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KANPEZUKO UDALERRIKO UDAL PILOTALEKUAREN ERABILERA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA 

 
1. Artikulua. Xedea. 
Ordenantza honen xedea udal pilotalekuaren funtzionamenduaarautzea da. Kantxak 
eta atxikitako instalazioek (aldagela eta dutxak) osatzen dute udal pilotalekua. 
 
2. Artikulua. Funtzionamendu ordutegia. 
1. Interesdunek pilotalekua erabiltzekofuntzionamendu ordutegia hauxe izango da: 
goizeko 9etatik gaueko 10ak arte, astelehenetik igandera, bi egun horiek barne. 
2. Doako ordutegia izango da kultura eta kirol elkarteentzat, baita Kanpezuko 
ikastolako eta institutuko guraso elkartearentzat ere (fidantza aparte). 
 
3. Artikulua. Erabiltzaileak. 
1. Nahi duten pertsonek erabili ahal izango dituzte pilotalekuko instalazioak bertan 
onartuta dauden kiroletariko edozeinetan aritzeko: esku pilotan, palan (luzea edo 
laburra) larruzko edo gomazko pilotarekin, frontenisean, zestan, erremontean eta 
abarretan, betiere kantxan kalterik eragiten ez badute. 
2. Pilotalekua erabiltzen duten pertsonek kasuan kasuko modalitatean aritzeko 
material egokia eta behar diren elementuak erabili beharko dituzte, instalazioari 
kalterik egiten ez diotenak. 
3. Debekatuta dago pilotalekua zikindu edo hondatu dezaketen materialak erabiltzea. 
 
4. Artikulua. Erreserbak. 
Udaletxean egingo da pilotalekuko kantxaren erreserba, administrazio orduetan (09: 
00-14: 00); eta, ordutegi horretatik kanpo, Internet bidez. 
 
5. Artikulua. Tasak. 
1. Pilotalekua erabiltzen bada, zerga ordenantza egokian ezarritako zenbatekoa 
ordaindu beharko da, bai argia piztuta erabiltzeagatik bai argia piztu gabe 
erabiltzeagatik. Orduaren erreserba egiterakoan ordainduko da zenbateko hori. 
Prezioaren barruan sartzen da aldagelak erabiltzeko eskubidea (5 euro orduko). 
 
6. Artikula. Pilotalekuaren beste erabilera batzuk. 
1. Ordenantza honen 3. artikuluko 1. zenbakian aipatutako kirol modalitateetan 
aritzeko baino ezin izango da erabili udal pilotalekua. 
2. Hala ere, salbuespenez, interesdunak aldez aurretik eskatuta, Udalak baimena 
eman ahal izango du udal pilotalekua erabil dadin ordenantza honetan aurreikusita ez 
dauden kiroletarako edo bestelako jarduera eta ekitaldietarako, betiere instalazioetan 
kalterik eragin gabe. Baimendutako pertsonak edo erakundeak bete egin beharko ditu 
Udalak instalazioen mantentzeabermatzekoezartzen dituen baldintzak. 
Horrelakoetan beti eskatuko da fidantza: 300 euro. 
3. Udal pilotalekua erabiltzeko erreserba eskaerak, zenbaki honetan aipatutakoak, 
gutxienez 7 egun lehenago egin behar dira pilotalekua erabili nahi den eguna baino. 
 
7. Artikulua. Arau hausteak. 
1. Erreserba amaitzeko ordua errespetatzen ez duenari, hurrengo ordua erreserbatuta 
badago, zehapena ezarriko zaio: ezingo du erreserba gehiago egin bi hilabete igaro 
arte. 
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2. Kantxan edota atxikitako instalazioetan (aldagelak eta dutxak) nahita kalteak 
eragiten dituenari, kalteak ordainarazteaz gainera, 6 hilabetean debekatu egingo zaio 
pilotalekura sartzea eta hura erabiltzea. 
3. Ordenantza honen 3. artikuluko 1. zenbakian ezarritakoez bestelako erabileretarako 
baimena ematean ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, jarritako fidantzaatxiki 
egingo da eta eskatzaileak ordaindu egin beharko ditu instalazioetan eragindako 
kalteak eta galerak. 
4. Artikulu honetan aurreikusitako kasu guztietan, pilotalekua 30 minutu baino gehiago 
okupatzen bada, arrazoia edozein dela ere, zehapena ezarriko da: 60,00 euro 
ordaindu beharko dira pilotalekua eta atxikitako instalazioak legez kanpo okupatzen 
diren 30 minutuko tarte bakoitzeko. 
 
8. Artikulua. Interpretazioa. 
Udalak eskumena izango du ordenantza honen interpretazioaren eta aplikazioaren 
inguruan sortzen diren zalantza guztiak ebazteko. 
 


