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SARRERA:

Kirol-instalazio eta -zerbitzuen araudia.

Zerbitzuen araudiak udalaren kirol instalazioen erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu.
Kirol instalazio horiek guztiak Pasaiako kirolguneetan daude.

Araudi honen ardatzetako bat da araudi bateratu bat sortzea bai kudeaketa zuzena duten instalazioentzat
eta bai zeharkako kudeaketa duten instalazioentzat.

Herritarrek udal-instalazio guztietan beren eskubideak bermaturik daudela ikustea da helburua, kudeaketa-
modua dena delakoa izanda ere; hau da, kasu bakoitzean interes publikoei gehien doitzen zaiena erabakiko
da.

Halaber, erabiltzaileekin etengabe harremanetan egoteko formula biziak eta eskuragarriak jarri dira abian.
Horrela, parte hartzezko kultura ezarriko da, eta, ondorioz, erabiltzaile guztiek beren kezkak jakinarazi ahal
izango dizkigute.

Gainera tresna horiek ez dira soilik komunikatzeko bidetzat hartu behar; hau da, guztien eta guztientzako
entitate bat sortzeko modu izan behar dira, eta, horretarako, gure erabiltzaileen ideiak eta ilusioa baliatuko
ditugu.
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ARRAZOIEN AZALPENA

Pasaiako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Sailak ez du egun erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak
arautzen dituen araudirik.

Urte hauetan ez da argi  izan udalerriko kirol-instalazio guztien erabilera arautzeko araudirik,  eta hainbat
arazo eta hutsune jaso dira. Araudi berri honen bidez, arazo eta hutsune horiek guztiak konpondu nahi dira.
Hala ere, nabarmendu beharra dago, testu berri bat sortu nahi dela, araudi itxurarekin eta errealitate berriei
egokitutakoa; baina hori baino garrantzitsuagoa dela testu hori harreman-esparru dinamikoa izatea, horren
bidez, Kirol Saila urtero-urtero berritzen joan dadin, eta erabiltzaileekiko harremana etengabea izan dadin,
zerbitzuak ahalik eta ongien funtziona dezan.

Hori dela-eta, zenbait gai (besteak beste, bazkideen kuotak ordaintzeko modua, ikastaroetan izena emateko
araudia eta instalazio guztiak erabiltzeko normatibizazio zehatza) Araudi honetan jaso behar direla pentsatu
da, eta arreta publizitaterako, bizkortasunerako eta berdintasunerako oinarrizko eskubideak bermatzean jarri
da; era horretan, bikaintasuna eta herritarrenganako hurbiltasuna bilatu nahi dira.

Horregatik, Araudi hau nahikoa luzea da, baina funtsezko gaiak bakarrik jasotzen ditu. Horrela, errazagoa da
berrikuntzak bultzatzea eta urtero edo kanpaina bakoitzean azaltzen diren premietara egokitzea.

Araudi  honen ardatzetako bat  da araudi  bateratua sortzea kudeaketa zuzena duten instalazioentzat  eta
zeharkako  kudeaketa  duten  instalazioentzat.  Herritarrek  udal-instalazio  guztietan  beren  eskubideak
bermaturik  daudela  ikustea  da  helburua,  kudeaketa-modua  dena  delakoa  izanda  ere;  hau  da,  kasu
bakoitzean interes publikoei gehien doitzen zaiena erabakiko da.

Araudi  honen  beste  ardatzetako  bat  da  kirol-zerbitzuen  erabiltzaileen  eskubideak  indartzea,  herritarrei
eskaintzen zaizkien kalitatea eta zerbitzua hobetzearren.

Eta noski, parte hartzeko demokraziaren filosofiarekin bat etortzeko eta elkarren arteko kudeaketaren ideia
gure  herritarrengan  zabaltzeko,  erabiltzaileekin  etengabe  harremanetan  egoteko  formula  biziak  eta
eskuragarriak jarri dira abian. Horrela, parte hartzezko kultura ezarriko da, eta, ondorioz, erabiltzaile guztiek
beren  kezkak,  kexak,  erreklamazioak  eta  iradokizunak  jakinarazi  ahal  izango  dizkigute.  Gainera  tresna
horiek  ez  dira  soilik  komunikatzeko  bidetzat  hartu  behar;  hau  da,  guztien  eta  guztientzako  kirol-
ekipamenduen sare bat sortzeko modu izan behar dira, eta, horretarako, gure erabiltzaileen ideiak eta ilusioa
baliatuko ditugu. Gogoan izan behar dugu gure kirol-instalazioak eta -zerbitzuak pasaitar guztion ondare
direla.

ATARIKO TITULUA
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■ 1. artikulua. Helburua.

Araudi honen xedea da Udalaren kirol-instalazioak eta instalazio horietan eskaintzen diren kirol-zerbitzuak
arautzea,  horretarako zerbitzuak emateko moduak ezarrita  eta  erabiltzaileen eskubide eta  betebeharrak
finkatuta.

■ 2. artikulua.- Aplikazio-eremua.

Araudi hau Udalaren kirol-instalazio guztietan aplikatuko da, kudeaketa zuzena eta zeharkako kudeaketa
dutenetan.  Zeharkako  kudeaketa  duten  instalazioen  kasuan,  Araudian  jasota  dauden  zehaztasunak  eta
salbuespenak ere aplikatuko dira. Gauza bera egingo da lagapen bidez ustiatzen diren instalazioen kasuan,
instalazio bakoitzari dagokion baldintza-agirian berariaz jasotakoari dagokionez.

I. TITULUA.
XEDAPEN OROKORRAK
1. KAPITULUA. ERABILTZAILEAK

■ 3. artikulua. Erabiltzaileak.

Erabiltzailetzat  hartuko  dira  Araudi  honetan  jasotako  baldintzak  bete  eta  instalazioak  erabiltzeko
instalazioetara sartzen diren pertsona fisiko edo juridiko guztiak.

Honako hauek izango dira instalazioen erabiltzaile-motak:

- Erabiltzaile bazkidea 
- Talde erabiltzailea
- Erabiltzaile ez bazkidea
- Ikaslea
- Ikuslea

■ 4. artikulua. Erabiltzaile bazkideak

Erabiltzaile  bazkidetzat  hartuko da baldintza hauek betetzen dituen pertsona fisikoa:  eskaera-inprimakia
legezko tokiren batean aurkeztu eta izena eman duena, gaitzen duen txartela edo sartzeko dagokion gailua
duena, eta kuotak ordaintzen egunean dagoena.

ORDAINTZEKO ERAK
 
GAZTEEN KIROL TXARTELA (hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa)
18 urtetik beherakoak.

HELDUEN KIROL TXARTELA (hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa)
18 urtekoak, edo 18 urtetik gorakoak.
 
 
65 URTETIK GORAKOEN KIROL TXARTELA ETA KIROL TXARTEL SOZIALA (hilekoa, hiruhilekoa edo
urtekoa)

65 urtetik gorakoak eta diru-laguntzak jasotzen dituzten langabetuak.

 
KIROL TXARTEL FAMILIARRA (urtekoa)
Familia-unitatea osatzen duten bi bikote-lagunak sartuko dira, ezkontideak izan, nahiz izatezko bikote izan;
baita ikasle diren edo langabezian dauden 25 urtetik beherako seme-alabak ere, familiaren etxebizitzan bizi
badira. Ordainketa era honetan sartuko dira Familia Ugarien Titulu bidez aitortzen diren lagun guztiak.

BAZKIDEEN ALTETARAKO AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
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Ordainketa era guztietarako:

1. Alta eskatzeko inprimakia.
2. Ordainketaren frogagiria. 
3. Ordainketa izena emateko unean egin daiteke, edo aldez aurretik kontuan diru-sarrera eginez.
4. Kontu korrontearen titular denaren NANaren fotokopia, ordainketa helbideratu nahi izanez gero.
5. Berriki ateratako argazki bat (bost urtetik gorakoek).

Horrez gain, banakako abonuetarako:

• Titularraren NANaren fotokopia.
• NANik ez duten 14 urtetik beherako adingabekoek, familia-liburuaren fotokopia eta haien ordezkari

denaren NANaren fotokopia.
• Berriki ateratako argazki bat.

Horrez gain, familien abonuetarako:

1. Familia-liburuaren fotokopia edo izatezko bikotearen ziurtagiria.
2. Familiaren  ordainketan  sartzekoak  diren  25  urtetik  beherako  seme-alabak  ikasle  direla  edo

langabezian daudela egiaztatzen duten agiria.
3. Ordainketaren  titular  eta  onuradun  direnen  NAN guztien  fotokopiak.  NANik  ez  duten  14  urtetik

beherako adingabekoek familia-liburuaren fotokopia.
4. Eta behar izanez gero, familia ugarien tituluaren fotokopia.
5. Berriki ateratako argazkiak, titularrarena eta bost urtetik gorakoen onuradun guztienak.

Ohiko ordainketa eginda, Pasaiako kiroldegi guztietan sar liteke, zerbitzu-ordutegiko edozein ordutan. 

Sarbiderako baimena ematen duen titulua norberarena ez ezik, besterenezina izango da. Lapurtze, galtze
edo hondatzeagatik beste titulu bat behar izanez gero,  une horretan ezartzen den zenbatekoa ordaindu
beharko da, ezinbestean. Zenbait kasutan egokitzat joz gero, fidantza bat jartzeko aukera ere egon liteke.

■ 5. artikulua. Talde erabiltzaileak

Talde erabiltzailetzat hartuko da baldintza hauek betetzen dituen pertsona fisikoen taldea: bai  hitzarmen
bidez Kirol Sailarekin edo instalazioaren emakidadunarekin erreserba programatua duena, bai unean-unean
kirol-instalazioak erabiltzen dituena, jarduera zehatz baterako eta/edo ordutegi jakin batean Arduradun bat
izendatu beharko da talde erabiltzaile bakoitzeko.

Talde erabiltzaile bakoitzak bere gain hartuko ditu taldeko edozein pertsonak instalazioak erabiltzean egiten 
dituen kalteak. Taldea ondo portatzea ere talde erabiltzailearen ardura izango da, instalazioetan sartzen 
denetik atera arte. Talde erabiltzailea elkarte bat bada, erakunde horretako arduradun nagusiak 
(lehendakariak) hartuko ditu bere gain taldeko edozeinek instalazioak erabiltzen egiten dituen kalteak. 

Taldean adingabeak badaude, taldeko heldu arduradun batek gainbegiratuko ditu adingabe horiek uneoro 
eta leku guztietan. Arduradun horrek adingabekoen aldeko tratu ona ziurtatu eta sustatu beharko du, 
Pasaiako Udalak horren alde egiten duen lanaren eta ezartzen dituen protokoloekin bat.

■ 6. artikulua. Bazkide ez diren erabiltzaileak

Erabiltzaile ez bazkidetzat hartuko da dagokion zenbatekoa ordaindu ondoren instalazio jakin batera sartzen
den erabiltzailea. Gaitzen duen txartel bat emango zaio, eta irten arte gorde beharko du txartela.

■ 7. artikulua. Erabiltzaile ikasleak

Ikasletzat hartuko da baldintza hauek betetzen dituen pertsona: eskaera-inprimakia legezko tokiren batean
aurkeztu eta izena eman duena, ikastaroan onartzen dutena eta kuotak ordaintzen egunean dagoena.

Egiaztagiri bat emango zaio, eta agiri hori aurkeztu beharko du instalazioetara sartzean. Dokumentu hori
pertsonala eta besterenezina izango da.  Ikasle izateari utzi ondoren, sarrerako kuota ordaindu beharko da
(jarduera hilabete bat) berriz ere ikastaro berean izena emateko.
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■ 8. artikulua. Ikusleak

Jardueraren  eta  instalazioaren  ezaugarrien  araberakoa  izango  da  ikusleen  sarrera.  Jarduera  jakin  hori
antolatzen duen erakundeak izango du ikusleen jarreraren ardura. Erabiltzaile horiek kirol-instalazioen arloan
indarrean dauden araudi guztiak bete behar dituzte.

■ 9. artikulua. Erabiltzaile izateari uztea

Araudi honetan ezarritakoa betetzen ez bada, erabiltzaile-izaera galtzeko arriskua egongo da, eta, horren
ondorioz, ezin izango da instalazioetara sartu.

Halaber, kirol-jarduerako bazkidetza kenduko zaie dagokien kuota ordaintzen ez duten erabiltzaileei.

Zerbitzua nahita utzi nahi izanez gero, dagokion inprimaki ofiziala bete beharko da. 

■ 10. artikulua. Erabiltzaileak

10.1. Erabiltzaileen eskubideak

-  Instalazioak eta instalazioetan eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzeko eskubidea, berariazko erabilera-
arauen eta gaitzen duen txartelaren arabera.
- Instalazioetan zerbitzuak ematen dituzten langileek eta gainerako erabiltzaileek errespetuz eta begirunez
hartzeko eskubidea.
- EAEko edozein hizkuntza ofizialetan zerbitzua jasotzeko eta harremanak izateko eskubidea.
-  Bulegoetan,  kirol-instalazioetan  edo  web  orrian,  instalazioak  erabiltzeko  baldintzei  eta  instalazioetan
ematen diren zerbitzuei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea. Gainera, baldintzei eta zerbitzuei buruz
eskatzen diren dokumentuak —Araudiak, prezio publikoak, izena emateko orriak, ikastaroak...— jasotzeko
eskubidea.
- Kexak, iradokizunak eta erreklamazioak egiteko eskubidea. Instalazioa zeharka kudeatzen den kasuetan,
kudeaketaren  arduradunak  erreklamazio-orriak  izan  beharko  ditu,  Kontsumitzaileen  eta  Erabiltzaileen
Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean eta Legea garatzeko araudian ezarritakoaren arabera.
- Unean-unean jartzen diren prezio edo zerbitzu bereziak izateko eskubidea, erabiltzaile bazkideek.
- Noiznahi kirol-instalazioko edozein langileri identifikazioa eskatzeko eskubidea, erreklamazioak egiteko
-  Indarrean  dagoen  legeriak,  araudi  honek  nahiz  beste  udal  araudi  batzuek  aitortutako  beste  edozein
eskubide.

10.2. Desgaitasun funtzional eta mugikortasun urriko erabiltzaileen eskubideak:

Aurreko puntuan adierazitako eskubideez gain, honako eskubide hauek aitortzen zaizkie erabiltzaile horiei:

- Mugikortasun urriko erabiltzaileek eta hala behar duten desgaitasun funtzionaleko erabiltzaileek banan-
banako arreta  eta lehentasuna izateko eskubidea dute.  Instalazioan dauden bitartean,  bertako langileak
eurekin egoteko eskatu ahal izango dute, bai eta kirol-jarduera egitera sartzeko eta irteteko eta jarduera
egiteko prozesu osoan laguntza emateko ere. Instalazioekin zerikusirik ez duen beste pertsonaren batekin
etortzean, pertsona horrek ez du sarrera ordaindu beharko.

- Urritasunen bat duen pertsonak 16 urtetik gora baditu, baina gurasoen edo tutoreen etxean bizi  bada,
familiako abonuaren barruan jarraituko du.

■ 11. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak:

-  Instalazioak  eta  ekipamendua  Araudi  honetan  xedatutakoaren  eta  langileek  instalazioa  erabiltzeko
emandako oharren arabera erabiltzeko betebeharra. Horrez gain, errespetatu egin behar da zerbitzuarekin
eta  zerbitzuen  gorabeherekin  lotuta  jartzen  diren  karteletan,  bestelako  adierazleetan  eta  megafoniako
komunikatuetan adierazitakoa.
-  Instalazioetara  sartzeko  gaitzen  duen  txartela  aurkezteko  betebeharra,  eta,  eskatzean,  NANa  edo
identifikatzeko beste agiri ofizialen bat erakustekoa.
- Dagokion prezioa edo kuota ordaintzeko betebeharra.
- Instalazioetan, langileekin eta gainerako erabiltzaileekin behar bezala jokatzeko betebeharra.
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- Indarrean dagoen legeriak eta Araudi honek ezartzen duten beste edozein betebehar.

2. KAPITULUA. KIROL-INSTALAZIO GUZTIEN ERABILERARI BURUZKO ARAU KOMUNAK

■ 12. artikulua. Kirol-instalazioetara sartzea

Sartzeko kontrola dagoen instalazioetan, erabiltzaileek, edo, bestela, taldearen arduradunak gaitzen duen
txartela aurkeztu beharko dute instalazioetara sartzeko. NANa edo identifikatzeko beste edozein agiri ofizial
ere aurkeztu beharko da halakorik eskatuz gero.

Gaitzen duen txartelak arazoren bat badu edo hondatuta badago, instalazioko langileak kendu egingo dio,
baina une horretan sartzen utziko dio.

Udalaren  kirol-instalazioak  eskola-kirol  hezitzailerako,  aisialdirako,  lehiaketarako  eta  tarteka  gizarte-
jardueretarako erabili ahal izango dira, baldin eta kasu bakoitzean dagozkien baldintzak betetzen badituzte.
Instalazio bakoitzean bertan eskaintzen diren kirol modalitateak egin ahal izango dira. 

Beste  kirol-modalitate  batzuk  ere  egin  ahal  izango  dira,  teknikoki  bideragarria  bada  eta  aurrez  udalak
baimenduz gero. Baimen hori Udalaren iritziaren arabera emango da. 

Udalaren kirol-instalazioak erabiltzeko, Zerga Ordenantzetan ezarritako prezio publikoa ordaindu beharko
da. 

Guztiz  debekatuta  dago  kirol-instalazioak  klaseak  emateko  erabiltzea,  irabazi-asmorik  gabekoak  nahiz
irabazi asmokoak, Kirol Sailaren baimenik gabe.

Galarazita dago instalazioetara animaliak sartzea, baldin eta egin beharreko kirol-jarduerak animaliaren bat
erabiltzea eskatzen ez badu edo behar bezala baimendutako egoera jakin bat ez bada.
Libre  izango da pertsona minusbaliatuekin  eguneroko  joan-etorrietan dabiltzan gidatxakurrak  haientzako
egokitutako tokietara sartzea.

■ 13. artikulua. Kirol-instalazioak erabiltzeko arauak

13.1. Ordutegia:

Instalazioak jarduera bakoitzerako finkatutako ordutegian erabiliko dira, eta, zenbait kasutan, programazio
jakinaren arabera.

Talde  erabiltzaileen  kasuan,  finkatutako  ordutegia  baino  20  minutu  lehenago  sartu  ahal  izango  da
aldageletara. Denbora hori 60 minutura luzatu ahal izango da, kategorien arabera, lehiaketako partidetan;
baina, betiere, aurrez eskabidea egin gero eta Kirol Sailak hala onartuz gero ebazpen arrazoitua emanda. 
Instalazioa erabiltzeko ordutegia aurrez finkatuta badago, ezingo da eskatu erabili ez den denbora luzatzeko,
baina denbora hori eman ahal izango da, hirugarrenei kalterik egiten ez bazaie

13.2. Jantziak:

Kirol-jantzi egokiekin sartu beharko da kirol-guneetara.  Arropak aldatzeko biluztu behar izanez gero, berriz,
ezinbestekoa da aldageletan aldatzea jantziak.

13.3. Beste arau batzuk:

-  Debekatuta dago kirol-instalazioetan erretzea,  alkoholdun edariak edatea edestupefazientzeak hartzea,
baita taberna-gunean ere. Eta ezin da ez janik eta ez kristalezko ontzirik sartu, taberna-gunera izan ezik.
- Galarazita dago baloiekin, pilotekin edo beste objektu batzuekin jolastea aldageletan, pistetara sartzeko
pasilloetan, harmailetan eta kirol-gunetzat hartzen ez diren eremu guztietan.
- Ezin izango da inolako ikastarorik egin Udalaren kirol-instalazioetan Kirol Sailak edo kudeatzaileek 
zuzenean ez badute programatu edo baimendu. Ezin dira udal eskaintzari lehia desleiala egiten dioten 
jarduerak antolatu. Partikularrek ezin dute ondasun publikoa erabili euren lanbidean modu pribatuan 
aritzeko.

■ 14. artikulua. Armairu-zerbitzua eta aldagelak
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Objektuak  armairuan  eta  aldageletan  uztean,  ez  da  gordetzeko  inolako  kontraturik  egiten  eta,  beraz,
instalazioaren jabeak ez du bere gain hartzen objektu horiek zaintzeko ardura. 
Kirol-jarduera jakin bat egitearekin lotuta dago aldagelen eta armairuen erabilera eta, beraz, jarduera hori
bukatzean, aldagelek eta armairuek hutsik geratu beharko dute, salbu giltzarrapoa edo norberaren giltza
erabiltzeko aukera ematen duen instalazioa denean.
Kirol-guneak itxi  ondoren,  erabiltzaileak 20 minutu izango ditu aldagelak erabiltzeko.  Era berean, aurrez
finkatutako  ordutegia  duen  kirol-jarduera  bukatu  ostean,  erabiltzaileak  20  minutu  izango  ditu  aldagelak
erabiltzeko.
Eguna bukatzean aldageletan eta armairuetan gelditzen diren objektuak eta instalazioetako beste tokietan
galduta geratutakoak horretarako bereziki prestatutako tokiren batean gordeko dira, oro har instalazioetan
dauden bulegoetan. Jabeak ez baditu eskatzen objektuak aurkitzen direnetik aste beteko epean, Pasaiako
Udaltzaingoaren bulegoetan utzi beharko dituzte instalazioetako arduradunek, objektuak baliotsuak badira
edo dokumentazioak badira. Gainerakoak (arropa edo baliorik gabeko bestelako objektuak) birziklatu egingo
dira.

Talde erabiltzaileen kasuan, entrenatzaileek, irakasleek edo taldeen arduradunek egiaztatu beharko dute
beren jokalariak eta kontrako taldeak instalaziora sartu aurretik eta atera ondoren zer egoeratan dauden
instalazioak, eta baieztatu egin beharko dute ez dutela hondatu. Arazoren bat ikusten bada, instalazioko
langileei  jakinarazi  beharko zaie.  Arau orokor  gisa,  entrenatzaileek,  irakasleek edo taldeen arduradunek
aldageletan egon beharko dute jokalariak aldatzen diren bitartean, ondo jokatzen ari direla kontrolatzeko.

ALDAGELEN ARAUDIA

-Banakako aldagelak

Zortzi  urtetik  gorako pertsona guztiek bere  sexuari  dagokion aldagela  erabili  behar  dute,  eta  aldatzeko
laguntza  behar  duten  8  urtetik  beherako  haurrak  aldagela  horietara  sar  daitezke  laguntzaile  batekin.
Laguntzailearen sexuari dagokion aldagelara sartuko da haurra.

-Ikastaroetako aldagelak

Ikastaro  batean  parte  hartzen  dutenek  aldagela  hauetan  (instalazioan  halakorik  baldin  badago),
lehentasunezko erabilera izango dute, baina beste edozein erabiltzailek ere erabili ahal izango ditu.

Ezgaituentzako aldagelak

Instalazio batzuetan aldagela batzuk erabiltzeko lehentasuna dute ezgaitasunen bat dutenek.

■ 15. artikulua. Taberna- eta/edo kafetegi-zerbitzuak eta saltzeko makinak

Zerbitzu  hori  ematen  duten  instalazioetan,  administrazio-kontratazioa  arautzen  duen araudiaren  arabera
kontratatuko da zerbitzuaren kudeaketa, eta indarrean dauden araudi guztiak bete beharko dira.
Jarduera pribatua da, eta titularraren kabuz eta bere erantzukizunpean egiten da, baina, hala ere, titularrak
errespetatu egin beharko du eta  errespetarazi  egin  beharko du Araudi  hau bere instalazioetan,  aplikatu
beharreko gaietan. Edonola ere, ez zaio kalterik egingo baldintza-agirian xedatutakoari. Alkoholik gabeko
edari beroak eta hotzak eta snakcak saltzeko makinak ere jarri ahal izango dira instalazioetan.

■ 16. artikulua. Instalazioetako publizitatea

Orokorrean, publizitate egonkorra jartzen bada, ezingo dio kalterik egin instalazioari eta ezingo du arrastorik
utzi kendu ostean. Ezingo da jarri jokalekuan, baldin eta ez badago horretarako baimen berezirik. 
Ezin izango dira publizitate-panelak jarri, baldin eta horien kokapen, material edo ezaugarri teknikoengatik 
arriskutsuak badira jokorako.

Publizitatearen edukiak publizitatea arautzen duen Araudiarekin bat etorri beharko du, bereziki euskararen
erabilera normalizatzeko arauek gai horretarako agintzen dutenarekin bat.

Kirol-instalazioetan publizitatea jartzeko, honako irizpide hauek bete beharko dira:
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- Egoitza soziala Pasaian izan eta Udalarekin batere zorrik ez duten kirol-klub eta -erakunde guztiek jarri
ahal izango dute publizitatea Kirol Sailak zuzenean edo zeharka kudeatzen dituen instalazioetan.
- Publizitatea jartzeko guneen erabileran eragina izango du Kirol Sailak egiten duen publizitate-kudeaketak.
Publizitateak ez ditu estaliko udal-instalazioetan dauden iragarkiak. 
- Baimena eskatu beharko da partidan edo ekitaldian publizitatea jartzeko.
Eskaeran zehaztuko dira honako alderdi hauek: zer eduki sartu nahi diren iragarkian, zer tokitan jarriko den
eta zer neurri edo motakoa izango den.
- Publizitatea jartzeko baimena partidak edo ekitaldiak irauten duen denborara mugatuta egongo da. Partida
edo ekitaldia amaitzean, publizitatea jarri duen klubak edo erakundeak kendu egin beharko du, eta hasieran
zegoen bezala utzi beharko du instalazioa.
-  Publizitatea  jartzeko  eta  kentzeko  gastuak  eta  ekintza  horiek  sortzen  dituzten  gastuak  baimendutako
erakundeak ordaindu beharko ditu.
- Publizitatea instalazioan gorde behar bada, suaren aurkakoa izan beharko du. 
- Ordain gisa, hala eskatzen bada, publizitatea jartzen duen erakundeak 2 m x 1 m neurtzen duen eremua
utzi beharko du, toki horretan Pasaiako Udalaren eta Kirol Sailaren erakunde-publizitatea jartzeko.

3. KAPITULUA. KEXAK, IRADOKIZUNAK, INFORMAZIO-ESKAERAK ETA ERREKLAMAZIOAK

■ 17. artikulua.- Administrazioaren ondare-erantzukizuna

Oro har, Pasaiako Udala ez da erabiltzaileek jasaten dituzten lesioen erantzule egingo, baldin eta lesioa ez
bada gertatu  instalazioa  edo  instalazioari  atxikitako  ondareak  egoera  txarrean  daudelako,  Administrazio
Publikoen ardurari buruzko araudiaren arabera.
Nolanahi  ere,  Pasaiako Udalak ez du ardurarik  hartuko erabiltzaileak istripurik  edo kalterik  izaten badu
Araudi hau ez betetzeagatik,  beste erabiltzaile batek jokabide arduragabea izateagatik edo instalazioak,
ekipamenduak eta zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik.

■  18.  artikulua.  Kirol  Sailak  esker  onak,  kexak,  iradokizunak,  informazio-eskaerak  eta  erreklamazioak
bideratzea

Kexak, iradokizunak, erreklamazioak edo eskaerak Udalaren titulartasuneko edozein kirol-instalaziotan eta
indarrean dagoen legedian aurreikusitako tokietan egin ahal izango dira, modu hauetakoren batean:

- Ahoz, instalazioko langileei. Hasiera batean, berak egin beharko du bere esku dagoen guztia konpontzeko.
-  Idatziz,  kirol-instalazio  guztietan,  bulegoetan  eta  web  orrian  erabiltzaileen  eskura  dagoen  ereduaren
bitartez.
- HAZeko bulegoetan.
- Telefonoz, Kirol Saileko arreta-telefonoetara deituz.
- Internet bidez, udalaren web orrian.
-Emailez: 

Iradokizunen, kexen, erreklamazioen edo eskaeren kasuan, erantzuna jaso nahi bada, posta-helbidea edo e-
maila jarri behar da, horiek aurkezten dituen interesdunarekin harremanetan jarri ahal izateko.

Eskaerak, iradokizunak edo kexak dokumentu erantsiak eduki ahal izango ditu.

Organo eskudunak ahalik eta azkarren —beranduenera ere astebeteko epean— erantzungo die herritarrei,
herritarrek erantzuna jasotzeko adierazten duten helbidean.

■ 19. artikulua. Kexak eta erreklamazioak bideratzea emakidadunen kasuan

Instalazioa zeharka kudeatzen den kasuetan, kudeaketaren arduradunak erreklamazio-orriak izan beharko
ditu, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean eta Legea
garatzeko araudian ezarritakoaren arabera. Eta erreklamazio horiek bideratu beharko ditu, araudi horretan
ezarritakoarekin bat.  Gehienez ere astebeteko epean emango da erantzuna. Emakidadunak Kirol  Sailari
jakinarazi beharko dio erreklamazioak jarri dituztela eta konpondu direla. 

Kalteengatik emakidadunek duten ardurari dagokionez, Herri Administrazioen Kontratuen Legeko 97. 
artikuluan edo Lege hori ordezkatzen duen araudian xedatutakoa bete beharko du. Hori dela eta,  
kontratistak ordaindu beharko ditu zerbitzu publikoaren kudeaketa-kontratua gauzatzearen ondorioz 
hirugarrenei egindako kalte eta galera guztiak. Gertakaria jazotzen denetik urtebete igaro bitartean, 
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kaltedunek Kirol Sailari eskatu ahal izango diote esan dezala bere ustez nori dagokion kaltearen ardura, 
emakidadunari entzun ostean.

4. KAPITULUA. ZEHATZEKO ARAUBIDEA

■ 20. artikulua. Ordena berrezartzeko neurriak

Instalazioetako langileek neurriak hartu ahal izango dituzte ordena berrezarri eta zerbitzua berriro martxan
jartzeko,  bidezko  diren  zehapenen  kalterik  gabe.  Jokabide  hauetakoren  bat  duten  erabiltzaileak  kirol-
instalaziotik bota ahal izango ditu:

-  Instalazioen  erabilerari  buruzko  Araudi  honetako  arauren  bat  hausten  dutenak.  Kasu  horretan,  unean
bertan baloratuko da egoera,  eta kontuan hartuko dira baldintza hauek:  hutsegitearen larritasuna,  arau-
haustea zuzentzeko abisuei kasurik ez egitea, beste erabiltzaileei kalte nabaria egitea, aurretik ere arau-
hauste hori egin izan duela jakitea eta antzeko beste hainbat baldintza.

-  Sartzeko  balio  duen  txartelik  ez  izatea,  instalazio  bat  aurretik  erreserba  egin  gabe  erabiltzea  barne,
erreserba egitea nahitaezkoa den kasuetan.

- Gizarte-bizikidetzaren eta higienearen kontrako ekintzak egitea edo beste jarrera antisozial batzuk izatea
(tratu txarra, arrazakeria eta xenofobia).

- Kirola hartarako jarritako guneetatik kanpora egin delako froga edo erakusgarria izatea.
- Kirol-txartela edo gaitzen duen txartela erabiltzea, txartel horren titularra izan ez arren. Erabiltzailea bota,
eta, kasu honetan, sartzeko erabilitako txartela ere kenduko zaio.

■ 21. artikulua.- Arau-hausteak eta zehapenak

21.1. Arau-hausteen tipifikazioa:
Arau-hasuteak era honetara sailkatzen dira: oso larriak, larriak eta arinak.

21.1.1. Arau-hauste oso larritzat hartzen dira honako hauek:

a) Instalazioetako langileei edo erabiltzaileei tratu txarra ematea edo bizikidetza nabarmen nahastea, eta,
horren eraginez, instalazioetako lasaitasunean eragin larri eta zuzena sortzea berehala. Instalazioetako adin
txikiko erabiltzaileei edo mugikortasun urriko pertsonei tratu txarra ematen bazaie edo indarkeria erabiltzen
bada, oso larritzat hartuko da beti.
b) Alarma faltsuak edo matxinadak sortzea instalazioetan.
c)  Kirol-instalazioak  edo  zerbitzuak  erabiltzeko  eskubidea  duten  beste  erabiltzaile  batzuei  erabiltzen  ez
uztea. Oso larritzat hartzen da baldin eta adin txikikoei edo mugikortasun urriko pertsonei eragiten badie edo
indarkeria erabiltzen bada.
d)  Beste  erabiltzaileei  beren  legezko eskubideak erabiltzen ez uztea,  bai  Araudi  honek ematen dizkien
eskubideak, bai aplika daitekeen beste edozein araudi juridikok ematen dizkien eskubideak ere.
e) Zerbitzu publikoari normal funtzionatzen ez uztea edo traba larri eta nabarmena jartzea.
f)  Ekipamenduak,  azpiegiturak,  instalazioak  eta  elementu  higigarri  eta  higiezinak  larri  eta  nabarmen
hondatzen dituzten ekintzak egitea.  Oso larritzat  hartuko dira konponketaren kostua 1.500,1 euro baino
handiagoa denean.
g)  Larrialdi-  eta  ebakuazio-planerako  beharrezko  elementu  hauek  lapurtzea,  txikitzea  edo  hondatzea:
alarmak, fitxak, txalekoak, su-itzalgailuak eta kartelak...
h) Segurtasun-araudia ez betetzea.
i) Zigor Kodeko 368. artikuluan xedaturiko sustantziak (droga toxikoak, estupefazienteak edo psikotropikoak)
kontsumitzea edo saltzea kiroldegi  barruan edo hari  erantsitako instalazioetan.  1/2016 Legea,  apirilaren
7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko arreta Integralari buruzkoa, urratzea. 
j) Inoren gauzak modu ilegalean lapurtzen harrapatzea.
k) Larritzat hartzeko moduko jazarpen fisiko, moral edo sexualeko jarrerak hartzea.
l) Aurreko atalean azaldutako jokabideak errepikatzea.
m) Harpidedun agiriarekin salerosketan jardutea.

21.1.2. Arau-hauste larritzat hartzen dira honako hauek:
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a) Instalazioetako langileei edo erabiltzaileei tratu txarra ematea edo bizikidetza nabarmen nahastea, oso
larritzat jotzeko baldintzak betetzen ez badira.
c)  Kirol-instalazioak  edo  zerbitzuak  erabiltzeko  eskubidea  duten  beste  erabiltzaile  batzuei  erabiltzen  ez
uztea, oso larritzat hartzen ez bada.
f)  Ekipamenduak,  azpiegiturak,  instalazioak  eta  elementu  higigarri  eta  higiezinak  larri  eta  nabarmen
hondatzen  dituzten  ekintzak  egitea.  Larritzat  hartuko  dira  konponketaren  kostua  1500  eta  600  euro
bitartekoa denean.
d) Instalazioak erabiltzea baimentzen duen txartelik edo dokumenturik gabe erabiltzea, behin eta berriro, edo
beste erabiltzaile baten txartelarekin pasatzea.
e) Erreserbak egiteagatik edo zerbitzuak erabiltzeagatik ez ordaintzea.
f) Animaliak edo Araudiak debekatutako beste zenbait elementu sartzea.
g) Erreserba-denbora igaro ostean, instalazioa ez uztea, eta beste kirolari  batzuei erabiltzeko eskubidea
galaraztea, baldin eta ez bada arau-hauste arina.
h) Gaitzekin edo zauriekin bainatzea.
i)  Zerbitzuari  buruz  sorosleek,  irakasleek  edo  Kirol  Saileko  langileek  emandako  argibideak  aintzat  ez
hartzea.
j) Kirol-instalazio batera sartzea, hori itxita dagoenean.
k)  Arau-hauste  oso  larrietako  ekintza  berak  egitea,  baina  21.2  artikuluko  irizpideak  aplikatuta  neurtzen
direnean.

21.1.3. Arau-hauste arintzat hartzen dira honako hauek:

a) Instalazioak txartelik edo instalazioa erabiltzea baimentzen duen dokumenturik gabe erabiltzea.
b) Kirol-instalazioetan erretzea, alkohola edatea edo drogak kontsumitzea. 1/2016 Legea, apirilaren 7koa,
Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko arreta Integralari buruzkoa, urratzea. 
c) Kirol-jarduerarako ez beste zerbaiterako erabiltzea armairuak eta armairua hutsik ez uztea kirol-jarduerak
amaitzean. Baimenduta dagoen instalazioetan izan ezik.
d) Instalazioetara oinetako edo jantzi desegokiekin sartzea.
e) Aldageletan bizarra moztea edo depilatzea.
f)  Bultzatzea,  saltatzea  edo  jolastea,  baldin  eta  horrek  besteak  gogaitzen  baditu  edo  istripua  egoteko
arriskurik sortzen badu.
g) Instalazioetako langileei ez jakinaraztea funtzionamenduan arazoak daudela —hausturak, hutsuneak edo
Araudiko arauren bat  ez dela  betetzen hautematea—. Entrenatzaileek,  irakasleek,  begiraleek  edo talde
baten ordezkari den edozein langilek izango du arazo horien berri emateko ardura.
h) Instalazioen erreserba ez ordaintzea, erreserba eskabidean oinarrizko daturik eman ez izanaren ondorioz,
hura  eman  gabe  geratzea  eragitea  edo  hura  lortzeko  ezaugarri  beharrezkoen  jabe  moduan  agertzea,
erreserbaturiko  instalazioa  araudi  honetan  xedaturikoez  bestelako  gauzetarako  erabiltzea  edo
erreserbaturiko instalaziora zio funtsaturik gabe behin eta berriro ez agertzea.
i) Arau-hauste larrietako ekintza berak egitea, baina 21.2 artikuluko irizpideak aplikatuta arau-hauste arin
gisa neurtzen direnean.
f)  Ekipamenduak,  azpiegiturak,  instalazioak  eta  elementu  higigarri  eta  higiezinak  larri  eta  nabarmen
hondatzen dituzten ekintzak egitea. Arintzat hartuko dira konponketaren kostua 600 eta 1 euro bitartekoa
denean.

21.2. Zehazki, arau-hausteak oso larrietan, larrietan eta arinetan sailkatuko dira, irizpide hauen arabera:

a)  Lasaitasunean  edo  beste  pertsona  edo  jardueren  eskubideen  erabilera  baketsuan  eragindako
nahastearen tamainaren arabera.
b) Osasungarritasunean edo apaingarri publikoetan egindako nahastearen tamainaren arabera.
c) Zerbitzu bat edo gune publiko bat erabiltzeko eskubidea duten pertsonei gune hori erabiltzean sortutako
nahastearen tamainaren arabera.
d) Zerbitzu publikoaren funtzionamendu arruntean sortutako nahastearen tamainarenarabera.
e)  Ekipamenduetan,  azpiegituretan,  instalazioetan  edo  zerbitzuko  elementuetan  sortutako  kalteen
tamainaren arabera.
f) Nahita egin izana, arduragabekeria-maila, pertsonen osasun eta segurtasunerako arriskua, eta behin eta
berriro egitea.

21.3. Zigorrak:

Arau-hauste arinei zehapen hauetako bat edo hainbat aplikatuko zaizkie, zigor ahalamena erregulatzeko 
arauez bat:
- 50 eurotik 750 eurora arteko isuna, eta instalazioetatik kanporatuko dira egun batetik bi astera bitartean.
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Arau-hauste larriei zehapen hauetako bat edo hainbat aplikatuko zaizkie, zigor ahalamena erregulatzeko
arauez bat:
- 750,1 eurotik 1.500 eurora arteko isuna.
-  erabiltzaile-eskubiderik  gabe  geratzea  eta  instalazioak  erabiltzeko  debekua  sei  hilabetetik  urtebetera
bitartean.

Arau-hauste oso larriei zehapen hauetako bat edo hainbat aplikatuko zaizkie, zigor ahalamena erregulatzeko
arauez bat:
- 1500,1 eurotik 3000 eurora arteko isuna.
-  erabiltzaile-eskubiderik  gabe  geratzea  eta  instalazioak  erabiltzeko  debekua  urtebetetik  bost  urtera
bitartean.

21.4.  Aurreko zigorrez gain,  harpidedun izateko eskubidea 5 urterako galtzea,  21.1.1 i),  j),  k),  l)  eta m)
ataletan arauturiko jokabideak, gertaeren larritasunaren arabera.

21.5. Instalazioak erreserbatzeko eskubidea gehienez ere urtebeterako galduko du, gertaeren larritasunaren
arabera,  erreserba  gauzatu  ondoren,  21.1.3  h)  artikuluan  xedaturiko  jokabideren  bat  gauzatzen  duen
lagunak.

21.6. Erabiltzaile-eskubideak galtzean, bazkide-txartela kentzen da eskubiderik gabe geratzen den denbora-
tartean.

21.7.  Artikulu  honetan  tipifikatutako  gertaerengatik  jar  daitezkeen  zehapenak  alde  batera  utzita,  arau-
hausleak lehengo egoeran utzi eta berritu egin beharko ditu ondasunak, eta sortutako kalte konponezin eta
galeren  kalte-ordainak  eman  beharko  ditu.  Horien  zenbatekoa  zehapen-espedientearen  ebazpenean
finkatuko da.

■ 22. artikulua. Zehapen-espedienteak izapidetzea

Pasaiako Udaleko organo eskudunak zuhurtasunezko neurriak hartu eta diru-zehapenak jarri ahal izango
ditu edo eskubideak kendu ahal izango ditu ekipamenduek behar bezala funtziona dezatela galarazten duten
jarrerak —aurretik tipifikatutako jarrerak— ikusten baditu.

Zeharka  kudeatutako  instalazioen  kasuan,  emakidadunak gertatutakoaren txostena  helarazi  beharko  dio
organo eskudunari, dagokion zehapen-espedientea hasi eta ebazteko.

Zehapen-espedienteak eta zuhurtasunezko neurriak Administrazio Publikoen zehapen-ahalmenaren araudi 
erregulatzailearen arabera izapidetuko dira.

II. TITULUA.
KIROL-INSTALAZIO BAKOITZAREN BERARIAZKO ERABILERA-ARAUAK

1. KAPITULUA. PISTA ESTALIAK, FRONTOI ESTALIAK, FUTBOL- ETA HOCKEY-ZELAIAK ETA KIROL-
INSTALAZIO ITXIAK ERABILTZEKO ARAUAK
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■ 23. artikulua. Pista estaliak, frontoi estaliak, futbol- eta hockey-zelaiak eta kirol-instalazio itxiak erabiltzeko
arauak

Artikulu hau kiroldegi-pista estaliei, frontoi estaliei, futbol- eta hockey zelaiei, tenis-pistei, minifrontoiei eta
kirol-instalazio itxiei buruzkoa da.

Kiroldegi-pista estaliak une jakin batean erabili ahal izango dira edo denboraldi baterako erreserba egin ahal
izango da. 

Denboraldiko erreserbak arautuko dituzten oinarriak:

DENBORALDIAN  ZEHAR  UDALAREN  KIROL-INSTALAZIOAK  ERABILTZEKO  ERRESERBAK
ONARTZEKO OINARRIAK 

Kirol-denboraldian zehar (irailaren 1etik ekainaren 30era) Pasaiako Udalaren ondorengo kirol-instalazioetan
astelehenetik ostiralera kirola praktikatzeko erreserbak onartzeko araubidea. 

DONIBANEKO KIROLGUNEA: pistak eta erabilera askotariko aretoak.
TRINTXERPEKO FUTBOL- ETA HOCKEY-ZELAIA.
DON BOSCOKO FUTBOL-ZELAIA.
SAN PEDROKO UDAL GIMNASIOA
AZKUENEKO PISTA
USOZEKO PISTAK
FRONTOI ITXIAK: Trintxerpeko frontoia eta Pasai Antxoko Ibaiondo frontoia. 

Gainerako urte sasoietan erabilera unean-unean eskatuko da. Udan bereziki, Udalak eskubidea du instalazio
bat edo batzuk gordetzeko, Kirol Sailetik eta beste sailetatik prestatzen diren egitasmoak gauzatzeko.

2) 2. ERABILERA-ERRESERBAK EMATEKO PROZEDURA

Erreserbak eskatzeko epea ekainaren 1etik 3ra bitartekoa da, eta ondorengo prozeduraren arabera onartuko
dira: 

 a) Erabilera-erreserbarako eskaerak. 

Erabilera-erreserbarako  eskubidea  izateko,  eta  araudi  honetan ezarritakoarekin  bat,  eskaerak  ezarritako
epean egin behar dira. 
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Denboraldi bakoitzerako ezarritako epearen ondoren jasotzen diren eskaerak erreserbak emateko prozedura
bukatu ondoren aztertuko dira, eta dauden aukeren arabera onartu ahal izango dira.

Eskaeretan  akatsak  edo  hutsuneak  aurkitzen  badira,  interesdunak  10  eguneko  epea  izango  du  horiek
zuzentzeko, Kirol Sailak horretarako eskaera egin ondoren. 

b) Prozedura bideratzea 

-  Kirol Sailari dagokio prozedura bideratzea. Eskaera guztiak aztertu ondoren, behar bezala arrazoitutako
behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du. 

- Erreserbak onartzeko behin-behineko proposamena interesdunei jakinaraziko zaie, eta haiek 10 eguneko
epea izango dute proposamena argitaratzen denetik, alegazioak aurkezteko.

-  Aurkeztutako  alegazioak  (halakorik  izanez gero)  aztertu  ondoren,  behin  betiko  ebazpen-proposamena
egingo da, eta horretan ondorengo alderdiak adieraziko dira:

• erreserba onartu zaien eskatzaileen zerrenda, 
• instalazioa eta kirolgunea, eta 
• esleitu zaizkion egunak eta ordutegiak. 

c) Erabilera-erreserbak ematea.

Erabilera-erreserbak  emateko  prozedura  amaitzeko,  Kirol  Sailak  ebazpena  emango  du,  eta  ondoren
eskatzaileei jakinaraziko zaie ebazpena. 

3. ERRESERBA EDO ERABILERA ESKATZEN DUTENEK BETE BEHARREKO EZAUGARRIAK EDO
BALDINTZAK

Eskaerak ondorengo irizpideen arabera egingo dira, erreserbatu nahi den eremuaren arabera:

3.1.KIROL-PISTA ITXIAK 

Entrenamenduak oro har pista osorako emango dira.

a) Ordutegiak:

 Erreserba-eskaerak (oro har) ondorengo ordutegien arabera egingo dira: 

• a) 16:30 / 17:30 eskolakoak 
• b) 17:30/18:30: eskoletako haurrak eta errendimenduko haurrak 
• c) 18:30/19:30: kadeteak 
• d) 19:30/20:30: kadeteak eta jubenilak 
• e) 20:30etik aurrera: seniorrak.

Ikastetxeetako  heziketa  fisikoko  eskolak  emateko  erreserbak  egingo  dira  instalazioa  irekitzen  denetik
16:30era bitarte bakarrik, eta beti lehentasuna izango dute eskola kirolerako erreserbek. Goizean instalazioa
ez bada irekitzen, instalazioa ikastetxeari uzteko formula aztertuko da, ikastetxeak erabiltzeko aukera izan
dezan.

b)  Eskaera  bakoitzaren  orduak  eta  egunak.   Kirol  guztietan  ondorengo  erreserba-motak  ezartzen  dira
entrenamenduetarako: 

•  Eguneko  ordu  1  eta  asteko  egun  1  edo  2  (aldizkakoak)  gehienez,  eskoletako  talde  benjamin  eta
alebinentzat. Foru araudiaren arabera.
•  Eguneko  ordu  1  eta  asteko  2  egun  (aldizkakoak)  gehienez,  eskoletako  haur,  kadete  edo  jubenilen
taldeentzat. 
• Eguneko ordu 1 edo 1,5 ordu 20:30etik 22:30era eta asteko bi egun (aldizkakoak) gehienez, senior mailako
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edozein modalitateko taldeentzat, edo kadete mailako edo hortik gorako rugby taldeentzat. 

Helburua da ahalik  eta  talde gehienen entrenamenduak ziurtatzea,  beraz,  eskaera kopuruaren arabera,
eguneko ordu bete baino gehiagoko entrenamenduak eta asteko 2 egun baino gehiago onartu ahal izango
dira. 

Denboraldiko erreserbei dagokienez, asteko hiru eguneko entrenamenduak onartuko zaizkie soilik Estatu
mailako ligetan parte hartzen duten talde federatuei. 

ERABILERA-ERRESERBAK EMATEKO IRIZPIDEAK

Instalazio-mota honetan lehentasuna izango dute ikastetxeetako taldeek eta nahikoa instalazio ez duten
talde federatuek, bakoitzari dagokion ordutegian, ondoren zehazten diren irizpideen arabera: 

18:30 bitarte: ESKOLA KIROLAK du lehentasuna.  

Ordutegi  horretan  lehentasuna  izango  dute  klubetako  nahiz  ikastetxeetako  eskola-kiroleko  taldeek,
hurrenkera honetan:

Lehenengo:

- Taldearen kategoria

• 17:30 arte lehentasuna izango dute, lehenengo, eskola-kiroleko ibilbidean parte hartzen duten taldeek, eta
ondoren errendimendukoek. 
• 17:30etik 18:30era lehentasuna izango dute errendimenduko taldeek, eta ondoren, parte-hartze ibilbidean
parte hartzen dutenek. 

 Bigarrena: emakumeen artean kirola sustatzea. Lehentasuna izango dute emakumeen taldeek eta talde
mixtoek gizonezkoen taldeen aurretik. 

Hirugarrena: federatutako kirola sustatzea. Kirol hastapeneko eskolak eskola-kiroleko jarduera osagarritzat
hartzen  dira,  beraz,  lehentasun-hurrenkeran  azken  lekua  izango  dute  erreserbak  emateko  garaian,  eta
erreserba horiek emango dira, aurrekoak eman ondoren lekurik geratzen bada. 

18:30etik aurrera: KIROL FEDERATUAK du lehentasuna.

Ordutegi horretan lehentasuna izango du kirol federatuak, talde bakoitzari kategoriaren araberako ordutegia
dagokio (3.b) puntuan ezarritakoaren arabera), eta ondorengo lehentasun-hurrenkeraren arabera: 

Lehena.- Taldeen kategoria, ordutegi bakoitzean eta erantsitako koadroan ezarritako hurrenkeraren arabera. 

Bigarrena.- Emakumeen artean kirola sustatzea. Lehentasuna izango dute emakumeen taldeek gizonezkoen
taldeen aurretik.  

Hirugarrena.-  Oinarrizko  kirola  sustatzea.  Lehentasuna  izango  dute  oinarrizko  kirola  sustatzen  duten
klubetako taldeek eta,  beraz,  erreserba eskatzen duten kirol-modalitatean, lehenik,  kategoria gehien eta
bigarrenik talde gehien duen klubeko taldeak. 

Dena den, erabiltzaileen artean adostutako beste banaketa formulak ere aplikagarrian izango dira.

GAINERAKO ERABILTZAILEAK

Gainerako eskatzaileei (beste erakunde mota bat edo partikularrak) erreserbak onartuko zaizkie, aurreko
eskaerei gutxieneko entrenamenduak eman ondoren, ordu librerik badago. Nolanahi ere, irizpideak aplikatu
ondoren  edo  partikularren  kasuan  ordutegiak  errepikatzen  badira,  zozketaz  erabakiko  da.  Ez  da
antzinatasun eskubiderik pilatuko.

3.2. FUTBOL-ZELAIAK
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Entrenamenduak oro har pista erdirako emango dira.   Okupazioaren eta taldearen ezaugarrien arabera,
zelai osoa utzi ahal izango da. 

a) Ordutegiak: erreserba-eskaerak (oro har) ondorengo ordutegien arabera egingo dira: 

 • 17:30/18:30: eskolakoak 
• 17:30/18:30: eskoletako haurrak eta errendimenduko haurrak 
• 18:30/20:30: kadeteak eta jubenilak 
• 20:30etik aurrera: seniorrak. 

 Ikastetxeetako  heziketa  fisikoko  eskolak  emateko  erreserbak  egingo  dira  instalazioa  irekitzen  denetik
16:30era bitarte bakarrik, eta beti lehentasuna izango dute eskola kirolerako erreserbek. Goizean instalazioa
ez bada irekitzen, instalazioa ikastetxeari uzteko formula aztertuko da, ikastetxeak erabiltzeko aukera izan
dezan.

b) Eskaera bakoitzaren orduak eta egunak.  

Kirol guztietan ondorengo erreserba-motak ezartzen dira entrenamenduetarako: 

•  Eguneko  ordu  1  eta  asteko  egun  1  edo  2  (aldizkakoak)  gehienez,  eskoletako  talde  benjamin  eta
alebinentzat. Foru araudiaren arabera.

•  Eguneko  ordu  1  eta  asteko  2  egun  (aldizkakoak)  gehienez,  eskoletako  haur,  kadete  edo  jubenilen
taldeentzat. 

• Eguneko ordu 1 edo 1,5 ordu 20:30etik 22:30era eta asteko bi egun (aldizkakoak) gehienez, senior mailako
edozein modalitateko taldeentzat, edo kadete mailako edo hortik gorako rugby taldeentzat. 

Helburua da ahalik  eta  talde gehienen entrenamenduak ziurtatzea,  beraz,  eskaera kopuruaren arabera,
eguneko ordu bete baino gehiagoko entrenamenduak eta asteko 2 egun baino gehiago onartu ahal izango
dira. 

Denboraldiko erreserbei dagokienez, asteko hiru eguneko entrenamenduak onartuko zaizkie soilik Estatu
mailako ligetan parte hartzen duten talde federatuei. 

ERABILERA-ERRESERBAK EMATEKO IRIZPIDEAK

Instalazio-mota honetan lehentasuna izango dute eskola-kiroleko taldeek eta nahikoa instalazio ez duten
talde federatuek, bakoitzari dagokion ordutegian, ondoren zehazten diren irizpideen arabera: 

Udalerriko futbol-zelaien banaketarako irizpideak estandarizatzeko, honako lan hau egin da elkarlanean eta
adostasunez Pasaiako futbol klubekin.

 
Irizpide  horiek  ezartzeko  modukoak  izan  behar  dute,  talde  kopuru  handiagatik  ezin  denean  klub
erabiltzaileen beharren banaketa beste era batera adostu, gutxieneko entrenamendu kopurua bermatu ahal
izateko.
 
Kronograma:  Pasaiako taldeek ekainaren  15a  bitarteko  epea  izango dute  hurrengo denboraldiko
taldeen  aurreikuspena  HAZen  aurkezteko,  horretarako  prestatutako  ereduaren  arabera. Klubak
eskaerarik aurkezten ez badu edo epea igaro ondoren aurkezten badu, eskaeran adierazitako talde guztiak
talde berritzat hartuko dira. Horren helburua da, ondoren ezartzen diren irizpideen arabera, ekaina bukatu
aurretik hurrengo denboraldirako erreferentzia gisa balioko duen zelaiaren erabileraren banaketa aurkeztea.
 
Ordutegi-tarteak: lehenik eta behin, honako ordutegi-tarte hauek ezarri dira maila bakoitzerako:
 
-F1-17:30-18:45: Futbol eskola - Haurrak
-F2-18:45-20:15 Kadeteak eta jubenilak
-F3-20:15-21:45 Erregional preferenteak.
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-F4:16:00-17:30 Kadeteak eta jubenilak.
 
Instalazioa ixteko ordua: 22:00.
 
Egunak eta orduak banatzeko irizpideak: Gutxieneko irizpide hauek ezarri dira, egun eta ordu bakoitzean
entrenamenduak banatzeko, kategorien arabera:
 
F1-  Futbol  eskola:  GFAk  entrenamendu  kopuruei  buruz  ezarritako  irizpideen  arabera. Errendimenduko
alebin kategoriak zelai erdian entrenatuko du, gainerako taldeek zelai laurdenean.
 
F1- Haurrak: astean ondoz ondokoak ez diren bi egunetan, 1 ordu eta 15 minutuko entrenamendua zelai
erdian.
 
F2-  Kadeteak  eta  jubenilak:  astean  ondoz  ondokoak  ez  diren  bi  egunetan,  1  ordu  eta  30  minutuko
entrenamendua zelai erdian.
 
F3-  Erregional  preferenteak:  astean  ondoz  ondokoak  ez  diren  bi  egunetan,  1  ordu  eta  45  minutuko
entrenamendua  zelai  erdian. Hirugarren  mailako  talderik  badago,  egokitzat  joko  da  astean  gutxienez  3
egunetan entrenatzea.
 
F4:16:00-17:30 Kadeteak eta jubenilak. Tarte hori, gutxienez, F2 tartearen baldintza beretan egokituko da.
 
Aukera dagoenean eta bete gabeko tarteak daudenean, atezainentzako entrenamenduak aurreikusi  ahal
izango dira zelai erdian ordubeteko tarteetan.
 
Txandako egunak bikoteka aplikatuko dira, ordutegiak mailaka banatzeko, gutxienez 3. ordutegi-zerrendan.
 
Entrenamenduen iraupena aldatu ahal izango da, baldin eta klub erabiltzaileen artean adostasuna lortzen
badute.
 
Egunak eta orduak banatzeko protokoloa:
 
F1- Futbol eskola: eskoletako taldeek egun bakarrean entrenatuko dute. Egun horretan bi ordu jarraian pilatu
ditzakete. Ordu bakoitzean zelaiaren lau laurden izango dituzte talde guztiak banatzeko. Errendimenduko
alebin mailako taldeek bi egunetan entrenatuko dute, GFAren araudiaren arabera; bi zelai erdi okupatuko
dituzte gainerako 4 astegunetan, eta ez dituzte entrenamenduak ondoz ondoko egunetan egingo.
 
F1-Haurrak: Tarte horretan geratzen diren gainerako hutsuneak beteko dituzte. Nahikoa ez bada, F2 tarteko
hutsuneak erabili ahal izango dituzte, eta gainera horretarako lehentasuna izango dute.
 
F2-  Kadeteak  eta  jubenilak:  astean  ondoz  ondokoak  ez  diren  bi  egunetan,  1  ordu  eta  15  minutuko
entrenamendua zelai erdian. Tarte horretan libre geratzen diren hutsuneak aukeratzeko lehentasuna izango
dute maila handieneko talde jubenilek, edo maila berekoak izanik, aurreko denboraldian sailkapen hobea
lortu  zutenek. Maila  bera  lortuz gero,  zozketa  egingo  da. Ondoren,  kadete  mailako taldeek egingo dute
aukeraketa. Kluben bateko kadete taldeek ez badute hutsune librerik ordutegi-tarte honetan, klub horretako
jubenil talderen batek F3 tarteko hutsuneak bete ahal izango ditu. Hutsunerik ez badago edo nahi ez badu,
F4 tartea aukeratu ahal izango du: 16:00etatik 17:30era. Eta horrela hurrenez hurren.

F3-Erregional preferenteak. Tarte horretan libre geratzen diren hutsuneak aukeratzeko lehentasuna izango
dute  maila  handieneko  talde  preferenteek  edo/eta  erregionalek,  edo  maila  berekoak  izanik,  aurreko
denboraldian sailkapen hobea lortu zutenek. Maila bera lortuz gero, zozketa egingo da.

Talde berriak. Kontuan izanik talde berriak direla aurreko denboraldian ez zeudenak edozein kategoriatan,
haiei dagokien ordutegi-tartean azkenak izango dira aukeratzen. Ez badago argi zein talde berri hasiko diren
libre dauden hutsuneak aukeratzen, zozketa egingo da. Hori lehen urtean bakarrik gertatuko da, hurrengo
urtean taldeak aurrera jarraitzen badu, irizpide orokorraren arabera aukeratuko du. Talde berri horientzat ez
badago hutsunerik haien erreferentziazko zelaian, Pasaiako Udalaren bigarren zelaian entrenatu ahal izango
dute,  banaketa-irizpide  hauetan  ezarritako  tarteetan  eta  ezarritako  gutxienekoak  errespetatuz.  Infantil
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mailara bitarteko taldeak ez dira haien erreferentziazko zelaitik mugituko. Beraz, ahal den guztia egingo da
entrenamenduetarako hurrengo ordutegi-tarteetan lehentasuna izan dezaten, eta ez dezaten mugitu beharrik
izan.

Tarte libreak. Talde guztien beharrak estali ondoren, tarte librerik izanez gero; horiek erabili ahal izango dira,
lehenik  eta  behin,  atezainen  entrenamenduetarako.  Bigarrenik,  tarte  horretan  zelaia  partekatzen  duen
taldeak  zelaiaren  zati  handiagoa  erabiltzeko,  edo  lehenago  eta  ondoren  entrenatzen  duten  taldeen
ordutegiak zabaltzeko astero ausaz.

Asteburuko programazioa.  Asteburuko partiden banaketa klubek kudeatuko dute eta federazioari horren
berri emango diote ezarritako epeetan. Era berean, futbol-zelaia kanpoko enpresa batek kudeatzen badu,
enpresa horri  ere idatziz  emango zaio  programazioaren berri,  jardunaldiaren aurreko ostiraleko 12:00ak
baino lehen. Bidalketa horiek egiteko, erreferentziako plantillak erabili ahal izango dira.

Erreferentzia gisa ezarritako ordutegiak errespetatu beharko dira, lekurik ez duten beste partidak ordutegi
horietatik kanpo programatzeko. Kontuan hartuko dira instalazioa irekitzeko eta ixteko ordutegi hauek:

Larunbatetan: 9:00etan lehen partida, eta jardunaldiaren amaiera 19:00etan.
Igandeetan: 9:00etan lehen partida, eta jardunaldiaren amaiera 14:00etan.

Ondoren egiten diren aldaketak onartuko dira, baldin eta ordutegiak betetzen badira eta ordutegien erabilera
optimizatzen bada.

Kontuan hartu ahalko dira instalazioaren erabiltzaile guztien oniritzia duen bestelako banaketa-prozedurak.

Kalteak instalazioetan: instalazioak egunero ikuskatuko dira, eta kluben bati egotz dakizkiokeen kalte
guztiak klub horrek konpondu beharko ditu. Horretarako, kalte horien berri emango zaio klub horri.
Klubak  kalteak  bere  gain  hartzen  ez  baditu,  Udalak  konponduko  ditu  eta  klubari  fakturatuko  dizkio.
Asteburuetan  instalazioaren  erabilera  desegokiak  eragindako  kalteak  horien  ardura  duten  klubei
erreklamatuko zaizkie, federazioaren bitartez.

Erantsitako instalazioak. Azkueneko pista eskatu ahal izango dute, beste entrenamendu gehigarri bat egin
nahi  duten  taldeek,  edo  muturreko  kasu  batean,  zelaiaren  banaketa  nahikoa  ez  denean.  Nolanahi  ere,
hockey modalitateak izango du erabiltzeko lehentasuna. Inolaz ere ez dira Aranederko pistak erabiliko futbol-
taldeen entrenamenduetarako.

4.2.3. GAINERAKO ERABILTZAILEAK.

Gainerako eskatzaileei (beste erakunde mota bat edo partikularrak) erreserbak onartuko zaizkie, aurreko
eskaerei gutxieneko entrenamenduak eman ondoren, ordu librerik badago.  Nolanahi ere, irizpideak aplikatu
ondoren edo partikularren kasuan ordutegiak errepikatzen badira, zozketaz erabakiko da. 

Dena den, erabiltzaileen artean adostutako beste banaketa formulak ere aplikagarrian izango dira.

3.3 FRONTOI ITXIAK

Pasaiako  barrutietan  dauden  frontoiak  udal  ondasunak  dira,  jabari  eta  zerbitzu  publikokoak,  nagusiki
aisialdiko jarduerak eta kirol-jarduerak egiteko. Horien helburu nagusia da euskal pilota sustatzea, baina
beste kirol-modalitate batzuk eta kultur edo gizarte arloko jarduerak ere egin daitezke horietan.

BALDINTZA OROKORRAK:

Pertsona batek ezin ditu une berean beste hainbaten izenean erreserbak egin. 

Frontoiaren erreserba guztiak jokalarietako batek egingo ditu, eta erreserba egiten duenak gero jokatzen ez
badu, zigorra jarriko zaio eta hura izango da taldearen arduradun nagusia.

Ordutegi batzuk ezarriko dira frontoia jolaserako irekita egon dadin, eta herritar guztiek jokatzeko aukera
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izan  dezaten.  Eta  ordutegi  horietan  ez da  erreserbarik  onartuko,  Udalak  edo  udal  intereseko  elkarteek
antolatutako jarduera edo ekitaldietarako edo herriko klubek antolatutako txapelketa edo jaialdietarako ez
bada. 

Eguneko  ordu  bete  baino  gehiagoko  erreserbarik  ez  da  egingo.  (Frontoien  okupazio-mailaren  arabera,
klausula hau berrikus eta alda daiteke, kirola egiteko orduak hobeto banatzearren).

Alokairua ezeztatzeko,  gutxienez 24 ordu lehenago jakinaraziko zaie kudeaketa-enpresako langileei  edo
telefonoz deitu eta horren berri eman. Bestela, alokairua kobratuko zaie, eta zor hori kitatu arte ezin izango
dute frontoia berriz alokatu. 

Frontoiaren erreserba egiten denean, kantxan edo kontrakantxan ezin da beste erabiltzailerik sartu edo ibili.
Instalazioaren  erreserbak  eremu osoa  hartzen  du  barne.  Harmailetara  sar  daiteke,  baldin  eta  frontoiko
jokalariei kalte edo trabarik egiten ez bazaie. 

Larruzko paleta eta pala motzeko modalitateetan edo ikusleentzako edo frontoiko elementuetarako arrisku
argia duten modalitateetan aritzeko, derrigorrezkoa da babes-sarea erabiltzea, pilotak kontrakantxara pasa
ez daitezen. Sarea erabiltzen bukatu ondoren, jaso egin beharko da, horretarako jarritako sistema erabiliz. 

Alokairuak oro har kantxa osorako emango dira.

a) Ordutegiak:

    -Elkarte eta partikularrak: astelehenetik ostiralera: 16:00-22:00. Larunbat, igande eta jaiegunetan: 9:00-
11:00.
    -Erabilera librea: asteburuetan frontoiaren erabilera librerako ordutegiak ezarriko dira:

Pasai Antxoko Ibaiondo frontoia: larunbat, igande eta jaiegunetan: 11:00-19:00
Trintxerpeko frontoia: larunbat eta igandeetan: 9:00-13:00

 Erreserba-eskaerak (oro har) ondorengo ordutegien arabera egingo dira: 

• a) 16:30 / 17:30 eskola-kirola.
• b) 17:30/18:30: Pilota Eskola.
• c) 18:30-22:00: beste modalitate batzuetako beste klubak edo erreserba partikularrak.

Ikastetxeetako  heziketa  fisikoko  eskolak  emateko  erreserbak  egingo  dira  instalazioa  irekitzen  denetik
16:30era bitarte bakarrik, eta beti lehentasuna izango dute eskola kirolerako erreserbek. Goizean instalazioa
ez bada irekitzen, instalazioa ikastetxeari uzteko formula aztertuko da, ikastetxeak erabiltzeko aukera izan
dezan.

b) Eskaera bakoitzaren orduak eta egunak. Ondorengo erabilera-erreserbak ezartzen dira:

•  Eguneko ordu 1 eta asteko 2 egun (aldizkakoak) gehienez, eskoletako talde benjamin eta alebinentzat.
Foru araudiaren arabera.
• Eguneko ordu 1 eta beharrezkoak diren egunak pilota-eskolako taldeentzat.
• Asteko ordu 1, 18:30etik 22:00ak bitarte, instalazioko gainerako erabiltzaileentzat.

ERABILERA-ERRESERBAK EMATEKO IRIZPIDEAK

Instalazio-mota honetan lehentasunen hurrenkera hau da:  eskola  kiroleko ikastetxeetako taldeak,  pilota-
eskolak, Pasaiako partikularrek erreserbatutako frontoi modalitateak, haien modalitaterako nahikoa instalazio
ez duten Pasaiako talde federatuak,  eta frontoiko modalitateetan eta bestelako modalitateetan dabiltzan
gainerako erabiltzaile ez pasaitarrak. 

Nolanahi ere, adierazitako irizpideak aplikatu ondoren, ezin bada banaketa egoki antolatu, zozketa egingo
da.

3.4 SAN PEDROKO GIMNASIOA
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Eremu hori erabiltzeko baimenak irizpide hauen arabera ematen dira:

Asteburuetan erabilera librea eta doakoa izango da Pasaiako elkarte eta taldeentzat. Halaber, aste barruan 
erabilera librea izango da horientzat udalak edo Trintxerpeko kirolguneko kudeatzaileek programatuta ez 
dauzkaten ordutegietan. 

Ikasturteko egitarauek lehentasuna izango dute jarduera puntualen aurrean.

Instalazio hau erreserbatzeko ez da udal tasarik ordaindu behar.

a) Ordutegiak:

Erreserba-eskaerak (oro har) udalaren kirol-eskaintzatik sortutako taldeak antolatu ondoren libre geratzen
diren ordutegietarako egingo dira.

b) Eskaera bakoitzaren orduak eta egunak.  Kirol modalitate guztietan erabilera partikularrerako erreserba-
mota hauek ezartzen dira entrenamenduetarako: 

• Eguneko ordu 1 eta astean egun 1 edo 2 (aldizkakoak) gehienez.

ERABILERA-ERRESERBAK EMATEKO IRIZPIDEAK

Instalazio honetan lehentasuna izango dute udalaren kirol-eskaintzako jarduerek.  Hala ere, astelehenetik
ostiralera  goizez  ordu  batzuk  gorde  dira  (9:00-10:30)  San  Pedroko  Jubilatuen  Elkartetik  antolatutako
jardueretarako.  Gainerako  erabiltzaileen eskaerak ondoren zehazten diren  irizpideen  arabera  antolatuko
dira: 

Etengabeko erabilerarako: 

-  Lehena:  bertako  kirol-klub  edo  -elkarte  bati  lotutako  jarduerak,  praktika  irekia  eskaintzen  dutenak eta
udalaren kirol-eskaintzari lehia desleiala egiten ez diotenak.

-Bigarrena: emakumeen artean kirola eta jarduera fisikoa sustatzea. Lehentasuna izango dute emakumeen
taldeek eta talde mistoek gizonezkoen taldeen aurretik. 

Hirugarrena: beste elkarte mota bat. 

GAINERAKO ERABILTZAILEAK

Gainerako eskatzaileei (beste erakunde mota bat edo partikularrak) erreserbak onartuko zaizkie, aurreko
eskaerei gutxieneko entrenamenduak eman ondoren, ordu librerik badago.

Nolanahi ere, adierazitako irizpideak aplikatu ondoren, ezin bada banaketa egoki antolatu, zozketa egingo
da.

• 6.- BALDINTZAK 

Denboraldiko  erreserbak  egin  ditzakete  gune  horiek,  euren  elkarteen  helburuekin  bat,  erregulartasunez
erabili nahi dituzten elkarteek.

Elkarte guztiek Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Udal Erregistroan erregistratuta egon behar dute. 

Ezinbesteko baldintza da Udal Ogasunarekiko ordainketak egunean izatea, bestela eskaera EZ da onartuko.
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Oinarri hauekin bat egindako erreserbak horietan ezarritako helburuetarako bakarrik izango dira. 

Instalazioa kirol ekitaldi puntualetarako erreserbatu daiteke, eta horiek lehentasuna izango dute ikasturteko
erreserben aurretik.

Instalazioak  erabiltzeko  baimena  emango  da,  organo  eskudunak  antolatu  edo  baimendutako  ekitaldien
baitan; eta ez da kalte-ordainik eman beharko, egoera horregatik beste instalazio bat erabili behar bada, edo
ordutegia aldatu behar bada. Hala ere, hori nahikoa denborarekin jakinaraziko zaio interesdunari, gutxienez,
48 ordu lehenago, eta ahal dela astebete lehenago.

Erabiltzaileak instalazioetara sartuko dira instalazio bakoitzeko langileek baimentzen dituzten jardueretarako
aurreikusitako lekuetatik. Sarrera doakoa izan daiteke edo kuota ordaindu beharrekoa.

Euren  jardueretarako musika behar duten  elkarte  guztiek  ezagutu  behar  dituzte  egilearen eta  editorren
eskubideak  arautzen  dituzten  indarreko  araudiak.  Udalak  emandako  soinu-ekipoa  erabiliko  dute,
bolumenaren kontrola duelako.

2, KAPITULUA. GIMNASIA- ETA MUSKULAZIO-GELAK ERABILTZEKO ARAUAK ETA IKASTAROAK.

■ 24. artikulua. Gimnasia- eta muskulazio-gelak erabiltzeko arauak

Instalazio hauek 16 urte edo gehiago dituztenentzako dira. Adingabeek euren gurasoen baimena eskatu
beharko dute, eta instalazioa guraso edo adingabearen kirol-praktika gidatzeko gaitasuna egiaztatzen duen
tutorearen zaintzapean erabili. 

Gimnasioetan erabilera-mota hauek egin daitezke:

- Sarrera librea: banakako erabilerarako dira, eta instalaziora sartuko dira sartzeko arau orokorrekin bat.

- Talde federatuentzat edo beste talde batzuentzat programatutakoak: Aldez aurreko erreserba egin behar
da, gainerako kirol-eremuak bezala eskatu behar dira, lehen aipatutako erreserben araudiaren arabera, hau
da, ezarritako tasa ordaindu ondoren erabili ahal izango dira. Bertara sartzeko baimena emango da eremua
libre badago, eta taldeek arduradun bat izango dute. Instalazioak erabilera handia duen orduetan eskaerei
ezezkoa eman dakieke. Oro har erreserba hauek onartuko dira erabilera gutxien duten orduetan.

Gimnasioen erabiltzaileek erabilitako elementuak txukun utziko dituzte, gainerako erabiltzaileek gimnasioa
behar bezala erabiltzeko arazorik izan ez dezaten.

MUSKULAZIO-ARETOA, ARETO KARDIOBASKULARRA ETA IKASTAROETARAKO ARETOA

Heldu batekin ez doazen 16 urtetik beherakoek ezin dute gimnasio hau erabili.

Gimnasioa instalazioko bazkideek bakarrik erabil dezakete hariketa fisikoak egiteko. Erabiltzaileek bazkide-

txartela agerian izan behar dute eta aretoan ezin da sartu eremu hau erabiltzen ari ez den inor. Sektoreko

profesionalek (entrenatzaile pertsonalek...) ezin dute instalazio publikoa erabili euren lana egiteko.

Guztiz debekatuta dago aretoan erretzea eta jatea.

Gimnasioa  erabiltzeko,  monitorearen  argibideak  jarraitu  behar  dira,  bai  gimnasioko  ekipamenduaren

erabilera eta funtzionamenduari dagokionez, eta bai lan-metodologiari dagokionez. 

Erabiltzaile bakoitzak argibide horiek banaka jasoko ditu, monitorearekin aurrez adostutako hitzorduan.

Nahitaezkoa da gimnasioan sartzeko oinetakoak aldatzea, eta arropa egokia erabiltzea. 

Nahitaezkoa da toaila erabiltzea, garbitasunagatik eta besteekiko errespetuagatik.  
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Nahitaezkoa da erabilitako material guztia jasotzea eta bere lekuan uztea, bai makinetan eta bai barrak eta
alterak erabili ondoren. 

Materialak eta ekipamenduak guztionak dira; partekatu egin behar dira.  

Makina guztiek erabiltzeko denbora mugatua dute, eta denbora horiek errespetatu egin behar dira. 

Zalantza edo kexarik izanez gero edo matxurarik gertatuz gero, berehala jakinarazi behar da instalazioko

harrera-bulegoan.

Arau hauek ez betetzea nahikoa arrazoi izan daiteke bazkideari gimnasioaren erabilera galarazteko.

3. KAPITULUA

EREMU TERMO-LUDIKOA: Donibane eta Trintxerpeko kirolguneak:

Neguko ordutegiak, urritik martxora bitarte: astelehenetik ostiralera: 10:00-13:00 eta 17:00-20:00. Larunbat
eta igandeetan eta aldez aurretik eskatuta, instalazioa itxi baino ordu erdi lehenago arte. 

Gainerako urte sasoietan aldez aurretik eskatu behar da, eta instalazio itxi baino ordu erdi lehenago arte
erabil daiteke. 

Araudia:

1. Saunan sartu aurretik, ur beroarekin dutxatu behar dugu eta oso ondo lehortu.

2.  Hobe da arroparik  gabe sartzea,  azalak ez dezan ederki  izerditzeko oztoporik  topatu.  Toaila  batekin
estaliko dugu zurezko eserlekua bertan esertzeko.

3. Egokiena da bi saio motz egitea, bost eta hamar minutu bitartekoak, isilik eta hankak altxata.

4. Saioen ondoren ur hotzarekin dutxatu behar da, eta minutu batzuetan atsedena hartu etzanda eta ondo
tapatuta.

5. Ez da gomendagarria objektu metalikoak sartzea.

6. Ondo hidratatu behar da, barrutik nahiz kanpotik.

7. 16 urtetik beherakoentzat debekatua dago sauna erabiltzea heldu batekin ez bada.

8. Bazkideak edota eguneko sarrera ordaintzen dutenak bakarrik sar daitezke.

9. Botikak hartzen ari bazara edota gaixotasunen bat baduzu, kontsultatu aurrez zure medikuarekin sauna

erabili ahal izateko.

Nahitaezkoa da sauna barruan toalla erabiltzea. Bainujantziarekin eta txankletekin sartu behar da.

Debekatuta  dago  saunaren  barruan  edozein  motatako  materialak  erabiltzea  (olioak,  eztia,  krema
hidratantea...).

Guztiz debekatuta dago bizarra moztea edo depilatzea (sauna erabiltzen bada edo erabiltzen ez bada).

4, KAPITULUA. KIROL-INSTALAZIO IREKIAK ERABILTZEKO ARAUAK

Pasaiako Udalak kirol-instalazio ireki hauek dauzka:
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AZKUENEKO PISTA.
ARANEDERKO PISTA
USOZEKO PISTA
FRONTOI IREKIAK: San Pedroko frontoia, Donibaneko Lizarazu frontoia eta Pasai Antxoko Biteri frontoia.  

■ 25. artikulua. Kirol-instalazio irekiak erabiltzeko arauak

Araudi honen ondorioetarako, kirol-instalazio irekitzat hartzen dira sarrera-kontrolik gabeko instalazio irekiak;
besteak beste, frontoi irekiak, kiroldegi-pista irekiak eta jarduera fisikoa eta kirola egitea ahalbidetzen duten 
bestelako eremuak.

Libre erabili ahal izango dira, baina erabilera mugatzeko aukera ere egongo da, Kirol Sailak edo lankidetza-
hitzarmenak  dituzten  klub  edo  elkarteek  programazio  jakinak  antolatzean.  Kasu  horietan,  instalazio
bakoitzean adieraziko da, eta informazioa jaso ahal izango da Kirol Sailean, bai bulegoetan, bai kiroldegietan
ere.

5, KAPITULUA. FRONTOI TXIKIETAKO ARTE MARTZIALEN ARETOA ERABILTZEKO ARAUAK

■ 26. artikulua. Arte martzialen aretoa erabiltzeko arauak

Arte martzialen aretoa borroka-kirolak praktikatzeko erabiliko da, batez ere.
Ekitaldi bat egiteko areto osoa erreserbatzen bada, erreserba horrek lehentasuna izango du modulu bakar
batzuen  erreserben  gainetik,  betiere  erreserba,  gutxienez,  astebete  lehenago egin  bada;  irizpide  berari
jarraituko zaio erreserba denborari dagokionez

Aretoa erreserbatzeko, aurrez eskaera egin eta indarrean dagoen tasa ordaindu beharko da.

6.  KAPITULUA  ROKODROMOA/BOULDERRA  ETA  TXIMISTARRIKO  ESKALADA-EREMUA
ERABILTZEKO ARAUAK

FITXA TEKNIKOA:  

Harkaitz-mota: hareharria 
Ekipamendu-mota: kimikoak 
Bide kopurua: 8
Gutxieneko eta gehieneko altuera: 8 m 
Gutxieneko eta gehieneko zailtasuna: V+ / 6c 
Orientazioa: hegoa 
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Jaitsiera: esekitzeak 
Oharrak:  itsasertzerantz jaisteko bidean harkaitz bitxi  bat dago, boulder-pauso batzuk ateratzeko aukera
ematen duena.

Eskalada eskola hau Gipuzkoako Mendi Federazioak berrikusi eta ekipatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
babesarekin. Hondatutako materialak kendu eta ainguraketa herdoilgaitz berriak jarri dira, eta material berri
horiek eskalada segurtasunez egiteko beharrezko kalitate-arauak betetzen dituzte. Kokapenaren ingurumen
naturalak,  “Gipuzkoa  bertikalaren”  ikuspuntua  eta  ingurune  apartaz  gozatzeko  aukera  emango  die
erabiltzaileei, eta sentsazio horiek nekez sentitu ahal izango ditu probintziako beste leku batzuetan. Izan ere,
ezaugarri  berezi  batzuk ditu hiri-ingurunean kokatutako beste edozein kirol-instalazioetatik desberdintzen
dituenak. Guztien gozamenerako, erabileraren gomendioak errespetatzea aholkatzen zaie eskalatzaileei. 

 GMFren oharra 
•  GMFa  bere  siglekin  identifikatutako  ainguraketen eta  bere  teknikariek  egindako  berrekipamenduaren
arduraduna da. 

27. artikulua. Eskalada-eremua erabiltzeko arauak

GMFk ez du ikuskatu eta ez da arduratzen jarritako beste edozein materialen egoeraz; hala ere, aurreikusi
da  poliki-poliki  gainerako  ainguraketak  berrikustea,  Administrazioak  eta/edo  babesleek  inbertitzen  duten
finantziazio ekonomikoaren baitan. 
•  Hutsak  antzematen  badira:  -  Harremanetarako:  Tel.  943  46  14  40  •  E-maila:  gmf-
administrazioa@kirolak.net 

Gomendio orokorrak: zure eta besteen segurtasunagatik, eskalatzen hasi aurretik, irakur itzazu gomendio
hauek: 

Lagundutako 16 urtetik  beherako gazteak:  16 urtetik  beherakoek eskarmentudun heldu batek lagunduta
(aita, ama edo baimendutako tutorea) joan beharko dute beti, instalazioa erabiltzen duten bitartean. Nahitaez
eraman beharreko materiala: kaskoa, arnesa, diametroaz eta luzeraz eskalada eskola honi egokitutako soka
dinamikoa, segurtasun tresna/jaisgailua, expres zinta mosketoiduna, HMS mosketoia eta katu oinak; denak
homologatutakoak. Ziurta ezazu egoera onean daudela igotzen hasi baino lehen. 

Segurtasuna 

• Eskalatzea kirol-praktika arriskutsua da; istripu larria izan dezakezu, baita hilgarria ere. 
•  Borondatez egiten duzu eskalada instalazio honetan, eta zure gain hartzen dituzu eskaladaren berezko
arriskuak eta erantzukizun zibil edo penala, pertsonala edo hirugarrengoen aurkakoa erorikoak, lur jausiak
edo gertatu ahal izango diren istripuak direla eta. 
•  Ezinbestekoa  da  teknika  espezifikoak  menderatzea,  homologatutako  materialak  eta  segurtasun
ekipamenduak erabiltzea, eta forma fisiko egokia izatea. 
•  Ez  ezazu  inoiz  eskalatu  alkoholaren  edo  beste  droga  batzuen  eraginpean,  zeure  segurtasuna  eta
gainerako eskalatzaileena arriskuan jar dezakezu eta. 
• Izan zaitez zuhurra. Aukeratu igotzeko ibilbidearen zailtasuna zure osasun-egoeraren, forma fisikoaren eta
maila teknikoaren arabera; eta egiaztatu ainguraketak egoera onean daudela erabili baino lehen, izan ere,
hondatu egin daitezke erabileragatik, egurats zabalean daudelako, harriak erori direlako eta abar. 
• Ibilbidean eskalatzaileren bat badago, saiatu zaitez horretan ez sartzen. Sartzen bazara, zure sokadak ez
du  lehenengo  sokadaren  garapena  oztopatuko  edo  zailduko.  Inolaz  ere  ezin  dituzu  ainguraketak  zure
aurreko sokadarekin aldi berean erabili. 
• Rapelatzen jaitsi behar baduzu, har itzazu neurriak zure mugimenduek eta zure sokek ez diezaieten beste
eskalatzaileei trabarik edo kalterik egin, eta ziurtatu sokaren luzera egokia dela jaitsiko duzun atalerako. 
• Saihestu harri edo objektuak erortzea; are gehiago zure azpian pertsonak edo animaliak badaude. 
• Ez da komeni bakarka eskalatzea. Bakarka eskalatzen baduzu, horretarako berariazko teknikak menderatu
eta erabili behar dituzu. 
•  Berariazko ezagutza ez baduzu, eskarmentua duen eskalatzaile batekin ibili  beharko duzu, edo titulua
duen teknikari, gida edo irakasle bat kontratatu. 
•  Federatu  zaitez  zure  segurtasunagatik.  Federazioaren  lizentziaren  aseguruak  izan  ditzakezun  lesioak
estaliko ditu, eta baita hirugarrenei eragin diezazkiezun kalteak ere. 

■ 28. artikulua. Rokodromoa erabiltzeko arauak
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• 16 urte baino gutxiago dutenek heldu batekin sartu beharko dute.
• Pertsona heldu horrek hartuko du bere gain adingabeen jokaerak eragindako edozein kalte edo

kexa.
• 16  eta  17  urteko  erabiltzaileek  guraso/tutoreen  baimena  aurkeztu  beharko  dute  harreran,

rokodromoan bakarrik ibiltzeko.
• Gomendagarria da rokodromoaren erabiltzaileak federatuta egotea. 
• Rokodromoan sartzen den erabiltzaile orok onartzen du jarduera horretan aritzeko maila nahikoa

duela,  eta  bere gain  hartzen ditu  praktika ezegoki  baten ondorioz gerta  daitezkeen ezbeharrak.
Rokodromora sartzen diren guztiek erantzukizunetik salbuesteko agiria sinatu beharko dute.

• Rokodromoan  sartzeko,  bazkide  izateaz  edo  sarrera  ordaintzeaz  gain,  beste  edozein  gunetan
bezala, rokodromoaren erabiltzaile zerrenda berezi batean izena eman beharko da.

• Rokodromora sartzeko kudeatzaileek emandako txartel elektronikoa erabiliko da. 
• Giltza hori ez zaio inolaz ere inori utziko edo eskualdatuko; hori eginez gero, instalazio erabiltzeko

baimena kenduko da.
• Ezin  da  erabili  hormetan,  zoruetan  eta  sabaietan  finkatzeak  egitea  eskatzen  duen elementurik.

Jarduera bukatu ondoren,  erabilitako materiala modu ordenatuan jaso behar da,  sarrerak behar
bezala itxita, argiak itzalita daudela egiaztatu eta erabilitako espazioa hasieran zegoen bezain garbi
edo garbiago utzi beharko da.

• Ibilbide bertikaletan aritzeko, nahitaezkoa izango da eskaladako materiala erabiltzea. 
• Eskaladako  material  homologatua  erabili  behar  da,  CE  ziurtagiria  duena:  katu-hankak,  soka

dinamikoa, eskaladako arnesa, kontra-aseguruko blokeoa duten sistemak, espres zinta eta jarduera
hau egiteko kirol jantzi egokiak.

• Ibilbideak  eskalatzeko,  nahitaezkoa  da  hauek  erabiltzea:  grigria  eta  segurtatze-korapilo  bezala,
zortzia. 

• Ezin da ainguraketa bat gainditu, ainguraketa horretan segurtatu gabe.
• Nahitaezkoa da aseguru guztiak mosketoiez eustea.
• Jaitsiera bakoitzeko soka bakarra erabil daiteke.
• Ibilbideetan eskalatzailerik ez dagoenean bakarrik egin daitezke zeharkaldiak.
• Instalazioan arnesak alokatzerik egongo da. 
• Ezin da segurtasun-marra gainditu sokarik gabe. 
• Ezin izango da rokodromoa bakarka erabili;  gutxienez bi  pertsona (sokada bat) egon behar dira

bertan jarduera bakoitzean.
• Ezin da beste eskalatzaile baten azpian eskalatu.
• Ezin dira presak lasaitu edo ibilbideak aldatu, zuzendaritzaren baimenik gabe.
• Aipatutako neurrietako batzuk ez dira aplikatu beharrik izango, kudeatzaileek baimendutako talde

jakinen kasuan.
• Jarduera finkoak (ikastaroak edo taldekako entrenamenduak) antolatzen diren orduetan ezingo da

erabilera beti bermatu.
• Erabiltzaileek harreran begiratu dezakete zein ordu eta egunetan ezin den rokodromoa erabili.
• Pista aldean boulder egin nahi izanez gero, koltxoneta bat jarri beharko da BETI azpian, bigarren

expressa edo sokarik gabeko eskalada-aldea edota eskalada-altuera mugatzen duen marra gorria
gainditu gabe.

• Zintak,  hormako mosketoiak eta atxikiak ezin dira inola ere manipulatu,  ez eta tokiz aldatu ere.
Hamalau urte baino gutxiago dituztenek eskarmentua duen adin nagusiko batek, monitore batek
nahiz arduradun batek gainbegiratuta eskalatuko dute beti.

 
7. KAPITULUA: BIZIBADIA, BIZIKLETAK MAILEGATZEKO ZERBITZUA:
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Pasaiako Udalak garraio sistema berriak sustatu nahi ditu, egungo ereduek herriaren bizi-kalitatean duten
eragin  kaltegarria  dela-eta;  horregatik,  ohiko garraiobideak ahal den heinean ordezkatu,  eta bizikletaren
erabilera sustatu nahi du, bizikletak dituen abantaila ugariak kontuan izanik: trafikoa hobetzen du, eguneroko
desplazamendu  beharrak  eraginkortasunez  betetzen  ditu,  eta  kutsadura  eta  zarata  mailak  gutxitzen
laguntzen du. 

Gure  udalerrian  ibiltzeko  bitarteko  berrien  eskariari  erantzunez,  udal  proiektu  honen  bitartez,  bizikletak
mailegatzeko guneak ezarriko dira udalerrian barrena. Baina zerbitzu berri hau ez da udalaren zerbitzu soil
bat izango, mugikortasun iraunkorra garatzeko modu eraginkorra baizik.  

Mailegu-sistemaren  helburua  da  herritarrak  konturatzea  bizikletaren  erabilera  euren  eguneroko
desplazamenduetarako  oso  eraginkorra  dela  (azkarragoa  da  eta  osasun  fisikoa  eta  buruko  osasuna
hobetzen  ditu,  besteak  beste).  Eta  azken  helburua  da  erabiltzaileek  euren  bizikleta  erostea  eta  euren
desplazamenduetarako bizikleta erabiltzea.  

Gure  udalerrian  horri  buruzko  araudirik  ez  dagoenez,  zerbitzu  horien  erabilera,  antolaketa  eta
funtzionamendua arautzeko ordenantza prestatu eta onartu beharra dago. 

29. artikulua: zerbitzua erabiltzeko arauak: funtzionamenduaren laburpena: (ikusi udal ordenantza)

1. Bizibadia Pasaiako Bizikletak Mailegatzeko Zerbitzuaren Ordenantza Arautzailearen laburpena dira arau
hauek. Ordenantza hori erabiltzaile guztien eskura dago sisteman alta emateko bulego guztietan. 

2.  Bizikletak  mailegatzeko  zerbitzua  hiri-barruko  desplazamenduetarako  bakarrik  erabiliko  da;  hala  ere,
Donostiara eta Oarsoaldeko gainerako herrietara joateko ere erabil daitezke bizikletak.

3.  Zerbitzuaren  ordutegia  mailegu-guneen  ordutegien  araberakoa  izango  da.  Hala  ere,  ordutegiak  alda
daitezke,  beharren  arabera.  Zerbitzurako  ezarritako  ordutegia  bizikletak  mailegatzeko  lekuetan  jarrita
egongo  da,  eta  baita  sisteman  alta  emateko  bulegoetan  ere,  eta  horren  berri  emateko  egoki  iritzitako
edozein bide erabili ahal izango da. Segurtasunagatik, udal bidegorrien sarea prestatu arte, ez dira bizikletak
gauez (iluntzen duenetik aurrera) mailegatuko.

• Donibaneko  kirolgunea,  Donibane  kalea,  1:  astegunetan  9:00-21:00;  larunbatetan  9:00-19:00;
igandeetan 9:00-13:00. 943-345371

• Trintxerpeko kirolgunea, azoka: astegunetan 9:00-13:00 eta 16:00-21:00; larunbatetan 9:00-13:00;
igandeetan 9:00-13:00. 943-399753

• Antxoko frontoia: astegunetan egunero arratsaldez, eta irekiera-ordutegiaren arabera.

• Trintxerpeko Kirol Saila, Euskadi etorbidea, 61: astegunetan 8:00-14:30. 943-004330

• San Pedroko gimnasioa. Hitzartutako erabilera-gunea, aldez aurretik eskatuta.

4. Bizikleta erabiltzeko aukera izango da, mailegu-guneetan bizikletarik badago. 

5. Bizikletak mailegatzeko udal zerbitzua erabili nahi dutenek aldez aurretik alta eman behar dute zerbitzuan
mailegu-guneetan edo HAZeko bulegoetan.

6. Zerbitzuan alta ematen dutenean, erabiltzaileek zerbitzua arautzeko Ordenantzan ezarritako baldintzak
onartzen dituzte. 

7. Bizikleta mailegatzeko sisteman borondatezko baja eman daiteke. Horretarako, idatzi bat aurkeztuko da
sisteman alta emateko bulegoetan edo HAZen, eta idatziarekin batera txartela entregatuko da. Baina Udalak
ez du itzuliko zerbitzuan alta ematean ordaindutako diru-kopurua. 

8.  Alta  egin  ondoren,  erabiltzaileei  identifikazio-txartela  emango  zaie,  mailegu-modalitatearen  arabera.
Identifikazio-txartela pertsonala eta besterenezina da. 
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9.  Erabiltzaileak  sistema  erabiltzen  duenean  erabiltzaile-txartela,  NA eta/edo  legezko  tutoreen  baimena
(adingabea  bada)  eramango  ditu.  Txartel  hori  eska  diezaiokete  Pasaiako  Udalak  bizikleten  mailegu
sistemaren mantentzerako gaitu eta baimendutako langileek eta Udaltzaingoak. 

10.  Erabiltzaileak bizikleta zaindu behar du, hura erabiltzen ari  denean. Halaber,  erabiltzailea izango da
sistemaren elementuetan eragindako kalte eta galera guztien erantzulea, bizikleta hartzen duenetik itzultzen
duen arte. 

11. Bizikleta mailegu-guneetako giltzarrapo libreetan aparkatuko da, behar bezala jarrita eta giltzarrapoari
lotuta, ibilgailuaren lapurreta saihesteko. 

12.  Pasaiako  Udala  ez  da  erabiltzaileak  bizikleten  erabileraren  ondorioz  eragindako  kalte  eta  galeren
erantzulea izango.  Erabiltzailea izango da sistemaren elementuetan eragindako kalte eta galera guztien
erantzulea, bizikleta hartzen duenetik itzultzen duen arte. 

13.  Erabiltzaileek  bizikletak  mailegatzeko  udal  zerbitzua  behar  bezala  eta  arduraz  erabili  behar  dute,
Ordenantza arautzailean aurreikusitako erabilera-arauekin bat. Bizikleta jaso duten egoera berean itzuliko
dute, ondo funtzionatzen duela eta garbia. 

14. Erabiltzaileak horretarako bereziki egokitutako lekuetan aparkatu behar du bizikleta. 

15. Erabiltzaileak bizikleta ezarritako epean itzuli behar du. Betebehar hori betetzen ez bada, dagokion isuna
jarriko zaio eta aldi baterako edo behin betiko emango zaio baja sisteman. 

16. Erabiltzaileek uneoro errespetatu beharko dute Zirkulazio Araudi Orokorra. 

17.  Ezin da bizikleta erabili  zerbitzuaren helburuak ez diren bestelako helburuetarako.  Ezin da bizikleta
irabazi asmoekin erabili, ez eta alokatu, saldu edo helburu komertzialekin erabili, merkantziak, animaliak edo
pertsonak garraiatzeko. Erabiltzaileak ezin dio hirugarren bati bizikleta edo kode sekretua mailegatu, alokatu
edo laga, edo bestelako erabilera-egintzarik egin, ez irabazi asmoarekin eta ez irabazi asmorik gabe. 

18. Ezin da bizikleta lehiaketetarako erabili, ezta bizikletentzako egokiak ez diren lur edo baldintzetan ere,
hau  da:  eskaileretan,  garajeetako  arrapaletan,  patinatzeko  arrapaletan,  espaloietan,  mendi-hegaletan,
irtenguneetan, lurrezko zelaietan eta antzekoetan, edo beste ibilgailu batzuentzat egokitutako eremuetan. 

19. Ezin da bizikleta desmuntatu edo manipulatu, ezta bizikletak ez duen bestelako elementurik erantsi ere. 

20. Erabiltzaileek bizikletaren egoera egiaztatu beharko dute, hura erabili aurretik. 

21.  Galera,  lapurreta  edo  ebasketa  gertatzen  denean  erabiltzaileak  salaketa  jarri  behar  du,  bizikleta
desagertu eta ondorengo 8 orduetan; era berean, mailegu-puntu batean edo Udaltzaingoan jakinarazi behar
du.   Halaber,  aurkeztutako  salaketaren  kopia  entregatu  beharko  du  sisteman  alta  emateko  bulegoetan
gehienez ere 16 orduko epean, salaketaren datatik kontatzen hasita, edo hurrengo lanegunean. Salaketa
jartzen ez badu, sisteman baja emango zaio eta dagokion zigorra ezarri ahalko zaio. 

22.  Erabiltzaileak  berehala  jakinarazi  behar  dio  mantentze-lanen  esleipena  duen  enpresari  edozein
zerbitzuaren  ondorioz  izandako  gertakariak,  edo  zerbitzuari  eragiten  dioten  gertakariak,  eta  bizikleten
erabilera eragozten duten kalte edo akatsak Bizikleta erabiltzailearen ardurapean egongo da, sistemaren
aparkaleku batean uzten duen arte, edo zerbitzuaren kudeaketaz arduratzen den enpresaren esku uzten
duen arte. 

Arau-hausteak. 

1.  Ordenantza  honetan  ezarritako  betebeharrak  eta  debekuak  ez  betetzea  administrazio  arau-haustea
izango da.

2.  Arau-hausteak  arinak,  larriak  edo  oso  larriak  izan  daitezke,  eta  legeria  ezargarrian  xedatutakoaren
arabera zigortuko dira.

 Arau-hauste oso larriak: 

Arau-hauste oso larriak dira: 
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1.  Bizikleta  irabazi  asmoarekin  erabiltzea,  alokatzea,  saltzea,  edo  helburu  komertzialekin  erabiltzea,
merkantziak, animaliak edo pertsonak garraiatzeko.

2. Galera, lapurreta edo ebasketa gertatzen denean salaketa ez jartzea ezarritako epe barruan.

3. Zerbitzuaren instalazioak eta elementuak kaltetzeko egintzak.

4. Bizikleta justifikatu gabe uztea edo galtzea.

5. Bi hutsegite larri egitea hamabi hilabeteren buruan.

Arau-hauste larriak: 

Arau-hauste larriak dira: 

1. Bizikleta ezarritako eremuetatik kanpo erabiltzea.

2. Bizikleta hirugarren batzuei lagatzea edo uztea.

3. Ibilgailu horietarako ezarritako trafiko-arauak ez errespetatzea.

4. Bizikleta funtzionamendu eta garbitasun egoera onean ez itzultzea, erabilera okerra egin delako.

5. Erabiltzen ari den bitartean gertatutako kalte, gorabehera edo istripuen berri ez ematea.

6. Bizikletari kalteak eragitea gaizki erabiltzeagatik. Bizikleta konpontzeko gastuak ordaindu beharko dira.

7. Bizikleta 10 ordutik gorako atzerapenarekin itzultzea.

8. Galera, lapurreta edo ebasketa gertatzen denean salaketa ez jartzea ezarritako epe barruan sisteman alta
emateko bulegoetan.

9. Bi arau-hauste arin egitea hamabi hilabeteko epean. 

Arau-hauste arinak: 

Arau-hauste arinak dira: 

1. Bizikleta 10 ordutik beherako atzerapenarekin itzultzea, justifikatu gabeko arrazoiengatik.

2. Bizikleta horretarako egokitutako lekuetatik kanpo uztea.

3. Sistemaren funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren datuen aldaketak ez jakinaraztea alta emateko
bulegoetan. 

Zehapenak. 

Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985 Legearen  141.  artikuluaren  arabera,
Ordenantza honen aurkako arau-hausteengatik ondorengo isunak ezarriko dira: 

Arau-hauste oso larriak: 1.500 euro arte. 

Arau-hauste larriak: 750 euro arte. 

Arau-hauste arinak: 250 euro arte. 

Zehapen horiek ezartzeaz gain, erabiltzaileari aldi baterako edo behin betiko baja eman dakioke zerbitzuan. 
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Zehapenen koexistentzia. 

1.  Ordenantza  honetan  araututako  administrazio-zehapenak  ezartzeaz  gain,  dagokiokeen  bestelako
zehapen zibil edo penalak ezar daitezke.

2.  Administrazioaren  zehapen-prozedurako  egintzek  garrantzi  penala  dutenean,  administrazio-prozedura
eten egingo da, prozedura penala ebatzi arte. 

25.  Behin-behinekoz edo behin betiko desaktibatzea. 

1. Ezar daitezkeen isunez gain, erabiltzaileari aldi baterako edo behin betiko kenduko zaio bizikleten mailegu
zerbitzua erabiltzeko aukera, irizpide hauen arabera:

1.1.a)  Bizikleta  2  eta  10  ordu  arteko  atzerapenarekin  itzultzen  badu,  edo  baimendu  gabeko  lekuetan
aparkatzen badu, zazpi egun naturalerako desaktibatuko zaio txartela. 

1.1.b) Bizikleta 10-24 orduko atzerapenarekin itzultzen badu, hilabeterako desaktibatuko zaio txartela. 

1.1.c) Bizikleta 24 ordutik gorako atzerapenarekin itzultzen badu, urtebeterako desaktibatuko zaio txartela. 

1.d)  Bizikleta  edozein  lekutan  uzten  bada,  zerbitzuaren  erabileran  izandako  gertakariak  jakinarazten  ez
badira edo berandu jakinarazten badira, eta galera, lapurreta edo ebasketa kasuetan salaketarik jartzen ez
bada, behin betiko desaktibatuko da erabiltzailearen txartela bizikleten mailegurako udal zerbitzuan. Halaber,
aurreko hutsegiteak errepikatzen badira, behin betiko desaktibatuko da. 

2. Desaktibatzeko aldiak egunez egun zenbatuko dira, bizikleta atzerapenarekin itzuli eta hurrengo egunetik
aurrera kontatzen hasita.

3. Aldi baterako desaktibatzen bada, berriz ere aktibatuko da automatikoki zerbitzua ez erabiltzeko ezarri
zaion aldia bukatzean

8. KAPITULUA: PIRAGUAK/PADDLELAK GORDETZEKO ETA ALOKATZEKO ZERBITZUA

Pasaia eta itsasoaren arteko harremana estua izan da betidanik eta, udalak herritarren eskura jarri dituen
azpiegitura berrien bitartez, harreman hori geroz eta estuagoa izatea bultzatu nahi da udaleko Kirol Sailetik.

Piragua zaleentzat zerbitzu berri bat eskainiko da, itsasotik oso gertu dagoen gordelekuan. Norberak bere 
piragua gorde dezake udal instalazioan tasa baten truke.

Eskabideak.

Eskaerak Donibaneko kirolgunean bertan aurkez daitezke. 

60  piraguentzako  lekua  dago.  Hortaz,  eskaerak  jaso  ondoren,  tasaren  ordainketaren  hurrenkera
errespetatuko da plazak esleitzeko. Behar izanez gero, itxaron zerrenda bat sortuko da, eta Udalak aztertuko
du piraguak gordetzeko plaza kopurua handitzeko aukera. Erabiltzaileek agiri  bat sinatuko dute, zerbitzu
honen funtzionamendu-araudia errespetatuko dutela hitzemateko.

Txartel elektronikoa eta sarbideak.

28 / 38



w w w . p a s a i a . e u s

PASAIAKO KIROL INSTALAZIOEN
ERABILERA ARAUDIA

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034 

Donibane kalea, 19
 20110 Pasaia

KIROLAK

Tel. 943 004330
kirolak@pasaia.net

Erabiltzaile bakoitzari  txartel  elektroniko bat  emango zaio.  Sarrera mugatua izango da,  bazkide-motaren
arabera. Nolanahi ere, erabiltzaileek gordelekura eta pantalanera sartzeko eskubidea izango dute.

Piraguen alokairua.

Udalak  piraguak  alokatzeko  zerbitzu  irekia  jarriko  du  abian;  piraguak  orduka  alokatu  ahal  izango  dira.
Zerbitzu hori erabiltzeko, kirol-instalazioaren telefono-zenbakira deitu behar da: 943345371.

30. artikulua. Piraguen gordelekua erabiltzeko araudia:

DONIBANEKO KIROLGUNEKO PIRAGUEN GORDELEKUA ERABILTZEKO ARAUDIA 

Pasaiako Udalak Donibaneko kirolgunean lokal bat du, piraguen gordeleku bezala erabiltzeko. Instalazio
horren helburua da herritarren artean kirola  sustatzea,  bereziki  uretako kirolak;  eta edonork kirol  horiek
egiteko aukera izan dezan ahalbidetzea. 

Helburu  hori  behar  bezala  gauzatu  ahal  izateko,  araudi  honen  bidez,  instalazio  horren  erabilera  eta
funtzionamendua arautzen dira.

Xedapen Orokorrak 

1.  artikulua.-  Araudi  honen  helburua  da  zeharka  kudeatzen  den  kirol-instalazioaren  erabilera  eta
funtzionamendua arautzea. 

2. artikulua.-- Pasaiako Udalak instalakuntzaren kudeaketarekin helburu hauek lortu nahi ditu: 

a) Herritarren artean kirola sustatu, batez ere ur-kirolak (piraguismoa, esaterako), inolako diskriminaziorik
gabe eta adin mugarik gabe; batetik, kirolak osasunerako dakartzan onurak kontuan hartuta eta, bestetik,
denbora librea pasatzeko modua eskaintzearren.

b)  Aipatutako ur-kirol  hauen praktika sustatu,  ikastaroak,  jarduerak,  ekitaldiak edota bestelako jarduerak
antolatuz. 

Instalazioetarako sarbidea 

3.-. artikulua 

• Kirol instalazioak kirol jarduerak egin nahi dituzten guztien eskura daude. 

• Instalaziora sartzeko prozedurak hauek dira:

Instalazioko  bazkidea  edo abonatua:  Donibaneko  kirolguneko  bazkide izateko  izena eman dutenak,  eta
haien ontzia gordetzeko dagokien tasa ordaindu dutenak. Instalazioko bazkide abonatu guztiek eskubidea
dute lokaleko giltza izateko. Giltza ezin zaio inori utzi, bazkideak bakarrik erabil dezake. 

Atezainek eskatuz gero, haien burua identifikatu beharko dute. 

Familia-abonua duten 16 urtetik beherakoek bazkide heldu batekin sartu behar dute instalaziora.  Adingabea
altan ematean, gurasoak edo tutoreak erantzukizuneko konpromiso hau sinatu behar du. 

Sarbide bereziak. Kudeaketaren zuzendaritzak baimen bereziak eman ditzake egoki iritzitako denbora-tarte
baterako, betiere Kirol Sailarekin adostu ondoren.

Funtzionamendu-arauak 

4. artikulua.- 

• Instalazioko  bazkide  guztiak  ate  nagusitik  (biribilgune  ondoan  dagoena)  sartu  ahal  izango  dira
9:00etatik  21:00etara  urte  osoan.  Udako  denboraldiko  ordutegia  hau  izango  da:  8:00etatik
22:00etara.
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• Ezin  da  jarduerarik  egin  ezarritako  ordutegietatik  kanpo,  instalazioaren  arduradunak  espresuki
baimentzen ez badu.

5. artikulua.- 

• Aldagelen  erabilera  instalazioaren  zuzendaritzak  arautuko  du,  eta  eman  beharreko  aginduak
emango  dizkie  langileei,  talde  bakoitzak  gordeta  duen  lekua  erabil  dezan,  betiere  ezarritako
ordutegian. Abonatutako bazkideek bakarrik izango dute aldagelak erabiltzeko eskubidea.

• Ezin dira aldageletara sartu instalazioa erabili behar ez duten pertsonak eta abonatuak ez direnak;
salbu ikastaroetan parte hartzen duten haurrei janzten eta eranzten laguntzeko.

• Aldageletan ezin dira arropa eta oinetakoak utzi. Piraguen eremuko erabiltzaileek gordelekuan utzi
behar dituzte haien gauzak. Bestela, atezainek jasoko dituzte gauzak, eta erabiltzaileei ohartaraziko
diete hurrengoan zigorra jarriko zaiela.

6. artikulua.- 

• Ez Pasaiako Udalak eta ez kudeatzaileek ez dute beren gain hartuko instalazioen barruan lapurtu
edo galdutako objektuen ardura.

• Erabiltzaileek haien ontziak eta gainerako tresnak ziurtatu edo kateatu beharko dituzte; materialak
lapurtu, desagertu edo hondatzen badira, Pasaiako Udalak eta instalazioaren kudeatzaileak ez dute
inolako erantzukizunik izango.

• Lokalaren  sarreran  ontziak  eta  bestelako  tresnak  garbitzeko  eremu  bat  dago;  ezin  dira  bertan
itsasoko jarduerekin zerikusirik ez duten gauzak garbitu (bizikletak...).

• Ontziak garbitzeko eremu hori erabili behar da.

• Aldi  baterako armairuak hustu  egin  behar dira  erabiltzen diren aldiro,  eta  ezin  da horietan ezer
luzaroan gorde.

7. artikulua.- 

• Ontziak gordetzeko eskaera Donibaneko kirolguneko bulegoetan aurkeztuko da, eta eskaera horiei
erantzuteko garaian, kontuan hartuko da eskatzen den ontzi-mota gordetzeko lekurik dagoen edo
ez.  

• Ontzia gordetzeko lekuaren lagapena pertsonala izango da, eta soilik lehenengo graduko senideen
artean eskualdatu ahal izango da (gurasoek seme-alabei, edo bikotekideen artean). Eskualdaketa
horiek idatziz eskatuko dira, eta kudeatzaileak baimendu beharko ditu.

• Erabiltzaileen artean ontzien lekuak aldatu nahi izanez gero, aldaketa horiek kudeatzaileak onartu
beharko ditu.

• Gordelekuen esleipena urtero ezarriko da, eta irizpide nagusi  bat  hartuko da kontuan: lokalaren
erabilera  eta  beharrak;  hartara,  gutxien  erabiltzen  diren  ontziei  edo  erabili  gabe  denbora  luzea
daramatenei lekurik aldenduenak edo hain eskuragarri ez daudenak esleituko zaizkie.

8.  artikulua.--  Instalazioko  langileak  arduratuko  dira  erabilera-arauak betearazteaz,  eta,  hala  badagokio,
araudi honetan xedatutakoa betetzen ez duten erabiltzaileak instalaziotik kanporatu ditzakete. 
Diziplina- eta segurtasun-arauak 

9. artikulua.-

Ondoren  zehazten  diren  arauak  ezarri  dira,  garbitasun-ohiturak  sustatzeko,  instalazioak  behar  bezala
zaintzeko eta mantentzeko, eta era guztietako arriskuei aurrea hartzeko. 
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1. Arau orokorrak

a) Kirol instalazioaren erabileretarako gordetako gune eta ordutegiak errespetatu behar dira.

b) Ezin da jan eta edan instalazioan. Ezin da beirazko ontzirik erabili edo sustantzia arriskutsu, gogaikarri
edo sukoirik gorde. 

c) Erabiltzaile guztiek instalazio eta zerbitzuak zaintzeko betebeharra dute; instalazioak hondatzen dituzten
egintzak eragotzi eta salatu behar dituzte, eta ezohiko zerbait ikusten dutenean, bertako langileari horren
berri  eman.  Guztion  hobe  beharrez,  eta  ura  eta  energia  aurreztearren,  mahuka  eta  dutxak  ahalik  eta
denbora laburrenean erabiliko dira, behar-beharrezkoa den denboran bakarrik.
d) Zaborrontzi eta edukiontzietara botako dira hondakinak. 

e) Ezin da instalazioetara animaliekin sartu. 

f) Erabiltzaile guztientzako aholkua: kirola egiten hasi aurretik komeni da mediku-azterketa bat egitea, batez
ere luzaroan kirola egin ez dutenek edo gaixotasun kroniko bat dutenek. 

g) Ontzien erabiltzaileentzako gomendioa: komeni da salbamendu-jaka erabiltzea eta itsasoko gainerako
segurtasun-neurriak hartzea, batez ere itsaso zabalera irteteko. 

i)  Behin  ontzien  gordelekutik  atera  ondoren,  erabiltzaileen  erantzukizuna  izango  dira  gerta  daitezkeen
istripuak edo hirugarren batzuei eragin dakizkiekeen kalteak. Piragua askotan erabiltzen duten erabiltzaileek
Piraguismo Federazioan lizentzia eskatu beharko lukete.

j) Edozein motatako ontziekin itsasoratzeko pantalana erabili behar da. Erabiltzen den bakoitzean sarrerako
atea  ireki  eta  itxiko  da.  Pantalanari  dagokionez,  arraun-elkarteak  izango  du  erabiltzeko  lehentasuna
gainerako erabiltzaileen aurretik. 

2. Kuotak ordaintzea.

Kuotak urtean behin ordainduko dira. Kuota ordaintzen ez bada, erabiltzaileak ezin izango du instalaziora
sartu, arazoa konpondu arte.

11. artikulua.-  Zehapenak.

1.  Udalak  zehapenak  ezarriko  ditu,  araudi  honetan  ezarritakoa  betetzen  ez  bada,  edo  instalazioaren
helburuen edo erabiltzaileen aurkako ekintzak egiten badira.

2. Zehapenak neurtzeko garaian kontuan hartuko dira alderdi hauek: arau-haustearen larritasuna, behin eta
berriz egin izana eta erabiltzaileei eta instalazioei eragindako kalteak.

3. Erabiltzaileak arau-hauste larria egiten badu, hura instalaziotik botako da, eta ondoren, hala badagokio,
bazkide abonatu, erabiltzaile edo ikastaro-egile izaera galduko du.

4.  Dagozkion zehapenak ezartzeaz gain,  arau-hauste baten ondorioz kirol  instalazioko elementuren bat
hondatu edo apurtuko balitz, arau-hausleak elementu hori konpontzeko edo berria erosteko gastua ordaindu
beharko luke.

12. artikulua.- Bazkideek eta erabiltzaileek iradokizunen postontzia izango dute instalazioan. 

Alokairuaren oinarrizko araudia:

Instalazioko piraguak erabiltzeko arauak.  Alokairua. Donibaneko  kirolgunean piraguismoa edo  beste
jarduera batzuk egiteko materiala alokatu daiteke. Bazkide edo erabiltzailearen ardura izango da material
hori ondo erabiltzea; halaber, istripua gertatzen denean, legezko erantzukizuna ere harena izango da. 
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31. artikulua. Kayakak alokatzeko baldintza orokorrak:

1.-Kayaka ez da inoiz kirol lehiaketetarako erabiliko. 

2.-Derrigorrezkoa da igerian jakitea eta halaber txalekoa erabiltzea Kayakean.

3.-Ordainketa eskudirutan egingo da, eta kontratatutako zerbitzu guztia ordainduko da. Kontratua amaitu 

baino lehen itzuliz gero piragua, ez da dirurik itzuliko.

4.-Alokatzeko 18 urtetik gora eduki behar dira, eta alokatutako ekipoaren arduradun egingo dira. Nortasun 

Agiria ere izan behar dute, eta entregatu ere bai. Kontratuaren titularra izango da alokatutako ekipoaren 

arduraduna.

5.-Alokairua gidaririk gabe egingo da. Gidaria behar izanez gero, aurrez galdetu beharko da. Une oro 

errespetatuko da ingurumena, eta aurrez adierazitako jarraibideak beteko dira. Iraupena aurrez kontratatu 

dena izango da.

6.-Bezeroak kayaka eta mailegatutako ekipo guztia funtzionamendu eta kontserbazio aldetik egoera onean 

itzuliko du. Alokatua duen denboran erabilera txarra edo desegokia eginez gero, edota lapurreta edo 

ebasketa gertatuz gero, bera izango da kalteen arduraduna.

7.-Alkohol, narkotiko edo bestelakoen eraginpean ezin da kayaka erabili. Adierazitakoa ez betetzeagatik 

instalazioaren kudeatzaileek eta Pasaiako Udalak ez dute batere erantzukizun zibil, administratibo edo 

penalik izango.

8.-Bezeroak espresuki hartzen du konpromisoa alokatutako objektuaren erabilera oker, edo zeinahi arau-

hausterengatik eratorritako isun, gastu judizial edo judizioz kanpokoak ere kudeatzaileari ordaintzeko.

Segurtasun-arauak:

Piraguismoan aritzeko ezinbestekoa da igeri egiten jakitea.

• Ezin izango da inolaz ere adingabeko bat uretan bakarrik sartu. Beti joango da norbaitekin, 

gutxienez, bi piragua gehiagorekin. Edozein modutara ere, kirol honetan trebatuta dagoen batek 

laguntzeko modua izango du, larrialdia izanez gero. 

• Adingabeko guztiek joan beharko dute flotazioko txaleko homologatuak jantzita.

• Beti egiaztatu behar da ontziak flotagarritasun-baldintzak betetzen dituela. 
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• Ezin izango dira inolaz ere piraguan sartu ontzirako baimenduta daudenak baino lagun gehiago.

• Piragua uzkailiz gero, piraguistak ontziari heldu behar dio, flotagailu modura erabiltzen da-eta.

• Piraguistak kirol hau egiten duenean, uraren zailtasuna kontuan izan, eta bere maila tekniko, 

eskarmentu eta materialaren arabera jokatuko du. Kableak, harguneak eta motordun ontzietako 

helizeak saihestu egingo ditu.

• Ez dira behar ez diren materialak ontzian sartuko, larrialdietan arriskutsuak izan litezke-eta. 

• Norberaren segurtasuna bermatze aldera, eguraldiaren eta jardueraren baldintzak nolakoak diren 

kontuan izanda, egoki jantzita eta oinetako egokiak jantzita joango da beti piraguista.  

• Jarduerari ekin aurretik jakingo du piraguistak kirol-jarduera egiteko tokia nolakoa den, bertako 

baldintzak nolakoak ote diren, zailtasun teknikoa zein den, klimatologian aldaketarik egon litekeen 

eta uraren emaria nolakoa den, besteak beste. 

• Ezin izango dira piraguismoan aritu uraren tenperaturaren araberako babes termiko egokirik ez 

duten adingabekoak.

• Piraguistak beti jakinaraziko dio norbaiti nora doan, eta zenbat denboran arituko den, gutxi 

gorabehera, kirol egiten. 

• Funtsezkoa da piraguistak federazioko fitxa eguneratuta izatea eta kirol hau egiteko istripuen 

asegurua izatea. Halaber, gomendiozkoa da erantzukizun zibileko asegurua izatea, hirugarren 

batzuen kalteak estaltzeko, eta segurtasunari buruzko prestakuntza izatea. Piraguistak 

beharrezkoak diren nabigazio-baimenak izango ditu. 

• Ur zakarretan derrigorrezkoa da flotaziorako txalekoa eta kaskoa erabiltzea, biak homologatuak. 

Segurtasunerako sokak erabiltzen direnean, mozteko tresna bat, gutxienez, eraman behar da. 

• Ur zakarretako eta itsasoko kayakaren modalitateetan piraguek alde banatan heldulekua edukiko 

dute, uretatik ontzia erraztasunez atera ahal izateko. Gomendiozkoa da flotagarritasunerako 

erreserbak eramatea, baldintza kontrolatuetan izan ezik. 

• Piraguistak erakutsi egin beharko du igerian badakiela. Horretarako, 100 m egingo ditu igerian 

denbora kontrolatu gabe, eta 5 m egingo ditu urpean igeri egiten joanaldi bakoitzean igerilekuaren 

erdialdean, eta distantzia hori neurtuko duen objektu flotatzaile baten azpitik pasako da. 

• Uretan zenbat denbora iraun dezakeen jakiteko, piraguista 10 minutuan egongo da ur gainean 

egonean entrenamendua egiten den toki berean, inolako laguntzarik gabe. Onena litzateke ariketa 

hau kirolerako arropa jakintza egitea, ur-bazterretik 150 m-ra.

• Ontzia uzkaili ostean, piraguistak gaitasuna izango du 50 metroan hurbilen dagoen ur-bazterrera 

joateko ontziari bultzaka, hartara, baldintza gogorretan zer-nolako kontrola izan lezakeen neurtuko 

du. 

• Espezie exotikoak sakabana ez daitezen federazioak ezarritako jardunbide egokien kodeari 

jarraituko zaio, materiala garbi eta lehor izan behar baita ur masaren aldaketa denerako. Hartara, 

materiala luzaroan izango da erabilgarri. Gomendio hori material osorako da baliagarria, erabilerako

tokia aldatzen ez bada ere. Arau espezifikoak bete beharrekoak dira, eta beharrezkoa denean, 

tratamendu konplexuagoak egingo dira. 

• Betiere, espezie exotikoak egongo balira bezala jokatu behar da. Lehorreratzean, ibilitako urarekin 

berarekin garbituko dira, piragua, pala, jantziak, oinetakoak eta gainerako ekipoa, eta landareak, 
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lokatza eta gainerakoak garbitu egingo dira. Segidan, materialari ura kenduko zaio. Komeni da 

ontziak buruz behera eramatea, egoki lehor daitezen. Materiala beste ur-masa batean erabili 

aurretik, ondo lehortuta ez badago, soluzio kimiko batekin (0,25 ml lixiba hamar litroko uretan urtuta)

edo antzeko tratamendu batekin ihinztatuko da, eta bereziki begiratuko zaie ur gehien gordetzen 

duten lekuei: bainuontziaren barrualdea, esponja, neoprenozko materiala, etab. 

• Klubei gomendatzen zaie piraguistak adingabekoak direnean, gurasoen baimena eskura dezaten. 

• Federazioko lizentzia Kirol Mutualitate Nagusian aurkezten den egunetik bost egunera ezarriko da 

afiliazioaren iraunaldia eta mutualistaren eskubideen baliotasuna zein diren.

Arau hauek ikusgai egongo dira piraguistek ezagut eta bete ditzaten. Klubetako teknikari eta zuzendariek 

arauak bete daitezen ardura hartuko dute. 

III. TITULUA.

IKASTAROAK

■ 32. artikulua.- Aplikazio-eremua.

Titulu honetan adierazitakoa aplikatuko zaio Kirol Sailak eta kirol-instalazioetako emakidadunek antolatutako
ikastaroei, bai kirol-instalazioetan antolatutakoei, bai atari zabalekoei ere.

Ikastaro-mota hauek bereizten dira:

• Ikastaro  orokorrak: jende  askorentzako  ikastaroak  dira;  parte-hartzaile  kopurua  mugatzen  da
aretoaren edukieraren arabera edo erabili beharreko material kopuruaren arabera.

• Ratio murriztuko ikastaroak: kirol-praktikaren tipologiagatik, parte-hartzaile kopuru mugatua dute,
ikastaroak ematen dituzten profesionalek banakako arreta eskaini behar dielako parte-hartzaileei.

• Tarifa laua edo parrila irekia: parte-hartzaileak Donibaneko edo Trintxerpeko kirolguneetan Udalak
antolatzen  dituen  ikastaro  guztietan  har  dezake  parte  muga  bakarrarekin:  ratio  mugatuko
ikastaroetan parte  hartu  ahal  izango du,  saioaren ratioaren eta  ikastaroan izena eman dutenen
asistentziaren baitan. Saioa hasi baino 5 minutu lehenago lekua badago, saioan parte hartu ahal
izango du, bestela, ez du eskubiderik izango. Gainerako ikastaroetarako instalazioaren harrerara
joan behar da saioa hasi baino 15 minutu lehenago, eta ikastaroan parte hartzeko asmoa adierazi.
Denbora gehiagorekin ere egin daitezke erreserbak.

• UDA ikastaroak. Udarako antolatzen diren jarduerak.

■ 33. artikulua.- Izena emateko prozesua

Denboraldi  bakoitza  hastean,  ikastaroetan  izena  emateko  faseetarako  datak  eta  ordutegiak  eta  izena
emateko prozedura ezarriko dira.

Prozesu hori printzipio hauek errespetatuz egingo da:

-  Publizitatea:  prozesu guztia publikoa izango da,  eta telefono bidez eta Pasaiako Udalaren web orrian
(www.pasaia.net)  kontsultatu  ahal  izango  da.  Zabalkunde  berezia  emango  zaie  aurretik  izena  emateko
eta/edo izena emateko datei.

-  Bizkortasuna: ahalik  eta  sistema bizkorrena ezarriko da,  eta  herritarrak ez mugitzen eta  ez gogaitzen
ahaleginduko gara.

-  Aurretiko ordainketa:  izen-emateak balio  izateko,  ikastaroetan tokia  lortu  duten pertsonek ikastaroaren
prezioa  edo  zehazten  den  zatia  ordaindu  beharko  dute,  denboraldi  bakoitzerako  adierazitako  dataren
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aurretik. Epe hori igaro ostean ez bada ordainketarik egin, baja emango zaio eskaera horri, eta tokia libre
geratuko da. Itxaronzerrendak dauden kasuetan hurrengo pertsonak hartuko du toki hori.

■ 34. artikulua. Matrikula bertan behera uztea eta matrikula etetea

Matrikulan ordaindutakoa ez da inondik eta inora itzuliko, baldin eta matrikula bertan behera uzteko eskaera
ez bada egiten gutxienez ikastaroa hasi baino zazpi egun lehenago.

Irakaslea aldatu dela-eta ez da matrikularen dirua itzuliko.

Ezinbestean ikastaroren bat eteten bada, bertan behera geratutako ikastaroaren zati proportzionala itzuliko
da.

Ikastaroak egin ahal izateko, baliozko izen-emate kopuru bat izan beharko dute gutxienez, ikastaroa hasi
baino hiru egun lehenago. Kopuru hori  aldatu ahal izango da ikastaro-motaren arabera.  Gutxieneko eta
gehieneko parte-hartzaile kopurua instalazioetan jarriko da, ikastaro-motaren arabera.  Gutxieneko pertsona-
kopurua egongo ez balitz ikastaroa egiteko,  bertan behera geratuko litzateke,  eta dirua itzuliko litzaieke
izena emandakoei, ahalik eta epe laburrenean. Eskolen kalitatea zaintzeko, gehienera egon daitekeen parte-
hartzaile kopurua finkatuko da, ikastaroaren gaiaren arabera.

IKASTAROETAN IZENA EMATEA: ikastaroetarako araudia.

Instalazioetara sartzeko nahitaezkoa da abonatu txartela izatea edo ikastaroren batean izena ematea. 

Aurrematrikulan ordaindutakoa ez da inondik eta inora itzuliko, baldin eta matrikula bertan behera uzteko
eskaera ez bada egiten gutxienez ikastaroa hasi baino zazpi egun lehenago.

Irakaslea aldatu dela-eta ez da hileko zenbatekoa itzuliko.

Ikastaro  guztiek  izan  behar  dute  gutxieneko  parte-hartzaile  kopurua  ikastaroa  hasi  baino  bost  egun
lehenago.  Bestela,  ikastaroa  bertan  behera  geratuko  da,  eta  ordaindutako  diru-kopuruak  lehenbailehen
itzuliko dira.

Saioen kalitatea zaintze aldera, ikastaro guztietan gehienezko parte-hartzaile kopuruak ezarriko dira.
 
Jarduera eta ikastaroen iraupena horien tipologiaren araberakoa izango da. 

Ikastaro guztietako saioen egutegia www.pasaia.eus web orrian kontsultatu daiteke.

Betiere, gutxieneko saio kopuru bat ziurtatuko da ikastaro guztietan. Ezarritako gutxieneko saio kopuru hori
bete ezin bada, gutxieneko horretara iristeko falta den saio kopuruari dagokion zati proportzionala itzuliko da.
 
  Urteko jarduerek saio hauek izango dituzte:

  Asteko 3 eguneko ikastaroak: 90 saio   
  Asteko 2 eguneko ikastaroak: 60 saio   
  Asteko egun bateko ikastaroak: 30 saio

Denboraldiko egutegia: 

Oro har, ikastaroak irizpide hauen arabera antolatuko dira: 

• Ikasturtea urriko lehen hastean hasiko da.

• Jaiak: EAEko egutegiko jaiegunak eta herriko jaiegunak.

• Gabonetako oporrak: ez dago eskolarik abenduaren 21etik urtarrilaren 6ra bitarte (biak barne).

Ikasturtea ekainaren azken astean amaituko da.
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Izena emateko sistema

Aurretiko izen-ematea: 

Ekainaren 1etik  30era (biak barne).  Aurretiko izen-ematea egin  dezakete ikastaroa osorik  bukatu duten
parte-hartzaile  guztiek.  Gainerakoek  irailera  arte  itxaron  beharko  dute  ohiko  izen-emate  aldian  izena
emateko.

1.- Aurretiaz izena emateko eskaera bat baino gehiago onartuko zaio pertsona bakoitzari.
2.  Eskaera  horiek  baliozkoak  izan  daitezen,  jardueraren  lehenengo  hilabetea  ordaindu  beharko  da
aurretiazko izen-ematea egiten den unean.
3.-  Aurrez  izena  emateko  eskaera  aurrez  aurre  aurkeztuko  da  ekainaren  1etik  30era  bitarte  jarduera
eskaintzen den kirolgunean. Lehentasuna izango dute izena eman nahi duten ikastaroetan parte hartzen ari
diren ikasleek.
 
Izen-ematea:  

Irailaren 1etik aurrera eman daiteke izena plaza libreak dauzkaten ikastaroetan, ikastaro horiek eskaintzen
diren kirolguneetan.

UDA egitasmoko ikastaroetan izena emateko egutegi berezia ezarriko da.

ORDAINKETA

- Jarduerak hilero-hilero ordainduko dira, bankuko ordainagirien bidez; hala ere, denboraldi hasieran ikastaro
osoa ordaindu daiteke, nahi izanez gero.

- Alta berriak esku-dirutan ordainduko dira izena ematen den unean. Hurrengo hilabeteetako kuotak banku-
ordainagirien bidez igorriko dira.

- Hilabete guztietan saio kopuru bera ez dagoen arren, ikasturteko hileroko kuota finkoa da.

PLAZAK BERRITZEA

- Ikastaro bukaera arte haien plazari eutsiko diote parte-hartzaileek 2015-2016 denboraldian, eta gainera,
lehentasuna izango dute aurretiazko izen-ematean haien plaza hurrengo denboraldirako berritzeko garaian,
baldin eta aurretiaz izena emateko prozesuan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
- Hilero-hilero plaza berrituko da automatikoki, parte-hartzaileak baja eman nahi duela adierazten ez badu.
- Ikastaroan baja eman nahi duenak aurreko hilaren 20a baino lehen eman beharko du horren berri jarduera
egiten duen kirolgunearen harreran.
Horretarako, dagokion inprimakia bete eta harreran entregatuko du.

IKASTAROETAN BAJA EMATEA

- Ikastaroan baja eman nahi duenak aurreko hilaren 20a baino lehen eman beharko du horren berri jarduera
egiten duen kirolgunearen harreran. Horretarako,  dagokion inprimakia bete eta harreran entregatuko du.
Hilaren 20aren ondoren ez da bajarik onartuko. 

- Parte-hartzaileren batek medikuaren egiaztagiria aurkezten badu, izena eman duen jarduera ezin duela
egin adierazten duena, ordaindutako diru-kopurua itzuliko zaio.

- Jarduerak ordaintzen ez badira, beste ikastaro batzuetan izena emateko eskubidea gal daiteke.

- Denboraldi berean ikastaro horretan berriz ere alta eman nahi izanez gero, izena emateko kuota gisa
ikastaroaren hilabeteko kuota bat ordaindu beharko da.

IKASTAROAK BERTAN BEHERA UZTEA ETA IKASTAROEN ANTOLAKETA ALDATZEA

- Antolatzaileek eskubidea dute gutxieneko parte-hartzaile kopurura iritsi ez diren ikastaroak bertan behera
uzteko edo aldatzeko.

- Antolaketa arrazoiengatik, eskubidea dute ikastaroen ordutegiak eta egunak aldatzeko, eta baita ikastaroak
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ematen dituzten langileak aldatzeko ere.

ALDAGELEN ERABILERA

- Derrigorrezkoa da ikastaro-egileentzako aldagelak bakarrik erabiltzea, edo aldagela orokorrak, besterik ez
dagoenean.
- Derrigorrezkoa da instalazioko langileen argibideak jarraitzea.
- Oinetako egokiak erabiltzea gomendatzen da, bai aretorako eta bai dutxarako.

Kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:

Plaza eskuratu ezin izan duten interesdunek itxarote-zerrendan eman dezakete izena, eta zerrenda horiek
denboraldi osoan egongo dira indarrean.

Kuotak helbideratzea gomendatzen dugu, erosoagoa baita. Lehiatilan ordaintzeak badu bere arriskua: parte-
hartzaileak plaza gal dezake, ikastaroaren hurrengo hilabetea hasi aurretik kuota ordaintzen ez badu.

Denboraldian  zehar kirol  ikastaroetan  baja  ematea  erabakitzen dutenek idatziz  jakinarazi  beharko dute.
Horretarako, indarrean dagoen inprimakia bete eta gure bulegoetan entregatu beharko dute aurreko hilaren
20a baino lehen.

Ikastaroaren prezio osoa hilabeteetan banatu da proportzionalki,  hil bakoitzeko saio kopuruari erreparatu
gabe.

Denboraldi  batean  bi  ordainagiri  itzultzen  dituzten  pertsonen  kuotak  ez  helbideratzeko  eskubidea  dute
antolatzaileek.

Ahal dela, irakasleak elebidunak izango dira. Adingabekoentzako ikastaroak euskaraz izango dira.

Kirol behar bereziei erantzun egingo zaie. Interesdunak harremanetan jar daitezke Kirol Sailarekin.

Antolatzaileek eskubidea dute ikastaroetan izena eman duen norbaiti baja emateko, ikastaroetan behin eta
berriz huts egiten badu inolako justifikaziorik gabe.

Antolatzaileek eskubidea dute euren programazioa aldatzeko (eremuak, egutegia, izena emandako pertsona
kopurua...).

Txandaka  lan  egiten  dutenei  aukera  emango  zaie  ordutegiz  aldatzeko:  izena  eman duten  ikastaroaren
arabera, ikastaro horiek goizez eta arratsaldez ematen badira edozein instalaziotan, plaza libreak badaude
eta aldaketa hasi aurreko astean eskatzen badute.

Ikastaroak  probatzea:  interesdun  guztiei  saio  bat  dohainik  probatzeko  aukera  emango  zaie,  baldin  eta
ikastaroan plazarik badago. Aldez aurretik jakinaraziko diete harrerako langileei eta instalaziora bertaratu 15
minutu lehenago.

IV. TITULUA.
KIROL-INSTALAZIO ETA -EKIPAMENDUAK LAGATZEA

■ 35. artikulua. Kirol-instalazio eta/edo -ekipamenduak lagatzea

Aldeko  txosten  teknikoa  jaso  ondoren,  Kirol  Sailak  nahi  duenari  laga  ahal  izango  dizkio  zuzenean
kudeatutako kirol instalazioak, hirugarrenek antolatutako kirol jardueretarako edo beste gizarte- edo kultura-
jardueretarako.  Halaber, berak aukeratutakoari laga ahal izango dio bere jabetzako kirol ekipamendua.

Zeharka kudeatzen diren kirol instalazioen lagapenak, gizarte- edo kultura-jardueretarako, eta orokorrean,
kirol izaera ez duten jardueretarako, Kirol Sailaren baimena beharko du. 
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Kirol-instalazioen eta -ekipamenduaren lagapenaren baldintzak eta lagapenari dagokion ordaina kasu jakin
bakoitzean  finkatuko  dira,  Kirol  Sailak  eta  emakidadunak  sinatu  beharreko  kontratuan,  aplikatuko  den
araudiaren arabera.

Instalazioen lagapen-kontratua Araudi honen eranskinean ageri den kontratu-ereduarekin bat etorriko da, eta
alderdi hauek finkatu beharko ditu kasu guztietan: lagapenaren xedea, iraupena, ordaina, eman beharreko
bermea, erabilerarako edo jarduerarako eskatzen diren baimenak lortzeko konpromisoa, ardura nork bere
gain  hartzea  eta  kasu  bakoitzean  zehaztuko  den  kopuruko  aseguru-poliza  bat  gauzatzeko  aipamena,
ikuskatzeko ahalmena gordetzea eta kontratua iraungitzeko arrazoiak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta  geratzen dira  maila  bereko edo baxuagoko arau guztiak eta  Araudi  honetan xedatutakoa
ezeztatzen duten edo kontra egiten dioten arau guztiak.

Indargabe gelditzen dira zeharka kudeatutako instalazioen araudiak.

AZKEN XEDAPENA. INDARREAN SARTZEA

Araudi hau indarrean sartuko da,  Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratu eta hamabost egunera (....n
GAOn argitaratua).
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