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LAKUNTZA 

Behar-Zana pilotalekuaren erabilera arautzen duen udal ordenantza.  

Lakuntzako Udalak, 2016ko apirilaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen Behar-Zana 

pilotalekuaren erabilera arautzen duen udal ordenantza. Iragarkia 2016ko 155. Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren 11n. 

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari 

jarraikiz, maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legeak aldatu baitzuen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik 

inork alegaziorik aurkeztu gabe, ordenantza behin betiko onetsi eta osorik argitaratzeko agindu da, behar 

diren ondorioak izan ditzan. 

Lakuntzan, 2016ko irailaren 27an.–Alkatea, Patxi Xabier Razkin Sagastibeltza. 

UDAL ORDENANTZA, LAKUNTZAKO PILOTALEKUAREN ERABILERA ARAUTZEN 

DUENA 

1. artikulua. Xedea. 

Ordenantza honen xedea da Lakuntzako “Behar-Zana” pilotalekuaren erabilera arautzea.  

2. artikulua. Pilotalekuaren erabilera. 

2.1. Lakuntzako udal pilotalekua erabiliko da instalazio mota horretako kirolak egiteko: esku pilota, pala 

(luzea edo motza) gomazko edo larruzko pilotarekin, frontenisa, xistera, erremontea, etab. 

2.2. Instalazioak ahalik eta hobekien zaintzeko, pilotalekuan aritzen den orok material egokia erabili 

beharko du edozein pilota-jokotan aritzerakoan. Debeku da animaliak sartzea eta instalazioak kaltetzen 

ahal dituzten jarduerak egitea eta materialak erabiltzea: baloiak, bizikletak, gurpil-oholak, ibilgailu 

motordunak etab. 

2.3. Debeku da pilotalekua erabiltzea jendearekin modu informalean elkartzeko. 

2.4. 14 urtez gorakoek pilotalekuko giltzak eskatu eta instalazioak erabil ditzakete, betiere errespetatuta 

dauden erreserbak (4. artikulua) eta instalazioen erabilera libreari dagokion ordena. 

2.5. Giltzak erabiltzaileen eskura egonen dira Udalak ezartzen duen establezimenduan. Gaur egun Ogi 

Berrin, Mikel Arregi kalean. 

2.6. Giltzak itzuliko dira okupatzeko denbora bukatzen denean. 
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2.7. Pilotalekuan baimendutako pilota-jokotan (2.1 atala) jardun nahi dutenek erabiltzen ahalko dituzte 

instalazioak. Zenbait muga eta kontrol errespetatuta erabiltzen ahalko dira instalazioak, betiere 

bermatzeko bai erabiltzaileen segurtasuna bai instalazioak egoki mantentzen direla.  

2.8. Pilotalekua erabiltzen duten 14 urtez beherako haurrek heldu batekin egon beharko dute, haien 

segurtasuna bermatzeko eta indarrean dagoen araudia beteko dela ziurtatzeko. 14 urtez beherakoekin 

pilotalekuan sartu eta haiekin egon behar duen helduak adin txikikoen segurtasuna zaindu beharko du eta 

instalazioak egoera onean mantentzeko erantzukizuna hartuko du. 

3. artikulua. Jarduteko ordutegia. 

Ikasturtean zehar: 17:30etik 22:30era. Eskola orduetan pilotalekuaren erabilera eskolarako erreserbatua 

egonen da eta hura izanen da instalazioa ordu horretan ixteko arduraduna. 

Ikasturtetik kanpo eta oporretan: 9:00etatik 22:30era. 

Pilota Eskolak eskatu eta Udalak hala erabakitzen duen aldiro, pilotalekuaren erabilera erreserbatua 

egonen da eskolako entrenamenduetarako. 2015-2016 ikasturtean: astelehen eta ostegunetan, 17:30etik 

20:15era. 

4. artikulua. Erreserbak. 

4.1. Betiere eskatu ondoren eta salbuespenez, Udalak pilotalekua erabiltzeko baimena ematen ahalko du 

kirol jarduerak eta/edo bestelakoak egiteko, baldin eta baimena jaso duten pertsonak edo entitate 

sustatzaileak betetzen badituzte Udalak ezartzen dituen baldintzak, instalazioen egoera egokia 

bermatzeko (fidantza, Alkatetzak kasuaren arabera zenbatesten duena), baita alokatzeko tasa ere. 

4.2. Udalak pilotalekuaren eta instalazioen erabilera berarentzat izanen du berak -bere kasa edo beste 

batzuekin batera- sustatzen dituen jardueretan, jarduera horiek gizarte, kultura eta kirol arloetan herria 

garatzeko helburua badaukate. 

4.3. Erreserba eginen da instalazioak erabiltzeko egun bererako, eta handik 24 ordutara itzuli beharko 

dira giltzak. 

4.4. Erabilera partikularrerako, aurretik erreserbatu gabe, pilotalekuko giltzak erabiltzaileen eskura jarriko 

dira Udalak zehazten duen establezimendu batean. Giltzak jarduera hasten denean eskatu beharko dira 

eta erreserba denbora bukatu bezain pronto itzuli beharko dira. 

4.5. Ordenantza honetako 4.1 eta 4.2 puntuen arabera egindako erreserbei lehentasuna emanen zaie. 

5. artikulua. Tasak. 
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Instalazioak erabiltzeko baimena izateko, aldez aurretik tasa edo prezio publikoa ordainduko da. Tarifak 

eranskinean adierazi dira. 

5.1. Udalerri honetan erroldatuta egon gabe pilotalekuaren giltzak eskatzen dituzten erabiltzaileek ordu 

bakoitzeko dagokien tasa ordaindu beharko dute. 

5.2. Udalak baimentzen dituen bestelako erabileretarako tasa, horretarako ezarritako zenbatekoa izanen 

da. 

6. artikulua. Diziplina araubidea: Arau-hausteak eta zehapenak. 

6.1. Kantxan nahiz erantsitako instalazioetan kalteak berariaz egiten dituenari debekatu eginen zaio 

pilotalekuan sartzea eta hura erabiltzea, bi eta sei hilabete bitarteko epean, gertatutakoa noraino den 

larria, deusetan ukatu gabe kalteen ondoriozko konpentsazioa. 

6.2. Pilotalekua 2.1 atalean aipatutako erabileraz bestera erabiltzen bada, baimena ematerakoan 

hartutako betebeharrak ez betetzeak ekarriko du, halakorik balitz, instalazioetan eskatzaileak eragindako 

kalte-galerak konpontzea. 

6.3. Pilotalekuko giltzak kopiatzea hutsegite oso larritzat hartuko da. 

6.4. Udal administrazioari dagokio ordenantza honetan biltzen den zehapen araubidea aplikatzea. 

7. artikulua. Hutsegiteak. 

Hona hemen hutsegite arinak: 

a) Pilotalekua erabiltzea goian aipatutako kontrolerako lekuan jakinarazi eta erregistratu gabe, hilabeteko 

epean behin. 

b) Beste batzuek, aldez aurretik jakinarazi eta erregistratu gabe, pilotalekua erabiltzen uztea, hilabeteko 

epean behin. 

c) Instalazioetako zerbitzuak desegokiro erabiltzea. 

d) Udalari edo zinegotziei instalazioetan topatzen diren kalte edo behar ez bezalakoen berri berehala ez 

ematea. 

e) Erregistroan ezarritako ordutegia ez betetzea. 

Hona hemen hutsegite larriak: 

a) Pilotalekua erabiltzea edo beste batzuek erabiltzen uztea, aurretik jakinarazi gabe, hilabeteko epean 

behin baino gehiagotan. 
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b) Instalazioetan kalte larriak egitea. 

c) Hutsegite arinak behin eta berriz egitea. 

d) Hutsegite arinen ondoriozko zehapenak ez betetzea. 

Hona hemen hutsegite oso larriak: 

a) Hutsegite larriak behin eta berriz egitea. 

b) Instalazioetan kalte oso larriak egitea. 

c) Hutsegite larrien ondoriozko zehapenak ez betetzea. 

d) Pilotalekuko giltzen kopiak egitea. 

8. artikulua. Zehapenak. 

a) Hutsegite arinengatik pilotalekua erabiltzeko debekua ezarriko da, aste 1etik 4 astera bitartekoa. 

b) Hutsegite larriengatik pilotalekua erabiltzeko debekua ezarriko da, hilabete 1etik 2 hilabetera 

bitartekoa, baita eragindako kalteak ordaintzea, halakorik baldin bada, eta 300 eurorainoko isuna 

ordaintzea. 

c) Hutsegite oso larriengatik ezarritako zehapena ez betetzeak berekin ekarriko du Udalaren edozein kirol 

instalazioetara sartzeko debekua, zenbat denboratarako eta hutsegite oso larriaren zehapenean 

ezarritako denbora halako bi, eta 600 eurorainoko isuna ordaintzea. 

AZKEN XEDAPENA 

Ordenantza honek 8 artikulu eta azken xedapen bat ditu, eta indarra hartuko du Udalak behin betikoz 

onetsi ondoren, bere testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Nafarroako Toki 

Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan aurreikusitako epea 

iraganik. 

ERANSKINA 

TARIFAK 

–Pilotalekuko giltzak eskatzea: 
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Lakuntzako herritarrak: 1 euro. 

Erroldatu gabeak: 4 euro/ordua. 

 


