
 
 
EUSKADIN  FEDERAZIO  LIZENTZIAK  IZAPIDETZEKO  ETA  EMATEKO 
ESKUMENA DUTEN ERAKUNDEAK. 
 
Titularra  federazio bateko kidea dela egiaztatzen duen agiria da  federazio‐lizentzia, 
lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaikuntza ematen diona. 
 
Pertsona  fisikoak eta  juridikoak kirol  federazioetako kide egiteko bidea dagokien 
lizentzia ematea izango da. 
 
Euskadin  federazio‐lizentzia  bakarra  izango  da,  eta,  horren  bidez,  titularra  kirol 
modalitate  bateko  bai  lurraldeko  federazioari  bai  Euskadiko  federazioari  atxikita 
egongo da. 
 
Euskal  Autonomia  Erkidegoan  federazio‐lizentziak  emateko  eskumena  Euskadiko 
kirol federazioena da. 
 
Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 49.1 artikuluan eta Euskadiko 
Kirol Federazioen urtarriaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 24.1 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Euskadiko Federazioei esleitu zaie federazio‐lizentziak emateko eskumena. 
 
Euskal  Federazioen  lizentzia  horiek  gaikuntza  ematen  diete  titularrei  lehiaketa 
ofizialetan parte hartzeko. 
 
Federazio lizentziak izapidetzeko eskumena berriz Lurralde Federazioei dagokie. 



 
 
Euskadiko  Kirol  Federazioen  urtarriaren  31ko  16/2006  Dekretuaren  24.1  artikuluak 
honako hau dio: 
 
“Autonomia  erkidegoan,  Euskadiko  federazioek  eta  lurraldeko  federazioek  dute  eskumena 
federazio lizentziak emateko eta izapidetzeko, hurrenez hurren.” 
 
 
FEDERAZIO LIZENTZIAK ESKURATZEKO PROZEDURA ETA BETEKIZUNAK 
 
Euskadiko federazioak dira federazio‐lizentzien erregimena –agirien, kirolaren nahiz 
diruaren  aldetik–  ezartzeko  eskumena duten  erakundeak,  eta, hortaz, honako hauek 
ezarriko  dituzte:  eskubideak  eta  betebeharrak,  iraupena,  indarrean  sartzeko  data, 
kategoriak,  kuotak,  prozedura,  formatua,  eta  antzeko  gainerako  alderdiak.  Funtzio 
horrek  barne  hartuko  du,  orobat,  nahitaezko  arrisku  estaldura  bermatzeko  aseguru 
kolektiboak  kontratatzea.    Beraz,  federazio‐lizentzia  emateko  zein  prozedura  erabili 
behar den eta zein betekizun konplitu behar diren arautu behar du. 
 
Lurraldeko  federazioek  lizentziak  izapidetzeko  faseaz  arduratu  behar  dute  soil‐
soilik,  hau  da,  Euskadiko  Federazioak  finkatzen  dituen  prozedura  eta  betekizunei 
jarraituz egintza ofizialen bidez egiten diren lizentzia‐eskaerak bideratu behar dituzte. 
 
Federazio‐lizentzia emateko prozedura arautzeko, Euskadiko Federazioak honakoak 
finkatu behar ditu:  lizentzia eskatzeko bete behar den  inprimaki‐eredua, eskaerarekin 
batera  aurkeztu  behar  diren  agiri  osagarriak,  ordaintzeko  modua  eta  beharrezko 
iritzitako gainerako betekizun eta izapideak. 
 
Lizentziaren  agirian  argi  jasoko  dira  16/2006 Dekretuaren  25.  artikuluan  adierazten 
diren edukiak: 
 

a) Lizentzia ematen duen federazioa. 
b) Lizentziaren iraupena. 
c) Titularraren izena eta abizenak. 
d) Titularraren jaioteguna. 
e) Kirol diziplina edo kirol diziplinak. 
f) Hala badagokio, titularra kide den kirol erakundea. 
g) Kategoria eta estamentua. 
h) Nahitaezko  aseguruen  kuota:  titularraren  osasun  arriskuak  estaltzen  dituen 

osasun  laguntzako  aseguruaren,  erantzukizun  zibileko  aseguruaren  eta 
heriotzagatiko  eta  galera  anatomiko  eta  funtzionalengatiko  kalte  ordainen 
aseguruaren kuota, hain zuzen. 

i) Euskadiko  kirol  federazioaren  egitura  eta  funtzionamendua  finantzatzeko 
kuota. 

j) Lurraldeko  kirol  federazioaren  egitura  eta  funtzionamendua  finantzatzeko 
kuota. 

k) Federazioen eremuaz gaindiko  lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala 
badagokio. 



 
 

l) Lizentzia  ematen  duen  federazioko  lehendakariaren  sinadura,  edo  hark 
berariaz eskuordetutako pertsonarena. 

m) Lizentzia ematen duen federazioaren zigilua. 
 
 
LIZENTZIAK IZAPIDETZEKO ETA EMATEKO BETEBEHARRA 
 
Lizentziak  emateak  izaera  arautua  du,  eta,  beraz,  ezin  izango  da  lizentzia  ukatu 
eskatzaileak lizentzia eskuratzeko beharrezko baldintzak betetzen dituenean. 
 
Lurraldeko  eta  Euskadiko  federazioek  lizentziak  izapidetzeko  eta  emateko,  edo 
ukatzeko, betebeharra dute, gehienez hilabeteko epean, behar bezala formalizaturiko 
eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Baldin aipatutako epearen 
barruan  ez bada  espresuki  ebazpena  jakinarazten,  lizentzia  eman  egin dela ulertuko 
da. 
 
Lizentziak  izapidetzea edo ematea ukatzen dela espresuki  jakinarazten denean edota 
lizentzia  egiaztatzen  duen  agiria  eskuratzea  ukatzen  denean,  errekurtsoa  jarri  ahal 
izango  da  –dagokion  foru  aldundian  edo  Eusko  Jaurlaritzan–  kiroletan  eskumenak 
dituen zuzendaritzaren aurrean, zazpi egun naturaleko epean. Horretarako, azaroaren 
26ko 30/1992 Legean gora jotzeko errekurtsoetarako ezarritako erregimenari jarraituko 
zaio. 
 
 
KIROLARIEN PARTE HARTZEA ESTATUKO LEHIAKETETAN 
 
Gai  hau  dela  eta,  esan  behar  da  Euskadiko  Federazioak  emandako  lizentzia  duten 
kirolariek  ez  dutela  zertan  eskatu  lizentzia  nazionalik  Estatuko  lehiaketa  ofizialetan 
parte hartzeko. 
 
Federazio  lizentzia  bakarra  da,  eta  titularrak  ez  du  besterik  behar  Estatuko  kirol 
lehiaketetan  parte  hartzeko.  Nahikoa  du  Espainiako  Federazioari  eskatzea  euskal 
lizentzia  gaitu  dezan,  horretarako  behar  den  kuota  ordainduta.  Kuota  hori 
borondatezkoa  da,  beraz,  eta  kasu  bakar  horretan  ordaindu  beharko  da,  hau  da, 
Estatuko lehiaketa eta jarduera ofizialetan parte hartu nahi denean. 


