


Bi egitura organiko daude:  

 

Kirol instalazioen zerbitzua,  hiriko udal kirol ekipamenduen 

sarea kudeatzen duena. 

 

Zaragoza Deporte Municipal, S.A. (aurrerantzean, ZDM) izaera 

pribatuko merkataritza elkartea, zeinaren kapitala %100ean 

Zaragozako udalerriarena den. Bere helburu soziala da 

Zaragozako Udalak “Principe Felipe” pabilioian eta Kirol Jauregian 

erabakitzen dituen kirol jarduera, ekintza eta instalazio haiek 

guztiak kudeatzea. 
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Eskariak Udaletxeko Erregistroan, Udal Batzordeetan eta/edo 

Auzo Elkarteetan aurkezten ziren eskari-orri orokorrean.  

Zaragozako Udaleko Zerbitzu Publikoen Zerbitzu Juridikotik 

txosten teknikoak eskatzen zaizkien horretan inplikatutako 

zerbitzu desberdinei (Udaltzaingoa, ZDM, Parkeak eta Lorategiak, Hiri-

Mugikortasuna, Ingurumena, eta abar.) 

 

Eskariak 
aurkeztea 

 

Txosten 
teknikoak 

Zerbitzu Publikoen Kontseilariak eginiko Dekretu bidez erabaki 

ondoren, baimena eman zaion edo ukatu zaion komunikatzea. 

 

Erabakia 



Zerbitzu 

Publikoetako 

Zerbitzu juridikoa 

Eskariak 

Parke eta 

Lorategiak 

zerbitzua, 

Brigadak, etab.. 

Udaltzaingo, Hiri-

Mugikortasun, 

etab. zerbitzuak 

Erabakia  

T

x

o

s

t

e

n

a

 

T

x

o

s

t

e

n

a

 



1. Eskarien kopurua izugarri handitzea. 

2. Eskarietako asko kirol ekintza gauzatu baino denbora gutxi lehenago 
aurkezten ziren eta horrek oso denbora-tarte laburra uzten zuen eskarien 
tramitazioan inplikatutako Udal Zerbitzuei txosten teknikoak eskatzeko. 

3. Eskariak edozein unetan aurkeztu ahal izango dira. 

4. Kirol ekintza behar bezala burutu dadin bermatzeko beharrezko baliabideak 
koordinatzeko eta planifikatzeko arazoak. 

5. Inplikatutako udal zerbitzuen ikuspegi koordinatu eta zeharkakorik ez zen 
ematen.  

HELBURUA: Baliabide administratibo eraginkorra edukitzea tokiko 
administrazioarentzat eta kirol ekintzaren antolatzailearentzat.  
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Eskariak lau hilabeteko epeetan arautzen dira Oinarri Arautzaile 
batzuen bitartez.  
 
Lauhileko jakin bateko oinarri arautzaileak argitaratzen dira, 
baimendutako lauhilekoa baino hiru hilabete lehenago. 
 
Eskari guztiak formulario baten bitartez egin behar dira eta ZDM 
bulegoetan entregatu, lauhilekoa hasi baino hilabete eta erdi bat 
lehenago. 
 
Informazio guztia web honetan dago: www.zaragozadeporte.com 
 
ZDM elkarteak eskariak begiratzen ditu, behar izatekotan, erakundeei 
informazio osagarria eskatu ahal izateko.  
 
Dokumentazio osoa, gero, Batzorde Teknikoko kideei bidaltzen zaie.  
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Erabakia: komunikazioa erakunde antolatzaileari. 

Baimena ematea edo ukatzea Zerbitzu Publikoetako Kontseilariaren 
Dekretuz erabakiko da. 

ZDM  elkarteak Zerbitzu Publikoetako Zerbitzu Juridikoari igorriko 
dizkio eskariak Batzorde Teknikoak eginiko txostenarekin batera. 

  

Batzorde Teknikoa 

Zerbitzu Publikoetako Zerbitzu Juridikoa, Udaltzaingoa, Hiri-Mugikortasuna, 
Parkeak eta Lorategiak, Zaragoza Cultural, Boluntariotza, 

Zgz@desarrolloexpo,  Ingurumena, etab.…….  



Espediente guztietan ZDM elkarteak Ebazpenaren jarraipen teknikoa egiten du.   
 

Zaragozako lasterketa herrikoi batek eduki dezakeen  kirol, gizarte, ekonomia 

alorreko eragina eta proiekzioaren arabera, inskribatu direnen kopurua eta 

probaren berezitasunak kontuan hartuta, osagarriak izan daitezkeen bide 

desberdinetatik kanalizatu behar da ZDM elkartearen laguntza eta probaren 

garapenean kolaborazio eta ekarpen maila desberdinak ezartzen ditu.   
 

1. ZDM elkartearen partaidetza aktiboa kirol ekintzaren antolakuntza-arlo 

desberdinetan.  

 

2. Lasterketaren erakunde antolatzailearekin kolaborazio ekonomikoa.  

 

3. ZDM elkarteko Ekintzen Departamenduaren inplikazioa, teknikari bat 

horretarako izendatuz lasterketa antolatzearekin zerikusia duten lanak egiteko.  
 



 ZDM elkartearen Ekintzen Departamendutik jarraipen teknikoa egiten da, era 
honetan:  

 

 Lasterketaren ildo estrategikoak ezartzen dira urte anitzetarako, non 
zehaztuko diren, besteak beste, Irudiaren Ekintza Plana eta 3 urtera begira 
garatu beharreko ildoak.  

 

 Aldian behin bilerak egiten dira erakunde antolatzailearekin, lanerako 
urratsak erabakitzeko. 

 

 Kirol proba planifikatzean alderdi logistikotik eta udal zerbitzu desberdinak 
koordinatuta egiten da. 

 

 Babesle desberdinen irudia eta beren komunikabideak kontrolatzea. 
 

 Probaren aurrekontua aztertzea. 
 

 Proba egin eta gero hobetu beharreko alderdien eta alde positiboen 
ebaluazioa. 

 



 

 Lasterketa herrikoiaren informazioa ZDM elkartearen web atarian sartzea. 

Ekintzaren hedapena eta promozioa ZDM elkartearen asteko buletin 

digitalaren eta komunikabide desberdinen bitartez (prentsaurrekoak, etab.) 

 

  www.zaragozadeporte.com web orri nagusian sortutako lasterketaren web 

euskarria osatzea.  

 

 Probarako web orri espezifikoa osatzea ZDM elkarteak garatutako plantilla 

bat jarraituz, web atarian irudi homogeneo bat edukitzearren. 
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Web espezifikoa eguneratzeko, web atariaren administratzaile desberdinak 

zehazten dira: 

 Administratzaile orokorra: ZDM 

 Antolakuntzako administratzailea: Inskripzio ataleko sarbidea, 

edozein inskripzio zuzendu edo ezabatzea, albisteak, abisuak, 

kolaboratzaileak, promozioak, sare sozialak eta aurrez aurreko 

inskripzioak.  

 Administratzaile gonbidatua: Aurrez aurreko inskripzioak soilik sar 

ditzake. 

 

Gorabeherak, galderak edo probari buruz eskatutako edozein informazioren 

kasuan jarduteko protokoloa ezartzen da.  

 

Probako parte hartzaileei garrantzizko informazioa bidaltzen zaie proba egin 

baino lehen.  

 

Lasterketa egin eta gero SMS bidez bidaltzen zaie egindako denbora. 



 ZDM eta Erakunde antolatzailearen artean Hitzarmen bat 

sinatzen da ondorengo konpromisoak arautzeko: on-line 

inskripzioak ezartzea, Datuen Babeserako Lege Organikoa 

betetzea, hala nola, kirol ekintza behar bezala gauzatzea 

bermatuko duten elementu guztiak.  

  

  


