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1. ARTALEKU ETA AZKEN PORTU UDAL KIROLDEGIETAN KIROL GUNEAK 

ERRESERBATZEA ETA ALOKATZEA. 

* Guneak: 

 

- Artaleku Kiroldegia.  - Erabilera anitzeko pista 

     - Gimnasioak 

     - Pilotalekua 

     - Trinketea 

     -Squasha 

- Azken Portu Kiroldegia. - Erabilera anitzeko pista 

     - Gimnasioak 

 

* Harremanetarako datuak: 

CDN Bidasoa XXI 

- Artaleku Kiroldegia: Tel: 943.505757 Emaila: recepción.kirolak@irun.org 

- Azken Portu Kiroldegia: Tel: 943-505780 email: recepción.azkenportu@irun.org 

- Arduraduna: Iñigo Zumeaga Emaila: izumeaga@irun.org 

 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (HAZ) 

San Martzial, 2  Tel: 010.  www.irun.org 

 

Irunkirol, Irungo Udala. 

Tel: 943.505407/08  Emaila: kirolak@irun.org www.irun.org/irunkirol 

 



                                                                                                 

 

Kirola klbuak.KIROL KLUBAK. 

 

1.1.1 Entrenamenduetarako erreserba erregularrak (denboraldi osorako): 

a) Denboraldirako Entrenamenduetarako egutegi ofizialak, Irungo Udaleko Kirol 

Zerbitzuak (aurrerantzean, Irunkirol) onetsiak.  

 

Eskaera idatziz aurkeztu behar da, Irunkiroli zuzenduta, HAZeko bulegoetan, 

Irunkirolek ezarritako epeetan. Kirol klubek daukate lehentasuna. 

 

b) Klubentzako erreserba arruntak, denboraldian egutegi ofizialetik kanpo 

entrenatzeko. 

Instalazioen erreserba arruntak, egutegi ofiziala onetsi ondoren. Eskaera idatziz, 

Irunkirolera zuzenduta, HAZeko bulegoetan.  

 

1.1.2 Erreserba arruntak lehiaketetarako (asteburuetan, denboraldi osoan): 

Denboraldia hasi aurretik, denboraldirako entrenamenduko egutegi ofizialekin batera, 

lehentasunak ezarriko dira asteburuetako ordutegiak hartzeko talde interesdunen 

lehiaketetarako. 

Lehentasun-ordena horren arabera esleituko dira lehiaketetarako kantxako ordutegiak. 

Irunkirolek bilerak egingo ditu aldizka entitate interesdunekin, okupazioen esleipena 

ezartzeko. Gero, CDN Bidasoa XXI klubari emango dio kantxak okupatzeko zati bat, 

honako aldi-mugak ezarrita: 

- Pilotalekua eta trinketa: Lehiaketako asteko bertako ostiralera arte. 

- Erabilera anitzeko pista: Lehiaketako astean bertako ostegunera arte. 

Lehaiketen klub edo entitate arduradunek beren lehiaketei buruzko komunikazioa 

eman beharko diote aurretik Irunkiroli, ezarritako bideetatik (aldizkako bilerak, 

egutegien aurretiko komunikazioa, etab.). 

 

 



                                                                                                 

1.1.3. Unean uneko erreserbak, entrenamenduetarako, lagunartekoetarako, 

lehiaketetarako.  

a) Lanegunetarako erreserba: 

 

. Aurretiko erreserba: eskaera baten bidez, e-mailez bidalita instalazioetako 

arduradunari eta erreserbatu nahi duen instalazioko harrera-lekura, gutxienez, 10 egun 

aurretik.  

 

. Astean bertan: Ordu librerik baldin badago, eskaera baten bidez, e-mailez bidalita 

instalazioetako arduradunari eta erreserbatu nahi duen instalazioko harrera-lekura. 

 

b) Erreserbak egutegiz irekitako jaiegunetan, larunbatetan, eta igandeetan:  

 

Aste bakoitzeko ostiraletik aurrera, eskaera baten bidez, e-mailez bidalita 

instalazioetako arduradunari eta erreserbatu nahi duen instalazioko harrera-lekura. 

 

1.1.4. Unean uneko erreserbak, kirolekoak ez diren ekitaldi eta jardueretarako 

(kontzertuak, jaialdiak, etab.).  

a) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, gehienez ere 700 ikuslerentzako tokiarekin: 

 

. Instalazioak erreserbatzeko eskaera CDN Bidasoa XXI klubari egin behar zaio, 

gutxienez, ekitaldia baino 30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.), Udalari zuzenduta 

HAZ bidez. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 

b) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, 700 ikusletik gorako tokiarekin (Artaleku): 

 

. Jardueraren administrazio-baimenaren eskaera Eusko Jaurlaritzako Joko eta 

Ikuskizunetako Unitatearen aurrean. Gutxienez, 30 egun aurretik. 

. Instalazioak erreserbatzeko eskaera CDN Bidasoa XXI klubari, gutxienez, ekitaldia 

baino 30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.) Udalari zuzenduta 

HAZ bidez. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 

 

1.1.5. Squash erreserbatzea (Lur Alai Sport Klubarekin akordioa): 



                                                                                                 

a) Instalazioen erreserba: 

a.1) Erreserba erregularrak klubaren entrenamenduetarako: 

Idatziz eskatuko dira (e-mail, HAZ...) Irunkirolen aurrean. Irunkirolek helaraziko ditu, 

hala badagokio, denboraldiko aldietarako instalazioko Gerentziak onetsitako 

ordutegiak. 

a.2) Klubaren lehiaketetarako erreserbak: 

 Idatziz eskatuko dira (e-mail, HAZ...) Irunkirolen aurrean. Irunkirolek helaraziko ditu, 

hala badagokio, denboraldiko aldietarako instalazioko Gerentziak onetsitako 

ordutegiak. 

a.3. Erreserba bereziak (denboraldiko egutegi ofizialetik kanpo): 

Izaera orokorrez, Kiroldegiko Gerentziari eskatuko zaizkio, eta honako aukera hauek 

begiesten dira: 

I. Abonatuen unean uneko erreserbak. Erreserbatzeko pleguak ezartzen duen 

bezala, astean ordu 1, abonatu bakoitzeko. 

II. Abonatuek erreserbatu gabeko orduak erabiltzea. Erreserbatutako orduaz gainera, 

ordu gehiago ere erabili ahal izango dituzte, betiere pistak libre baldin badaude. 

III. Abonatuak ez diren bazkideek orduak erabiltzea. Gutxienez abonatua ez den 

erabiltzaile bat dagoen okupazio bakoitzeko, klubaren tarifa kobratuko zaie; hots, 

abonatu batek eta abonatua ez den batek jokatzen badute, pistagatik ordainduko 

dute (sarrerarik ez zaio kobratzen abonatua ez den erabiltzaileari).  

IV. Abonatu ez diren klubeko bazkideen erreserbak. Klubak ordezkari gisa izendatzen 

dituzten pertsonek egiten dituzten erreserbak bakarrik onartuko dira abonatu ez 

diren klubeko bazkiden erreserben kasuan. Erreserba horiek klubaren izenean 

egingo dira, eta 3. puntuan ezarritakoaren arabera fakturatuko dira. 

 

b) Fakturazioa: 

b.1. Kiroldegiak erabiltzen dituzten Irungo gainerako klubei bezala egingo zaio klubari 

fakturazioa. hilabetea amaituta eta banku-helbideratzearen bidez. 

b.2. Txapelketak. Abonatu ez direnak sartuko diren neurrian, alokairu-orduak 

kiroldegiko Gerentziatik fakturatuko zaizkio klubari. 

c) Abonatuak ez diren bazkideei sartzen zaizkien zerbitzuak. 

Abonatu gabeko klubeko bazkidearen izaeraz instalaziora sartzen diren erabiltzaileak 

squashera eta dutxetara bakarrik sartu ahal izango dira. Gainerako instalazioak 



                                                                                                 

erabiltzen badituzte, eguneko sarrera ordaindu beharko dute, abonatuak ez diren 

gainerakoak bezala. 

d) Bazkideen zerrenda. 

d.1. Klubak arau hauetan deskribatutako sartzeko baldintzen onuradun izango diren 

klubeko bazkideen zerrenda emango dio Kiroldegiko Gerentziari. Lur Alai kluba 

behartuta dago zerrenda hori eguneratuta edukitzera.  

d.2. Kirolarien zerrenda Artaleku kiroldegiko Harreran egongo da erabilgarri, kontrol-

lanak egiteko. 

d.3. Bazkideek (kiroldegian abonatuak ez direnak) identifikatu egin beharko dute 

harreran, pistak erabiltzen dituzten bakoitzean. 

 

1.1.6. Erreserbak baliogabetzea.  

Uneko erreserba guztiak edo denboraldiko ohizko erreserben barruan data 

zehatzetarako egindako erreserbak baliogabetu ahal izango dira, eta baliogabetzea 

idatziz jakinaraziko zaio CDN Bidasoa XXI klubari, gutxienez, 48 ordu aurretik. Kasu 

horretan, ez da kobratuko alokairua. Komunikazioa garaiz jasotzen ez bada, mantendu 

egingo da kobrantza. 

Denboraldiko erreserba erregularra edo lehiaketa ofizialekoa baliogabetzeko, klubak 

Irunkirolera jo beharko du, gutxienez, 48 ordu aurretik. Irunkirolek Bidasoa XXI klubari 

jakinaraziko dio baliogabetzea, eta ez dio alokairua kobratuko, betiere ezarritako 

epean egiten bada.  

 

1.1.7. Tarifen aplikazioa. 

Udal kiroldegietako instalazioak alokatzeko kontzeptuan (okupazio-tipologia edozein 

delarik ere: denboraldiko erreserba, unean uneko, etab.) Irungo Udalak onetsitako 

tarifak aplikatu beharko dira, Irungo Udalaren Ordenantza Fiskaletan bere kasuan 

ezarritako salbuespenak eta/edo hobariak barne, betiere elkartearen egoitza Irunen 

eduki eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Entitateen Erregistroan alta emanda dauden kirol-

entitateei dagokienez. 



                                                                                                 

Hobariak ez dira aplikatzen kirolekoak ez diren jardueretarako erreserben kasuan; kasu 

horietan, ezarritako tarifa %100ean ordaindu behar da. 

 

1.1.8. Fakturazio baldintzak. 

Beti CDN Bidasoa XXI izango da dagokion faktura egingo diena instalazioak alokatu 

dituzten entitateei. 

Fakturazio hori hilero egingo da, eta entitateak emandako kontu-zenbakiaren kargura 

bidaliko da.  

Aurretik klub erabiltzaileen zerrendan agertzen ez diren kirol-klubek erreserbak egin 

nahi badituzte eta haien fakturazioa lortu nahi badute, alta eman beharko dute, eta 

beren kontabilitate-datuak eman, kiroldegietako bulegoetan, dagokion inprimakiaren 

bidez. 

 

 

1.2. PARTIKULARRAK: ABONATUAK ETA EZ ABONATUAK. 

 

1.2.1. ERABILERA ANITZEKO PISTA ERRESERBATZEA ARTALEKUN ETA AZKEN PORTUN. 

 

1.2.1.1. Erreserba erregularrak (abonatuak bakarrik). 

 

Pistaren erreserba erregularrak, klubei erreserba erregularrak esleitzeko egutegia 

onetsi ondoren. Eskera idatziz eginez CDN Bidasoa XXI klubari.  

 

1.2.1.2. Unean uneko erreserbak. 

 

a) Oro har, aste horretako bertako astelehenetik aurrera egin ahal izango dira unean 

uneko erreserbak, jendeari arreta emateko instalazioak duen ordutegian. Adibidez, 

ostegun goizean erabilera anitzeko pistako saio bat erreserbatzeko, aste horretako 

bertako astelehenetik aurrera egin ahal izango du, jendeari arreta emateko 

instalazioak duen ordutegian. 



                                                                                                 

b) Larunbatetan eta igandeetan, lehentasuna izango dute kluben lehiaketa federatuek 

eta eskola-kirolak; beraz, pistaren uneko erreserbak asteburu horren aurreko 

ostegunetik aurrera egin ahal izango dira, 13:00etan. 

c) Abonatu ez diren erabiltzaileek sartzeko ezarrita dagoen prezioa gehitu beharko 

diote tokia alokatzeko prezioaren abonamenduari, beti sustapen-eskaintza kontuan 

hartuta, hala nola, abonamenduak edo beste sustapen berezi batzuk. Abonatuak ez 

diren erabiltzaileek ezin izango dute denboraldiko erreserba erregularrarik egin, eta 

abonatuek izango dute okupatzeko lehentasuna. 

 

1.2.2. SQUASHA, PILOTALEKUA ETA TRINKETA ALOKATZEA ARTALEKUN. 

 

1.2.2.1. Erreserba erregularrak. 

 

Kiroldegiak kudeatzeko kontratuaren markoan CDN Bidasoa XXI klubak erabakitzen 

duen prozeduraren arabera. 

 

1.2.2.2. Unean uneko erreserbak. 

 

a) Kirol Txartela indarrean daukaten abonatu guztiek aukera izango dute pilotalekuko, 

trinketeko eta squasheko kantxak dohainik erabiltzeko. 

 

b) Squasheko kantxak erabilgarri dagoen ordutegi-banaketaren arabera emango dira, 

45 minuturako. Trinketeko eta pilotalekuko kantxak ordubeterako emango dira. 

c) Abonatu bakoitzak eskaera bat egin ahal izango du, gune bakoitzerako, aste 

bakoitzeko. Alegia, abonatu bakoitzak gehienez ere trinket-erreserba bat, pilotaku-

erreserba bat eta squas-erreserba bat egin ahal izango du aste bakoitzeko.  

d) Kantxa eskatzen duen abonatuak izan beharko du erabiliko duenetako bat; ezin 

izango da eskaerarik egin hirugarrenei uzteko, horiek abonatuak izan edo ez. Ez da 

erreserbarik egingo norberak bakarrik erabiltzeko; uneoro, gutxienez, 2 jokalarik egon 

beharko dute kantxan. 

e) Dohainik erabiltzeko, aurretik eskaera egin beharko da Harreran, telefono bidez edo 

aurrez aurre, KIROL TXARTELAREN datuak emanez.  



                                                                                                 

 

f) Squasharen, pilotalekuaren eta trinketaren unean uneko erreserbak honako 

aurrerapen-irizpide hauek kontuan hartuta egin ahal izango dira: 

 . Oro har, aste horretako bertako astelehenetik aurrera egin ahal izango dira 

unean uneko erreserbak, jendeari arreta emateko instalazioak duen ordutegian. 

Adibidez, ostegun goizean pilotaleku-saio bat erreserbatzeko, aste horretako bertako 

astelehenetik aurrera egin ahal izango dut, jendeari arreta emateko instalazioak duen 

ordutegian. 

 . Larunbatetan eta igandeetan, pilotalekuan eta trinketean, lehentasuna izango 

dute pilota-klubetako lehiaketa federatuek; beraz, trinketaren eta pilotalekuaren 

unean uneko erreserbak asteburu horren aurreko ostiraletik aurrera egin ahal izango 

dira, 13:00etan. 

g) Erabiltzaile ez abonatuek indarrean dagoen dagokion tarifa ordaindu beharko dute 

aurretik, squasheko, trinketeko eta pilotalekuko kantxak erabili ahal izateko. Ezin 

izango dute denboraldiko erreserba erregularrarik egin, eta abonatuek izango dute 

okupatzeko lehentasuna. 

 

1.2.3. TARIFEN APLIKAZIOA. 

Udal kiroldegietako instalazioak alokatzeko kontzeptuan (okupazioaren tipologia 

edozein delarik ere: Denboraldiaren erreserba, unean unekoa, etab.) Irungo Udalak 

onetsitako tarifak aplikatu beharko dira, Irungo Udaleko Ordenantza Fiskaletan kasu 

horretarako ezarritako salbuespen eta/edo hobariak barne. 

 

1.2.4. ORDAINTZEKO BALDINTZAK. 

Erreserbatutako zerbitzuari dagokion tarifa beti ordainduko da erabili aurretik, kirol-

instalazioko Harreran. 

 



                                                                                                 

 2. UDALAREN KIROL-INSTALAZIO PERIFERIKOETAN KIROL-GUNEAK 

ERRESERBATZEA ETA ALOKATZEA. 

2.1. Udalak zuzenean kudeatzen dituen instalazioak. 

* Guneak 

- Uranzu pilotalekua.   - Pilotalekuko kantxa 

     - Uranzu txikiko kantxa 

     - Gimnasioa 

- Artiako instalazioak.  - Belar artifizialeko futbol-zelaia 

     -  Belar artifizialeko futbol-zelai erdia 

     - Erabilera anitzeko pista 

- Ugalde-Ventaseko instalazioak. - Belar artifizialeko futbol-zelaia 

     -  Belar artifizialeko futbol-zelai erdia 

     - Erabilera anitzeko pista 

-  Ramuntxo Trinketa:  - Trinketa 

- Plaiaundiko instalazioak  - Atletismoko pista 

     - Errugbiko zelaia 

      - Gimnasioa 

 

2.2. Udalak zuzenean kudeatzen dituen instalazioak: 

* Guneak 

- Stadium Gal.   - Belar naturaleko futbol-zelaia 

     - Belar artifizialeko futbol-zelaia 

     - Belar artifizialeko futbol-zelai erdia 

- Arraunketa eta Piraguismoko Udal Instalazioak. 

     - 1, 2, 3, 4 Gimnasioak 

 



                                                                                                 

- San Jose Langilea. 

     - Belar artifizialeko futbol-zelaia 

     - Belar artifizialeko futbol-zelai erdia 

- San Martzialeko Tiro Eremua. - Tiroko kantxak, modalitate 

desberdinekoak. 

 

* Harremanetarako datuak: 

- KUDEAKETA ZUZENEKO UDAL INSTALAZIOAK: 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (HAZ) 

San Martzial kalea, 2 

Tel: 010. 

www.irun.org 

 

Irunkirol, Irungo Udala. 

Tel: 943.505407/08 

Emaila: kirolak@irun.org 

www.irun.org/irunkirol 

 

- KUDEAKETA ZUZENEKO BESTE UDAL INSTALAZIO BATZUK: 

* Stadium Gal: 

Real Union Kluba.   Helbidea: Patricio Arabolaza kalea, 2. 20304 Irun 

Telefonoa: 943-62 01 03   Emaila:  correo@realunionclub.com 

Weba: www.realunionclub.com 

 



                                                                                                 

 

* San Jose-Larreaundi: 

 Dumboa-Eguzki KE.   Helbidea: Victoriano Juaristi kalea, 4, 20304, Irun 

Telefonoa: 943-62 09 70   Emaila: info@dunboaeguzki.com  

Weba: www.dunboaeguzki.com 

 

* Arraunketa eta Piraguismoa: 

Santiagotarrak KE.  Helbidea: Real Unión ibilididea 6, 20304, Irun 

Telefonoa: 943- 63 20 56   Emaila:  info@santiagotarrak.com  

Weba: www.santiagotarrak.com 

* San Martzialeko Tiro Eremua: 

San Martzial Tiro Kluba.   Helbidea: Behobiako bidea, 28. San Martzial 

mendia 

Telefonoa: 699-875-206 Emaila:  clubdetirosanmarcial@gmail.com   

Weba: www.clubdetirosanmarcial.es 

 

 

 



                                                                                                 

 

2.1. KUDEAKETA ZUZENEKO INSTALAZIOAK ERRESERBATZEA. 

Uranzu pilotalekua, Artiako instalazioak, Ramuntxo Trinketa, Plaiaundiko instalazioak, 

Ugalde-Ventaseko instalazioak, Mahai Tenisa HTZ. 

 

2.1.1. KIROL KLUBAK 

2.1.1.1 2.1.1..3 Entrenamenduetarako erreserba erregularrak (denboraldi osorako): 

a) Irunkirolek onetsitako egutegi ofizialak denboraldiko entrenamenduetarako.  

 

Eskaera idatziz aurkeztu behar da, Irunkiroli zuzenduta, HAZeko bulegoetan, 

Irunkirolek ezarritako epeetan. Kirol klubek daukate lehentasuna. 

 

b) Klubentzako erreserba erregularrak, denboraldian egutegi ofizialetik kanpo 

entrenatzeko. 

Denboraldi osorako entrenamenduetarako erreserbak, egutegi ofiziala onetsi ondoren. 

Eskera idatziz Irunkirolera zuzenduta HAZeko bulegoetan.  

 

2.1.1.2 Erreserba erregularrak lehiaketetarako (asteburuetan, denboraldi osoan): 

Denboraldia hasi aurretik, denboraldirako entrenamenduen egutegi ofizialekin batera, 

lehentasunak ezarriko dira asteburuetako ordutegiak hartzeko talde interesdunen 

lehiaketetarako. 

Lehentasun-ordena horren arabera esleituko dira lehiaketetarako kantxako ordutegiak. 

Irunkirolek bilerak egingo ditu aldizka entitate interesdunekin, okupazioen esleipena 

ezartzeko.  

Leihaketen klub edo entitate arduradunek beren lehiaketei buruzko komunikazioa 

eman beharko diote aurretik Irunkiroli, ezarritako bideetatik (aldizkako bilerak, 

egutegien aurretiko komunikazioa, etab.). 

 

2.1.1.3. Unean uneko erreserbak, entrenamenduetarako, lagunartekoetarako, 

lehiaketetarako.  



                                                                                                 

a) Lanegunetarako erreserba: 

. Aurretiko erreserba: Eskaera idatziz, Irunkiroli zuzenduta.  

 

b) Erreserbak egutegiz irekitako jaiegunetan, larunbatetan, eta igandeetan:  

Aste bakoitzeko ostegunetik aurrera, Irunkiroli idatzizko eskaera eginez. 

 

2.1.1.4. Unean uneko erreserbak, kirolekoak ez diren ekitaldi eta jardueretarako 

(kontzertuak, jaialdiak, etab.).  

a) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, gehienez ere 700 ikuslerentzako tokiarekin: 

. Instalazioen erreserba-eskaera idatziz bidalita Irunkirolera, gutxienez, ekitaldia baino 

30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.) HAZ bidez Irunkirolera 

zuzenduta. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 

b) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, 700 ikusletik gorako tokiarekin: 

. Jardueraren administrazio-baimenaren eskaera Eusko Jaurlaritzako Joko eta 

Ikuskizunetako Unitatearen aurrean. Gutxienez, 30 egun aurretik. 

. Instalazioen erreserba-eskaera idatziz bidalita Irunkirolera, gutxienez, ekitaldia baino 

30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.) HAZ bidez Irunkirolera 

zuzenduta. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 

 

2.1.1.5. Erreserbak baliogabetzea.  

Uneko erreserba guztiak edo denboraldiko ohizko erreserben barruan data 

zehatzetarako egindako erreserbak baliogabetu ahal izango dira, eta baliogabetzea 

idatziz jakinaraziko zaio Irunkiroli, gutxienez, 48 ordu aurretik. Kasu horretan, ez da 

kobratuko alokairua. Komunikazioa garaiz jasotzen ez bada, mantendu egingo da 

kobrantza. 

 

 

 



                                                                                                 

2.1.1.6. Tarifen aplikazioa. 

Udal instalazioak alokatzeko kontzeptuan (okupazioaren tipologia edozein delarik ere: 

denboraldiaren erreserba, unean unekoa, etab.) Irungo Udalak onetsitako tarifak 

aplikatu beharko dira, Irungo Udaleko Ordenantza Fiskaletan kasu horretarako 

ezarritako salbuespen eta/edo hobariak barne. 

Hobariak ez dira aplikatzen Irunen egoitza duten klubek antolatutako kirolekoak ez 

diren jardueretarako erreserben kasuan; kasu horietan, ezarritako tarifa %100ean 

ordaindu behar da. 

 

2.1.1.7. Fakturazio eta ordainketa baldintzak. 

Udalaren kirol-instalazioetan erreserba erregularrak egin nahi dituzten entitate eta 

partikular interesdunek, aurretik, erreserba egiten duen entitatea titular gisa agertzen 

den kontu baten banku-datuak emango dituzte, ordainketak helbideratzeko. 

 Klubek egindako erreserba guztien erregistro bat egingo da Irunkirolen. Erregistro 

horren arabera, hiruhilekoko likidazio bat egingo da, aldi horretan egindako erreserba 

guztiena. Udalak banku-agindua emango du, kopuru horiek kobratzeko aurretik 

emandako kontuaren kargura. 

 

2.1.2. PARTIKULARRAK: 

 

2.1.2.1. Erreserba erregularrak. 

 

Instalazioaren erreserba erregularrak, klubei erreserba erregularrak esleitzeko 

egutegia onetsi ondoren. Eskaera idatziz, Irunkiroli zuzenduta.  

 

2.1.2.2. Unean uneko erreserbak. 

 

a) Oro har, unean uneko erreserbak egin ahal izango dira erreserba egin nahi den 

astearen aurreko astetik aurrera, eskera Irunkiroli idatziz eginda.  

b) Larunbatetan eta igandeetan, lehentasuna izango dute kluben lehiaketa federatuek 

eta eskola-kirolak; beraz, pistaren uneko erreserbak asteburu horren aurreko 

ostegunetik aurrera egin ahal izango dira, 13:00etan. 



                                                                                                 

 

2.1.1.6. Tarifen aplikazioa. 

Udal instalazioak alokatzeko kontzeptuan (okupazioaren tipologia edozein delarik ere: 

denboraldiaren erreserba, unean unekoa, etab.) Irungo Udalak onetsitako tarifak 

aplikatu beharko dira, Irungo Udaleko Ordenantza Fiskaletan kasu horretarako 

ezarritako salbuespen eta/edo hobariak barne. 

 

2.1.1.7. Fakturazio eta ordainketa baldintzak. 

Interesdunak tarifa ordaindu izana egiaztatu beharko du Irunkirolen aurrean edo, hala 

badagokio, instalazioko pertsonalaren aurrean, erreserba formalizatu aurretik. 

Ordainketaren frogagiria idatziz aurkeztuz edo bidaliz edo indarrean dagoen tarifaren 

transferentzia eginez justifikatu ahal izango du. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

2.2.  ZEHARKAKO KUDEAKETA EGITEN DUTEN UDALAREN BESTE KIROL 

INSTALAZIO BATZUK ERRSERBATZEA.  

Stadium Gal, Arraunketako eta piraguismoko Kirol Instalazioak, San Jose-

Larreaundi, San Martzialeko Tiro Eremua. 

 

 

2.2.1. KIROL GUNEAK ERRESERBATZEA. 

 

Stadium Gal eta San Jose-Larreaundi instalazioak erabiltzeko erreserbak. 

 

A. KIROL KLUBAK. 

 

A.1. Entrenamenduetarako erreserba erregularrak (denboraldi osorako): 

a) Denboraldirako Entrenamenduetarako egutegi ofizialak, Irungo Udaleko Kirol 

Zerbitzuak (aurrerantzean, Irunkirol) onetsiak.  

 

Eskaera idatziz aurkeztu behar da, Irunkiroli zuzenduta, HAZeko bulegoetan, 

Irunkirolek ezarritako epeetan. Kirol klubek daukate lehentasuna. 

 

b) Klubentzako erreserba erregularrak, denboraldian egutegi ofizialetik kanpo 

entrenatzeko. 

Instalazioen erreserba erregularrak, egutegia onetsi ondoren. Eskaera idatziz, 

Irunkirolera zuzenduta, HAZeko bulegoetan.  

 

A.2 Erreserba erregularrak lehiaketetarako (asteburuetan, denboraldi osoan): 



                                                                                                 

Denboraldia hasi aurretik, denboraldirako entrenamenduen egutegi ofizialekin batera, 

lehentasunak ezarriko dira asteburuetako ordutegiak hartzeko talde interesdunen 

lehiaketetarako. 

Lehentasun-ordena horren arabera esleituko dira lehiaketetarako eremua erabiltzeko 

ordutegiak. 

Irunkirolek bilerak egingo ditu aldizka entitate interesdunekin, okupazioen esleipena 

ezartzeko. Gero, eramuen okupazioaren partea emango dio instalazioa kudeatzen 

duen entitateari, programatu beharreko asteburuaren aurreko ostegunaren aurretik.  

Lehaiketen klub edo entitate arduradunek beren lehiaketei buruzko komunikazioa 

eman beharko diote aurretik Irunkiroli, ezarritako bideetatik (aldizkako bilerak, 

egutegien aurretiko komunikazioa, etab.). 

 

1.1.3. Unean uneko erreserbak, entrenamenduetarako, lagunartekoetarako, 

lehiaketetarako.  

c) Lanegunetarako erreserba: 

 

. Aurretiko erreserba: Eskaera idatziz, kudeatzen duen entitateari zuzenduta, gutxienez 

10 egun aurretik.  

. Astean bertan: ordu librerik egonez gero, eskaera idatziz, entitate kudeatzaileari. 

 

d) Erreserbak egutegiz irekitako jaiegunetan, larunbatetan, eta igandeetan:  

 

Aste bakoitzeko ostiraletik aurrera, entitate kudeatzaileari idatziz zuzenduta. 

 

1.1.4. Unean uneko erreserbak, kirolekoak ez diren ekitaldi eta jardueretarako 

(kontzertuak, jaialdiak, etab.).  

c) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, gehienez ere 700 ikuslerentzako tokiarekin: 

 

. Instalazioak erreserbatzeko eskaera entitate kudeatzailearen aurrean, gutxienez, 

ekitaldia baino 30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.) Udalari zuzenduta 

HAZ bidez. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 



                                                                                                 

d) Kirolekoak ez diren ekitaldiak, 700 ikusletik gorako tokiarekin (toki-kopuru 

horren aukera ematen duten instalazioetan): 

 

. Jardueraren administrazio-baimenaren eskaera Eusko Jaurlaritzako Joko eta 

Ikuskizunetako Unitatearen aurrean. Gutxienez, 30 egun aurretik. 

. Instalazioak erreserbatzeko eskaera entitate kudeatzailearen aurrean, gutxienez, 

ekitaldia baino 30 egun lehenago. 

. Behar izanez gero, material-eskaera (podiumak, oholtza, etab.) Udalari zuzenduta 

HAZ bidez. 

* Izapide horiek ez dute salbuesten beste prozedura eta izapidetza batzuk betetzetik 

(larrialdi-plana, aseguruak, garbiketa, etab.). 

 

1.1.5. Erreserbak baliogabetzea.  

Uneko erreserba guztiak edo denboraldiko erreserba erregularren barruan data 

zehatzetarako egindako erreserbak baliogabetu ahal izango dira, eta baliogabetzea 

idatziz jakinaraziko zaio entitate kudeatzaileari, gutxienez, 48 ordu aurretik. Kasu 

horretan, ez da kobratuko alokairua. Komunikazioa garaiz jasotzen ez bada, mantendu 

egingo da kobrantza. 

Denboraldiko erreserba erregularra edo lehiaketa ofizialekoa baliogabetzeko, klubak 

Irunkirolera jo beharko du, gutxienez, 48 ordu aurretik. Irunkirolek entitate 

kudeatzaileari jakinaraziko dio baliogabetzea, eta ez dio alokairua kobratuko, betiere 

ezarritako epean egiten bada.  

 

1.1.6. Tarifen aplikazioa. 

Udal kiroldegietako instalazioak alokatzeko kontzeptuan (okupazioaren tipologia 

edozein delarik ere: denboraldiaren erreserba, unean unekoa, etab.) Irungo Udalak 

onetsitako tarifak aplikatu beharko dira, Irungo Udalaren Ordenantza Fiskaletan bere 

kasuan ezarritako salbuespenak eta/edo hobariak barne, betiere elkartearen egoitza 

Irunen eduki eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Entitateen Erregistroan alta emanda dauden 

kirol-entitateei dagokienez. 

Hobariak ez dira aplikatzen kirolekoak ez diren jardueretarako erreserben kasuan; kasu 

horietan, ezarritako tarifa %100ean ordaindu behar da. 

Entitate kudeatzaileek udalaren Ordenantza fiskalaren bidez onetsitako tarifetan 

sartzen ez diren beste zerbitzu batzuk sartu ahal izango dituzte. 



                                                                                                 

 

1.1.8. Fakturazio baldintzak. 

Beti entitate kudeatzailea izango da dagokion faktura egingo diena instalazioak alokatu 

dituzten entitateei. 

Fakturazio hori hilero egingo da, eta entitateak emandako kontu-zenbakiaren kargura 

bidaliko da.  

Aurretik klub erabiltzaileen aurretiko zerrendan agertzen ez diren kirol-klubek 

erreserbak egin nahi badituzte eta haien fakturazioa lortu nahi badute, alta eman 

beharko dute, eta beren kontabilitate-datuak eman, kiroldegietako bulegoetan, 

dagokion inprimakiaren bidez. 

 

B. PARTIKULARRAK 

 

B.1. Erreserba erregularrak. 

 

Pistaren erreserba erregularrak, klubei ohizko erreserbak esleitzeko egutegia onetsi 

ondoren. Eskaera idatziz zuzenduta instalazioetako entitate kudeatzaileei.  

 

B.2. Unean uneko erreserbak. 

 

a) Oro har, unean uneko erreserbak egin ahal izango dira erreserba egin nahi den 

astearen aurreko astetik aurrera, jendeari arreta emateko instalazioak duen 

ordutegian. 

b) Larunbatetan eta igandeetan, lehentasuna izango dute kluben lehiaketa federatuek 

eta eskola-kirolak; beraz, pistaren uneko erreserbak asteburu horren aurreko 

ostegunetik aurrera egin ahal izango dira, 13:00etan. 

 

 

 

 



                                                                                                 

2.2.1.2. Arraunketa eta Piraguismoko instalazioak eta San Martzialeko 

Tiro Eremua erabiltzeko erreserbak. 

 

- Eskaera idatziz zuzenduta instalazioetako entitate kudeatzaileei. 

- Entitate kudeatzaileak ezarritakoaren arabera aplikatuko dira tarifak. 


