
Udako sarrera bereziak eskuratzeko deialdia 
 
1. - DEIALDIAREN XEDEA.-  
 
Lehena: udako sasoian, taldeek eta elkarteek, eta Eguesibarren erroldatutako norbanakoek, 
Udalaren kirol instalazioetara sartzeko txartel bereziak eskuratzeko baldintzak zehaztea da 
deialdi honen xedea.  
 
Bigarrena:  

a) Gizarte ongizatean lan egin eta Eguesibarren egoitza eta instalazioak 
dituzten elkarteendako txartelak 

Eguesibarko Udal Kiroldegia, ekainaren15etik irailaren 8ra: 
- 40 txartel gehienez, astelehenetik ostiralera 10:00etatik 16:00etara.  
- 20 txartel gehienez, astelehenetik ostiralera 16:00etatik 22:00etara.  
- 20 txartel gehienez, larunbatetarako eta igandetarako, 10:00etatik 16:00etara.  

Sarrigurengo Kirol Hiria ekainaren 8tik irailaren 8ra: 
- 40 txartel gehienez, astelehenetik ostiralera 10:00etatik 16:00etara.  
- 20 txartel gehienez, astelehenetik ostiralera 16:00etatik 22:00etara.  
- 20 txartel gehienez, larunbatetarako eta igandetarako, 10:00etatik 16:00etara.  

 
b) Adingabeen harrera xede duten elkarte eta taldeentzako txartelak: 
Eguesibarko Udal Kiroldegia ekainaren15etik irailaren 8ra: 

- 30 txartel gehienez, instalazioak irekita dauden orduetan 
Sarrigurengo Kirol Hiria ekainaren 8tik irailaren 8ra: 

- 30 txartel gehienez, instalazioak irekita dauden orduetan 
 
c) Norbanakoentzako txartelak:  
Eguesibarko Udal Kiroldegia ekainaren 16tik irailaren 4ra. 
Sarrigurengo Kirol Hiria ekainaren 9tik irailaren 9ra. 
 
Aukerak zozketatuko dira. 
1. aukera: Sarrigurengo Kirol Hiria: astelehen, asteazken eta larunbatetan, 16:00etatik 
22:00etara (20 leku) 
2. aukera: Sarrigurengo Kirol Hiria: astearte, ostegun eta igandeetan, 16:00etatik 22:00etara 
(20 leku) 
3. aukera: Sarrigurengo Kirol Hiria: astelehen, asteazken eta larunbatetan, 09:00etatik 
15:00etara (20 leku) 
4. aukera: Sarrigurengo Kirol Hiria: astearte, ostegun eta igandeetan, 09:00etatik 15:00etara 
(20 leku) 
5. aukera: Eguesibarko Udal Kiroldegia (Olatz): astelehen, asteazken eta larunbatetan, 
16:00etatik 22:00etara (30 leku) 
6. aukera: Eguesibarko Udal Kiroldegia (Olatz): astearte, ostegun eta igandeetan, 16:00etatik 
22:00etara (30 leku) 
7. aukera: Eguesibarko Udal Kiroldegia (Olatz): astelehen, asteazken eta larunbatetan, 
09:00etatik 15:00etara (30 leku) 
8. aukera: Eguesibarko Udal Kiroldegia (Olatz): astearte, ostegun eta igandeetan, 09:00etatik 
15:00etara (30 leku) 
 
Guztira: 200 leku 
 
 
2.- LAGUNTZEN ONURADUNAK PERTSONA ETA KOLEKTIBO HAUEK IZAN DAITEZKE.- 
 
Hirugarrena: Hurrengo baldintzak betetzen dizuten taldeek eta elkarteek jasotzen ahalko dituzte 
txartelak, baldin eta gizarte ongizatean lan egiten badute eta egoitza eta instalazioak 
Eguesibarren badituzte:  

1.- Helburu sozialak dituzen irabazi asmorik gabeko entitate eta elkarteak izanen dira. 
2.- Legez eratuak egonen dira.  
3.- Egoitzaren kokalekua Eguesibarren izan edo jarduera Ibarrean eginen dute. 
4.- Txartelen erabiltzaileek elkarte horien zerbitzuak erabili beharko dituzte. 



 
 
Laugarrena: Eguesibarren erroldatuta egonik, baldintza hauek betetzen dituztenek jasotzen 
ahalko dituzte txartelak:  
2017/04/01etik aurrera etenik egin gabe edo jaiotzez geroztik Eguesibarren erroldatuta egotea.  
18 urtetik gorakoa izatea, norbanakoaren izenean eskaera egiteko.  
Eguesibarko Udalarekin ordainketak egunean izatea, dokumentazioa aurkezten den egunean. 
Udalaren kirol instalazioekin ordainketak egunean izatea, dokumentazioa aurkezten den 
egunean. 
2019. urtean %75eko tarifa hobariduna izatea. 
  
 
3.- ESKATZAILEAK. 
Bosgarrena: eskaerak Eguesibarko udaletxean aurkeztuko dira, bulego-orduetan; posta 
ziurtatuaren bidez edo prozedura administratiboa arautzen duen legeria erregultzaileak 
onartutako edozein modutan ere aurkezten ahal dira.  
Seigarrena: eskaerak aurkezteko epea, apirilaren 8tik maiatzaren 17ra 
 
4.- ESKAERAK ETA DOKUMENTAZIOA 
Zazpigarrena: 2. atalak aipatzen dituen eskatzaileek honako dokumentazio hau aurkeztu 
beharko dute: 
 

a) Gizarte ongizatean lan egin eta Eguesibarren egoitza eta instalazioak 
dituzten elkarteak. 

  
a.    Banakako instantzia.  
b.    Taldeek eta elkarteek betetako eranskina. (1.eranskina) 
 
b ) Helburua adingabeak hartzea duten talde eta elkarteak 
 
a.    Banakako instantzia.  
b.    Taldeek eta elkarteek betetako eranskina (2.eranskina) 
 
c) Norbanakoak eta familiak. 
a.     Banakako instantzia.  
b.     Norbanakoek eta familiek betetako eranskina. (3.eranskina) 
c.     Tarifa hobariduna eskatzeko dokumentazioa (2019ko tarifa hobariduna izanez gero, ez da 
berriz ere dokumentazioa aurkeztu beharko). 
o 2017ko errenta aitorpena. 
o Famili liburua (familia ugarikoa bada) 
o Minusbaliotasunaren ziurtagiria (halakoa badu) 
o Eskatzaileen NAN 

 
6. –PROZEDURAREN ETA ADJUDIKAZIOEN EZAUGARRIAK 
 
Taldeak eta elkarteak.  
Gizarte ongizatean lan egin eta Eguesibarren egoitza eta instalazioak 
dituzten elkarteak. 
Erakunde bakoitzak bi ordu tarte eskatzen ahalko ditu kirol instalazio bakoitzean. 
Taldeka sartu beharko dute, betiere langile arduradunek lagundurik. Taldean 10 
pertsona egoten ahalko dira gehienez, arduradunak barne. 
Txartelen adjudikazioa zozketaren bidez eginen da. Elkarte bati ez zaizkio inola ere emanen bi 
denbora-tarte baldin eta badago beste elkarte bat bat bakarra ere adjudikatu ez zaiona. 
Txartelari uko eginez gero, beste zozketa bat eginen da.  
 
Helburua etxean adingabeak hartzea duten taldeak eta elkarteak 
Etxean adingabeak dituztenentzako txartelak eskatzen dituzten elkarteek heldu batentzako 
txartela eskatu beharko dute (18 urtetik gorako batentzat), baldin eta umea hemen dagoen 
bitartean tutoreak udalaren kirol instalazioetako abonatuak ez badira. 
 



Norbanakoak eta familiak 
Baldintzak betetzen ez dituztenak kanpoan geldituko dira. 
Baldintzak betetzen dituztenen artean, zozketa eginen da.  
Familiak egiten badu eskaera, eskatzaile bakartzat hartuko da.  
Familia unitatea hauxe izanen da: etxe berean bizi diren pertsonak, eta bereizketarik edo 
dibortziorik izan bada, aitaren edo  amaren errenta aitorpenean ageri diren pertsonak. 
Zozketatutako azken abonamendua familia batek eskuratzen badu, familiako guztiak onartuko 
dira onuradun gisa, nahiz eta zehaztutako txartelen kopurua gainditu.  
Maiatzaren 22an eskatzaileen zerrendak argitaratuko dira. 
Maiatzaren 23an eta 24an, onartuen zerrendari buruzko erreklamazioak aurkezten ahalko dira 
Eguesibarko udaletxean. 
Maiatzaren 27an, txartelen zozketa eginen da jendaurrean. Eguesibarko Udaletxean izanen da, 
eguerdiko 12:00etan. 
Maiatzaren 29an, txartela lortu dutenen zerrendak argitaratuko dira. 
 
 
7.- ONURADUNEN BETEBEHARRAK.-  
 
Instalazioetako barne araudia bete beharko dute onuradunek.  
Hauxe izanen da udako txartelen onuradunen zigortze prozedura:  
1.- Falta arinak, larriak eta oso larriak barne araudian jasota dauden berberak izanen dira.  
a. Falta arinak. Zigorra: instalazioak aldi baterako erabiltzeko debekua (3 egun). 
b. Falta larriak. Zigorra: instalazioak aldi baterako erabiltzeko debekua (15 egun). 
c. Falta oso larriak. Zigorra: instalazioak betirako erabiltzeko debekua .  
3.- Zigortze prozedura hauxe izanen da:  
Barne araudi honetako edozein arau betetzen ez bada, kudeatzaileak berehala aplikatuko du 
deialdi honetan zehaztutako zigorra, eta sartzea debekatuko dio arau-haustelari, arauetan 
finkatutako epean. Bestetik, udaletxera txostena eta pertsonaren datuak igorriko ditu, denaren 
berri izan dezan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ERANSKINA: GIZARTE ONGIZATEAN LAN EGIN ETA EGUESIBARREN 
EGOITZA ETA INSTALAZIOAK DITUZTEN ELKARTEENDAKO TXARTELAK 
 
ELKARTEAREN IZENA:_________________________________________________ 
 
IFK_________________________________ 
 
 
HELBIDEA:_________________________________________________________________ 
 
 
HERRIA:_________________________________ P.K.____________________________ 
 
 
TELEFONOA:________________________________________________________ 
 
 
JARDUERAREN DESKRIPZIOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eguesibarko Udal Kiroldegia: 
Elkarte bakoitzak bi ordu tarte eskatzen ahalko ditu kirol instalazio bakoitzean.  
 

□   Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 16:00etara 

□    Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 22:00etara 

□    Larunbata eta igandea, 10:00etatik 16:00etara 
 

Sarrigurengo Kirol Hiria: 
Elkarte bakoitzak bi ordu tarte eskatzen ahalko ditu kirol instalazio bakoitzean.  

□   Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 16:00etara 

□     Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 22:00etara 

□   Larunbata eta igandea, 10:00etatik 16:00etara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ERANSKINA HELBURUA ADINGABEAK ETXEAN HARTZEA 
DUTEN TALDEAK ETA ELKARTEAK 

 
ELKARTEAREN IZENA:_________________________________________________ 
IFK_________________________________ 
HELBIDEA:_________________________________________________________________ 
HERRIA:_________________________________ P.K.____________________________ 
TELEFONOA:________________________________________________________ 
JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
 
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  
 
ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

LAGUNTZAILEAREN IZENA:___________________________/ ________________________ 

□ Eguesibarko Udal Kiroldegia:   □ Sarrigurengo Kirol Hiria:  

 
 
Sarriguren, 2019ko ________________aren ___a   Izen-abizenak --------------------------- 
 
        Sinadura 
 

 



 
 
 
 
3. ERANSKINA: NORBANAKOAK ETA FAMILIAK 
 
Baldintzak: 

Eguesibarren erroldaturik egotea 2016/04/01az geroztik edo jaiotzetik etenik izan gabe. 

18 urtetik gorako adina izatea, banakako eskaerak egiteko. 

Dokumentazioa aurkezten denean, Eguesibarko Udalarekin ordainketa guztiak egunean izatea. 

Dokumentazioa aurkezten denean, Udalaren kirol instalazioekin ordainketa guztiak egunean izatea. 

per capita errenta (Udal Ordenantzaren formula ezarrita, Udalaren kirol instalazioen prezioetarako), 

2016ko errenta aitorpenari jarraikiz. 

 

ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA: _________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA: _________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA:_________________________________________________ 

JAIOTZE DATA: _________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA: _________________________________________________ 

JAIOTZE DATA: _________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA: _________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

ESKATZAILEAREN IZENA: _________________________________________________ 

JAIOTZE DATA:_________________________ 

 
HELBIDEA:_________________________________________________________________ 
 
HERRIA:_________________________________ P.K.____________________________ 
 
TELEFONOA:_______________________________________________________ 
 
□  Instantzia eta dokumentazioa aurkezten dut 2019ko tarifa hobariduna eskatzeko:  
 
□ 2019rako tarifa hobariduna dut, eta, deialdian sartzeko, Eguesibarko Udalari baimena ematen diot hura 
kontsultatzeko. 
 
ONURADUNA IZATEKO BALDINTZAK BETEKO DITUDALA HITZEMATEN DUT: 
 
Sarriguren, 2019ko ________________aren ___a   Izen-abizenak --------------------------- 
 
        Sinadura 
 

 
 


