
Hiria prestatu jardunaldi 
handiak antolatzeko 



Zer da kirol jardunaldi  handi bat? 

Hiria prestatu jardunaldi handiak antolatzeko 

"X Encuentros de Políticas deportivas - Kirolaterako Habitat Egokiak“ – Irun   

“Kirol jardunaldi handitzat har daitezke jardunaldia burutuko den 
inguru horretan edo maila globalean eragin ekonomiko 

garrantzitsua edo/eta ondorio sozial nabarmena sortzeko kirola 

erabiltzen duten jardunaldi haiek” 



Ezaugarriak 
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• Kirol jarduera bigarren mailan 
geratzen da. 
•Bere tamaina aldatzen da según 

eta zein inguru sozialean 
antolatzen den. 
•Normalean herritarren artean 

eragina izaten dute. 
•Helburu anitzak izaten dituzte. 
• Egiten den unean eta inguruan 

bertan soilik aztertu daiteke. 
 



Legeria aplikagarria 
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Kirolari buruzkoa: Kirolaren 14/98 
Legea 
Kirol ikuskizunak: Ikuskizun publiko 
eta solas jarduerarako arautegia. 
Hirigintzakoak: Autobabesa eta 
bestelakoak, burutzen direneko 
eraikinentzat espezifikoak. 
Espazioen erabilera: Burutzen diren 
ingurunearen araberako arautegi 
espezifikoak (ibaia, mendia…) 
Ingurumenari buruzkoak (zarata eta 
abar) eta beste espezifiko batzuk. 



Jardunaldi bat – hiri bat 
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Hiriko jardunaldi handi at egiteak zentzua du, soilik, hiriko 
politika eta estrategia glocal batean KOKATUTA badago eta 
beti ere jardunaldiaren helburuak hiriak dituenarekin 
lerrokatzen badira. 



Helburuak 
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Ez dago helburu BAKARRA. Hiri 
bakoitzak, herri bakoitzak, bere 
helburuak markatu behar ditu. 
Hiriaren promozioa 
(bai/ez);herritarren artean 
kirolaren kultura garatzea 
(bai/ez); itzulketa ekonomikoa 
(bai/ez); jarduera komertziala 
berraktibatzea (bai/ez); 
hiriaren presentzia mediatikoa 
(bai/ez), eta abar. 



Onurak 

"X Encuentros de Políticas deportivas - Kirolaterako Habitat Egokiak“ – Irun   

•Hiriaren irudia nazioarte mailan proiektatzea. 
• Interes mediatikoa aprobetxatzea. 
• Inpaktu ekonomiko zuzena eta zeharkakoa. 
• Kanpoko inbertsioa kaptatzea. 
•Azpiegituretan inbertitzea. 
 • Ekipoen ezagutzak eta 

formazioa. 
•Harreman komertzialak 

irekitzea. 
• Sinergiak. 



 



 



 

"X Encuentros de Politicas deportivas - 
Kirolaterako Habitat Egokiak"  



Zuzeneko itzulketa 

"X Encuentros de Politicas deportivas - Kirolaterako Habitat Egokiak“ – Irun   

Zuzeneko itzulketa erakundeentzat (Aldundiak) zergen bitartez 

(funtzean BEZ eta elkarteen gaineko zerga), pizgarri bikaina da kirol 

jardunaldiak antolatzeko. 

Zuzeneko itzulketa babesleentzat interes Publikoko Jardunaldi 

Berezia izendapenaren bitartez (Estatuko Gobernua) eta/edo 

Mezenasgo Legearen bitartez (Bizkaian – otsailaren 24ko 1/2004 

Foru Araua, irabazi asmorik gabeko erakundeen erregimen fiskalari 

eta mezenasgoarentzat pizgarri fiskalei buruzkoa). 



Estrategia bat 
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• Bilbao-Bizkaia marka nazioarte mailan garatzea. 

• Kirol jardunaldiak jarduera ekonomikoa sustazteko alderditik 
aintzat hartzea kirol sektorearen aldetik baino. 

• Nazioarteko turismo kaptatzea eta ostatu-gauen bataz bestea 
igotzea. 

• Hiriko jarduera komertziala eta ekonomikoa garatzea. 

• Inguru naturalak berraktibatzea. Itsasadarra eta Gerriko berdea. 

• Enpresen eta herriko enpleguaren garapena. 

• Jardunaldi bereizleak. 

• Gizarteko egituren kolaborazioa (Barrutietako batzordeak, 
Merkatari eta Ostalari elkarteak, Destino Bilbao…) 



Estrategiarako baliabideak 
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• Jardunaldi handiak kudeatu eta garatzeko arloa 
(Jarduera Ekonomikoaren sustapena)  

•Nazioarteko marka 

 

 

 

 

 

 



Arloen arteko kolaborazioa 
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• Ezpazio Publikoaren bulegoa. 

•Udaltzaingoa - Ertzaintza. 

• Zirkulazio Arloa. 

• Komunikazio departamendua. 

•Babes Zibila. 
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Eskerrik Asko  


