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JUSTIFIKAZIOA 
 
Herritarren parte hartzea, banaka edo taldeen bitartez, funtsezkoa da gizarte demokrati-
koagoa eta parte-hartzaileagoa eraikitzeko prozesuan, eta ezinbestekoa gizartearen au-
rrerabiderako. 
Gasteizko udalerrian elkarte eta elkarteen federazio ugari dago. 
Euskadiko Elkarteei buruzko Legeak "elkarteok gizartean betetzen duten eginkizun ga-
rrantzitsua" aitortzen du, "elkarteok gizarte zibil dinamiko, askotariko eta arduratsuaren 
erakusgarri dira eta". Era berean, Herritarren Parte-hartzearen Araudian, Gasteizko Uda-
lak elkarteei eta boluntarioei laguntzeko asmoa adierazten du, eta "elkarteak herritarrek 
beren udalerriarekin duten konpromisoaren adierazpen kolektiboetako bat" direla aitort-
zen; orobat, Gasteizko Udalaren eta herritarren arteko solaskide baliozkotzat jotzen ditu, 
herritarren eskaerak eta proposamenak bideratzen baitituzte.  
Aitorpen horren erakusgarri dira ekintza hauek: 
- Herritarrek parte hartzeko organoen sorrera, elkarte horietako askoren partaidetzaz.  
- Haien lana errazteko baliabideak ematea: 
Laguntza ekonomikoa: diru-laguntzen deialdiak eta berariazko hitzarmenak. 
Aretoak: elkarteek beren lana gara dezaten. 
Tasa eta prezio publikoen murrizketa baliabide publikoak erabiltzeko edo baimenak es-
katzeko. 
- Elkarteei informazioa eta aholkularitza emateko eta materiala maileguan uzteko zerbit-
zuak sortzea, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak kudeatuta. 
Gasteizko udalerrian herritarren parte-hartzeari buruz herritarrei berei 2014an egindako 
inkestaren emaitzen arabera, Gasteizko herritarrek ere aitortzen dute elkarteen lana. 
Udalerriko elkarte gehienak txikiak edo ertainak dira, eta horrek zaildu egiten du funtzio-
namendu egokirako behar dituzten baliabideak lortzea, esate baterako, egoitzarako eta 
kudeaketarako areto bat edukitzea. 
Hori dela eta, Gasteizko Udalak, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuaren bitartez, elkar-
teen etxeetan aretoak elkartearen egoitza gisa erabiltzen uzteko, armairutxoak esleitzeko 
eta areto komunen erabilera arautzeko deialdi publikoa egiten du, kulturaren, gizartearen 
eta hezkuntzaren arloko helburuak dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarteen esku are-
toak eta baliabideak uzteko, udalerriaren interes orokorreko programa eta jarduerak gara 
ditzaten.  
 

 
DESKRIBAPENA 
 
Une honetan horrelako hiru etxe dago: Rogelia de Álvaro, Itziar eta Simone de Beauvoir. 
Lehenengo biek 20 urtetik gora daramate martxan, eta hirugarrenak 2007an eman zion 
hasiera bere ibilbideari. 
Leku hauetan daude elkarteen etxeak: 
-Rogelia de Álvaro, Panama kalea, zenbakirik gabe (Pilar auzoa). 
-Itziar, Zalburu plaza, zenbakirik gabe (Arana auzoa). 
-Simone de Beauvoir, Ignazio Loiolakoaren kalea, 8 (Koroatzearen auzoa). 
Baliabide hauek eskaintzen dituzte: 
- Areto propiorik edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek utzitakorik ez duten elkar-
teen egoitza gisa erabil daitezkeen aretoak. Jarduera-esparrutzat nagusiki Gasteizko 
udalerria hartzea eta gizarte, kultura zein hezkuntza arloko helburuak izatea eskatzen da. 
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Elkarteei egoitza gisa erabil ditzaketen espazioak ematea da helburua, haien programa 
eta jarduerak garatzerik izan dezaten. Banaka nahiz beste elkarte batzuekin batera erabil 
ditzakete aretoak. Gainera, elkarteen arteko elkarlana eta elkarrekin jarduerak antolatzea 
bultzatu nahi da.  
- Armairuak, elkarte-etxeetan egoitzarik ez duten taldeentzat edo horrelakorik behar ez 
dutenentzat. Aukera honek tamaina txikiko materialak gordetzeko armairu bat eta gutun-
ontzi bat edukitzeko eskubidea ematen du, bai eta elkarteen etxean sartzeko giltzak ere.  
- Guztien erabilerako aretoak, bilerak, hitzaldiak edo leku handiagoa behar duten jardue-
rak egiteko zerbitzu eta baliabide teknikoez hornituak. Deialdi honen bitartez elkarteen 
etxean egoitza edo armairua esleitu zaien elkarteek zein horrelakorik ez dutenek baliatu 
ditzakete areto horiek. Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak kudeatzen ditu aretoak, 
eta erabiltzeko eskabidea udalaren web-orrian eskura daiteke. 
 Une honetan, Simone de Beauvoir elkarteen etxeko 2 areto elkarte eta elkarte federazio 
jakin batzuek dituzte esleituta, Gasteizko Udalarekiko hitzarmenen bitartez.  
Gasteizko Udalak lokal horien lagapena kudeatzen du, ematen zaien erabileraren jarrai-
pena egiten du eta argiaren, berogailuaren, uraren eta zona komunen garbiketa gastuak 
bere gain hartzen ditu; orobat, funtzionamendu egokirako behar diren mantentze-lanak 
kudeatu, egin eta ordaintzen ditu. Gainerako gastuak elkarteen kontura joango dira, eta 
haiek  izango dute instalazioen erabilera egokiaren erantzukizuna. 
 
Oinarri hauek arautuko dute deialdi publikoa: 

DEIALDIAREN OINARRIAK 

1. Deialdiaren xedea  

1.1. Elkarteen etxeetan (Itziar, Rogelia de Álvaro eta Simone de Beauvoir) aretoak 
eta armairuak erabiltzen uzteko baimenak arautzea, irabazte-xederik ez duten 
eta helburutzat gizarte, kultura eta hezkuntza sustapena duten elkarte eta fede-
razioek –hots, Gasteizko Udaleko Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organi-
koaren 48. artikuluan ezarritakoari jarraituz Herritar Erakundeen Erregistroan 
sartutakoak– egoitza eta baliabide egokiak izan ditzaten bakarka zein beste 
batzuekin batera hirira zabalduko diren jarduerak aurrera eramateko. 

1.2. Elkarteen etxeetako areto komunen erabilera arautzea; 1.1. puntuan aipatutako 
helburuak dituzten elkarteek izango dute horretarako aukera. 

2. Elkarteen etxeak erabiltzeko aukerak 

2.1. Udal aretoak elkartearen egoitza gisa erabiltzeko baimena. Beren jarduerak ga-
ratzeko areto bat behar duten elkarteentzat. Bakarka erabiltzeko edo beste el-
karte batzuekin partekatzeko dira, aurkezten den dokumentazioan egiaztatzen 
den erabilera beharraren arabera. 

2.2. Armairu bat esleitzea, areto bat etengabe behar ez duten elkarteentzat. Aukera 
honek tamaina txikiko materialak gordetzeko armairu bat eta gutun-ontzi bat 
edukitzeko eskubidea ematen du, bai eta elkarteen etxean eta erabilera komu-
neko aretoan sartzeko giltzak ere. 
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2.3. Areto komunen erabilera. Elkarte guztiek izan dezakete horretarako eskubidea, 
deialdi honetan parte hartu ala ez, noizean behineko jarduerak egiteko: bilerak, 
batzarrak, hitzaldiak, etab. Areto komunak erabiltzeko ez da beharrezkoa 
deialdi honetan parte hartzea; libre daudenean baliatu ahalko dira, okupazio-
egutegiaren arabera. Ezinbestekoa da erreserbatzeko tramitea egitea. Areto 
komunen funtzionamenduari buruzko informazioa oinarri hauetako 13.5 atalean 
dago jasota. 

3. Ezin dira deialdi honetaz baliatu: 

3.1. Elkarteko kideen interes partikularren alde egiten duten elkarteak  

3.2. Areto baten jabe diren elkarteak. 

3.3. Udalaren mendeko beste sail edo erakunde batek edo beste erakunde publiko 
edo pribatu batek utzitako aretoak egoitza gisa erabiltzeko baimena duten el-
karteak. 

3.4. Onartze edo parte hartze sisteman berdintasun-printzipioa betetzen ez duten 
elkarteak –salbu eta, sexu bakarreko kideek osatutako elkarteak izanik, helburu 
nagusia gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzea edo emakumez-
koen nahiz gizonezkoen berariazko interes eta beharrak sustatzea dutenak–, 
edo haien helburuak, onartze edo parte hartze sistema, funtzionamendua, ibil-
bidea edo jokabidea berdintasunaren printzipioaren edo giza eskubide unibert-
salen kontrakoak direla egiaztatzen denean, Diru-laguntzei buruzko Ordenant-
zan eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean ezarritakoa kontuan har-
tuz. 

3.5. Sexu arrazoiengatiko bereizkeriagatik nahiz berdintasun eta askatasun funt-
sezko eskubideak urratzeagatik administrazio-zehapena edo zigor penala jaso 
duten elkarteak. 

3.6. Kirolarekin lotutako helburuak dituzten elkarteak. 

3.7. Erlijioarekin lotutako helburuak dituzten elkarteak. 

3.8. Irabazte-xedea duten elkarteak. 

3.9. Fundazioak. 

3.10. Helburu profesionalak dituzten elkarteak. 

3.11. Alderdi politikoak, sindikatuak edo horiekin lotutako erakunde edo fundazioak. 

4. Betekizunak 

Baldintza hauek betetzen dituzten elkarteek erabili ahalko dituzte aretoak : 
 

4.1. Egoitza gisa eta armairuak erabiltzeko baimena 

a_ Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan edo Barne Ministerioaren Elkar-
teen Estatu Erregistroan izena emanda egotea.  

b_ Herritar Erakundeen Udal Erregistroan izena emanda egotea, eta datuak 
eguneratuta edukitzea, araudiarekin bat etorriz.  
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c_ Gizarte, kultura edo hezkuntza alorrekin lotutako helburu eta jarduerak dituz-
ten elkarteak izatea. 

d_ Jarduera-esparrua nagusiki Gasteizko udalerria duten elkarteak izatea.. 

e_ Aretoa erabiltzeko baldintzak eta elkarteen etxean indarrean diren erabilera 
eta elkarbizitza arauak onartzea, erakunde eskatzailearen legezko ordezka-
riak sinatutako konpromisoaren bitartez. III. eranskina . 

f_ Oinarrien 6. atalean ("Eskabideak eta agiriak") eskatutako agiriak behar be-
zala beteta aurkeztea. 

g_ Jabetzan aretorik ez izatea. 

h_ Antolakuntza, teknika eta finantza bideragarritasuna izatea aurkeztutako 
proiektua garatzeko, elkarteen etxeen baliabideak kontuan izanik. 

5. Betebeharrak 

5.1. Elkarteen etxeetako areto bat erabiltzeko baimena eta armairuaren esleipena 
lortzen duten elkarteek bertako “erabilera eta elkarbizitza arauak” bete beharko 
dituzte, Administrazio Publikoaren Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 
Legearen 92. artikuluko 7. idatz-zatian ezarritako betebeharrez gain. 

6. Eskabideak eta agiriak 

6.1. Aretoak egoitza gisa erabiltzen uzteko eta armairuak esleitzeko eskabideekin 
batera agiri hauek aurkeztu beharko dira: 

• Eskaera orria (I. eranskina). 

• II. eranskina: Elkarteen etxean eskatutako espazioa erabiltzeko beharra ga-
ratu nahi diren jardueren arabera. Gainera, alderdi hauek barne hartuko  di-
tuen egutegia aurkeztu beharko da: kudeaketa, prestakuntza, jendaurreko 
arreta, bilerak..., bai eta aretoa erabiltzeko ordutegia ere. Udal zerbitzu tekni-
koek ordutegi hori baliatuko dute aretoak esleipendunen artean banatzeko eta 
erabileraren jarraipena egiteko 

• Aretoa erabiltzeko baldintzak eta elkarteen etxean indarrean diren erabilera 
eta elkarbizitza arauen onarpena eta konpromisoa  (III. eranskina), erakunde 
eskatzailearen legezko ordezkariak sinatua.  

6.2. Erakundeari buruzko agiriak 

• Elkartearen estatutuak edo funtzionamendu arauak, eta hura eratu zen urtea. 

• Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroko edo Barne Ministerioaren Elkar-
teen Estatu Erregistroko izen-ematea. 

• Herritar Erakundeen Udal Erregistroko izen-ematea, erregistroaren arauei ja-
rraituz datuak eguneratuta dituelarik; ofizioz egiaztatuko da hori, Herritar Era-
kundeen Udal Erregistroaren bitartez. 

• Zuzendaritza-batzordearen osaera, sexuaren arabera banatuta. 



Elkarteen etxeetako espazioak egoitza gisa erabiltzeko, armairuak esleitzeko eta erabilera partekatuta duten aretoen 
funtzionamendua arautzeko deialdi publikoa 

 

 

    

6 - 17 
 

• Elkarteen kasuan, elkartearen legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, baz-
kideen erregistro liburuan zenbat kide ageri diren adierazten duena; liburu 
horrek Bazkunei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean (EHAA, 42 zk.) eza-
rritako arauei jarraiki osatuta egon beharko du 

• Elkarte federazioen kasuan, legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, fede-
razioaren barruan zenbat elkarte dagoen adierazten duena.  

Gasteizko Udalak edozein unetan eskatu ahalko du Bazkideen Erregistro Li-
burua, aretoa erabiltzen uzteko eskaera edo aretoaren erabilera balioesteko 
behar dituen datuak egiaztatzeko. 

6.3. Lekuaren beharra egiaztatzeko agiriak 

• Eskatutako lekuaren beharra justifikatzea, arrazoiak eta zertarakoa azalduz.  

• Elkarteak orain arte egoitza edo biltoki gisa erabili duen espazioaren deskri-
bapena. 

• Legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, elkarteak jabetzan aretorik ez due-
la adierazten duena. 

• Elkarteak jarduteko erabili duen azken aretoari buruzko egiaztagiria; alokairu-
rik ordaintzen badu, zenbatekoa den egiaztatzeko agiria. 

6.4. Jarduerari dagokion dokumentazioa  

• Proiektuaren eta deialdiaren aurreko urtean egindako jardueren oroitidazkia, 
alderdi hauek zehaztuta: ezarritako helburuak, garatutako jardueren zerrenda 
eta datak, jardueren xede diren pertsonen kopurua, eta ebaluazioa. Jarduere-
tan erabilitako material grafikoa (egitarauak, buletinak, aldizkariak, kartelak, 
eskuorriak, argazkiak...) erantsiko da. 

• Deialdiaren aurreko urtearen balantze ekonomikoa.  

• 2016an garatu nahi den programa edo proiektua, alderdi hauek zehaztuta: 
justifikazioa (egiteko arrazoiak eta beharrak), lortu nahi diren helburuak, gara-
tu nahi diren jarduerak edo zerbitzuak, aurreikusitako datak, aurreikusitako 
hartzaile kopurua, eta lortutako emaitzak aztertzeko ebaluazioa. 

6.5. Deialdiarekin lotutako zalantza edo kontsultarik izanez gero, Herritarren Parte-
hartzearen Zerbitzura jo daiteke, Landatxo gizarte etxean –Santa Maria ka-
lea 4-1. solairua, 945 161687 telefonoa– edo gizarte etxeetako herritarrei la-
guntzeko bulegoetako batera.  



Elkarteen etxeetako espazioak egoitza gisa erabiltzeko, armairuak esleitzeko eta erabilera partekatuta duten aretoen 
funtzionamendua arautzeko deialdi publikoa 

 

 

    

7 - 17 
 

7. Aretoak erabiltzen uzteko baimena emateko eta 
armairuak esleitzeko irizpideak 

7.1. Ondoren zehazten diren irizpideak oinarri hartuta balioetsiko dira aretoak 
erabiltzen uzteko edo armairuak esleitzeko eskaerak. 50 puntu izango dira 
guztira, eta gutxienez puntu hauek lortu beharko dira eskabidea aintzat 
hartzeko: 22 puntu aretoa uzteko bada, eta 15 puntu armairua esleitzeko 
bada: 

a_ Elkarteak herritarrengan eta gizartean duen eragina neurtzeko alderdi 
hauek hartuko dira kontuan (12 puntu gehienez) 

•  Pertsona edo elkarte kide kopurua: 

- 1-10 kide: puntu 1 
- 11-30 kide: 2 puntu 
- 31-50 kide: 3 puntu 
- 50 kide baino gehiago: 4 puntu 
 

       *   Federazioen kasuan: 

- 1-5 erakunde: puntu 1 
-  5-10 erakunde: 2 puntu 
- 10-15 erakunde: 3 puntu 
- 15 erakundetik gora: 4 puntu 

• Erakundearen aintzinatasuna 

- 2-5 urte: puntu 1 
- 5-10 urte: 2 puntu 
-10-15 urte: 3 puntu 
- 15-20 urte: 4 puntu  

• Herritarrei hurbiltzeko eta hirian proiekzioa izateko prozedurak. 4 
puntu gehienez.  

Entitatearen zabalkunde-bitartekoak, helburuak, jarduerak eta publikoa era-
kartzeko bideak deskribatuko dira: argitalpenak, kartelak, aldizkariak, eskuo-
rriak, hitzaldiak, mintegiak, sare sozialak, prentsa, irratia, etab. 

Gehienez 12 puntu  

 

b_ Elkartearen zuzendaritza-batzordearen osaeran gizonezko eta emaku-
mezkoen presentzia orekatua izatea; sexu bakoitzetik gutxienez ehuneko 
40 eta 60 arteko ordezkaritza dagoenean jotzen da presentzia orekatut -
zat: puntu 1.      

 

c_ Sareko lana edo beste erakunde publiko edo pribatuekiko lankidetza. 
Gehienez ere 5 puntu.  
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d_ 2016an garatu nahi den proiektua. 

• Egin nahi den proiektuaren justifikazioa, horretarako arrazoiak edo be-
harrak azalduz. 

• Proiektuan proposatutako helburuak. 

• Helburuak lortzeko egin nahi diren jarduerak: bilerak, proiektuak landu 
eta garatzea, kanpaina eta ekitaldiak, hitzaldiak, erakusketak, presta-
kuntza, jendearentzako arreta, ikerketa, etab. Egiteko datak eta elkar-
teak bideratutako jarduera edo zerbitzuen onuradun edo erabiltzaile ko-
purua.   

• Proiektuaren justifikazioaren, lortu nahi diren helburuen eta proposat u-
tako jardueren arteko koherentzia eta egokitasuna. 

• Lortutako emaitzak eta helburuak neurtzeko ebaluazioaren diseinua.  
 

Gehienez ere 20 puntu   
 

e_ Aurkeztutako proiektuak Gasteizko udalerrian izan dezakeen gizarte inter-
esa, eragin positiboa eta oihartzuna.. 

Alderdi hauek neurtuko dira: 

• Esku hartzearen esparrua, bereziki udalerrian. 
• Helburuak eta ekintzak udal planekin bat etortzea edo horien osagarriak 

izatea. 
• Proiektuaren barruan tolerantzia eta kultur aniztasunaren ezagutza sus-

tatzen duten ekintzak izatea. 
• Gizarte arazoak (aukera-berdintasuna, gizarte bazterkeriaren kontrako 

borroka...) lantzea, prebentzio edo asistentzia mailan  
• Sektore behartsu edo ahulenei laguntzea. 
• Eragin positiboa gizartean. 

          

     Gehienez ere 12 puntu 

 

8. Eskabideak bideratzea 

8.1. Agiri guztiak Gasteizko Udalaren Argibide eta Erregistro Bulegoan –Teodoro 
Dublang Margolariaren kalea, 25– aurkeztu beharko dira, edo hiriko gizarte 
etxeetako herritarrei laguntzeko bulegoetako batean. 

8.2. Eskabideari erantsi beharreko agiri guztiak aurkeztu ez badira, edo agiri osaga-
rriren bat behar bada, 10 eguneko epea emango zaio eskatzaileari okerrak zu-
zentzeko. Hala egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertu da. 

8.3. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa  izango da, deialdia AL-
HAOn argitaratzen den egunetik aurrera. 
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9. Deialdiaren ebazpena 

9.1. Udal teknikariek osatutako balioespen batzorde batek aztertuko ditu eskaerak. 
Balioespen Batzordeak proposamena landuko du eta Partaidetza eta Garden-
tasun Saileko zinegotzi ordezkariak ebatziko du erabiltzeko baimenak nori 
eman, berak baitu horretarako eskumena Tokiko Gobernu Batzarrak eskume-
nak ordezteari buruz 2015eko ekainaren 19an hartutako erabakiaren eta 
2015eko ekainaren 19an alkate dekretuaren ildotik. 

9.2. Ebazpen horretan bertan itxarote zerrenda ezarriko da, zeinean betekizunak 
bete arren elkarteen etxeetan lekurik gabe geratu diren elkarteak agertuko bai-
tira, etxeetan leku hutsak geratu ahala sartzerik izan dezaten. 

9.3. Ebazpen horren kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, 
erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean –jakinarazte 
egunaren biharamunetik kontatuta–, edo zuzenean, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hilabe-
teko epean –jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta. 

9.4. Prozedura ebazteko gehienezko epea sei hilabetekoa  izango da. Epe horren 
barruan ebazpenik jakinarazten ez bada eskaera ezetsi egin dela ulertuko da. 

10. Aretoak erabiltzen uzteko baimena eta armairuaren 
esleipena formalizatzea  

10.1. Partaidetza eta Gardentasun Saileko zinegotzi ordezkariak ebazpena emango 
du elkarteen etxean egoitza edo armairua izango duten herritar erakundeak 
bertan sartzea onesteko, eta horretan zehaztuko dira baimena emateko ezart-
zen diren baldintzak 

11. Erabiltzeko baimenaren eta armairuaren esleipenaren 
iraupena 

11.1. Bai erabiltzeko baimenak bai armairuaren esleipenak bi urte iraungo dute, eta 
beste bi urte luza daitezke, lau urtera arte gehienez ; hala ere, horiek balioga-
betzea izango da, Administrazio Publikoen Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 
Legearen 92.4 artikuluan araututakoari jarraituz. 

11.2. Erabiltzeko baimena edo armairuaren esleipena eman eta bi urtera, horiek lu-
zatzeko aukera izango da, Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuko teknikariek 
aldeko txostena eginez gero, batetik erakundeek Herritar Erakundeen Udal 
Erregistroan urtero aurkeztu behar duten oroitidazkian eta bestetik zerbitzuak 
berak egindako jarraipenean oinarrituz. 

11.3. Orobat, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak deialdian parte hartzeko aur-
keztutako proiektuaren jarraipena egingo du, eskatutako lokalaren beharra da-
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goela egiaztatzeko. Horretarako, Herritar Erakundeen Udal Erregistroari elkar-
teek urtero aurkeztu behar duten oroitidazkia –Erregistroaren Araudiak hala 
ezartzen baitu– eskatuko die. 

11.4. Luzapenak eta guzti gehienezko epea bukatutakoan, beste baremazio bat 
egingo da, dagokionean onartzen diren oinarriei jarraituz. 

12. Erabiltzeko baimena eta armairuaren esleipena galt-
zea  

12.1. Honelakorik gertatuz gero, elkarteari aretoa edo armairua erabiltzeko eskubi-
dea kenduko zaio: 

a_ Elkarte etxea elkarteen berariazko jardueretarako ez erabiltzea. 

b_ Agintari eskudunek elkartearen jarduerak geraraztea edo kideek hala eraba-
kita elkartea desegitea. 

c_ Elkarteek baimena emateko ebazpenean eta erabilera arauetan ezarritako 
baldintzak ez betetzea. 

d_ Zerbitzuak aldian-aldian eta etengabe ez erabiltzea. Horretarako, eta berezi-
ki elkartearen egoitza gisa erabiltzeko emandako baimenen kasuan, Gas-
teizko Udalak beharrezko egiaztapenak egin ahalko ditu, dokumentazioan 
adierazitako irekiera ordutegia aintzat hartuz. Zenbait aldiz saiatu eta utzita-
ko aretoa esandako ordutegian ez dagoela jendearentzat irekita ikusiz gero, 
eta Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua horren jakinaren gainean jarri ez 
bada, erabilera baimena baliogabetu egin daiteke; arauzko bideetatik jakina-
raziko da hori. 

e_ Pertsona batzuk edo besteak, sexuaren arabera, duintasun handiago edo 
txikiagokotzat aurkezten dituzten irudiak erakustea, baita genero-indarkeria 
zein duintasun eta giza eskubide desberdintasuna justifikatzen, hutsaltzen 
edo hartara zirikatzen dutenak ere. 

f_ Elkartea ez inplikatzea sexu-jazarpenaren, jazarpen sexistaren edo sexu-
arrazoiengatiko jazarpenaren prebentzioan eta, horrelakorik gertatuz gero, 
horien konponketan, eta oro har, sexua, ezintasuna, jatorria edo antzeko 
egoerak direla eta bazterkeriatzat jo daitezkeen egoeretan nahiz duintasuna-
ri eta balioari dagokienez zein gizon eta emakumeen eskubide eta askata-
sun berdintasunari dagokionez pertsonaren oinarrizko eskubideei eraso egi-
ten dien beste edozein egoeratan.  

Ez dira sexuarengatiko diskriminaziotzat joko elkarteek hartutako neurriak 
baldin eta, emakumeei eta gizonei tratamendu ezberdina ematea proposatu 
arren, legearekin eta berdintasun printzipioekin bat badatoz, eta justifikazio 
objektiboa eta  kasu bakoitzean lortu nahi den helburuari egokitua badute.  

g_ Borondatez uko egitea. 

h_ Interes publikoa dela kausa alde bateko baliogabetze kasuetan, Administra-
zio Publikoen Ondarearen 33/2003 Legearen 92.4 artikuluan araututakoaren 
arabera. 
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13. Gasteizko elkarteen etxeetako aretoen erabilera eta 
elkarbizitza arauak 

Elkarteen etxeak erabiltzen dituzten elkarteek berezko dituzten jarduera soziokulturaleta-
rako erabiliko dute gunea, indarreko legeriak eta erabilera arauek ezarritako mugen ba-
rruan. 

 

13.1. Xedapen orokorrak 

          

13.1.1.   Gasteizko Udalaren baliabideak dira elkarteen etxeak, elkarteak sustatu eta 
sendotzen laguntzera bideratuak. Beti ere, Gasteizko Udalaren xedeak be-
tetze aldera hari atxikitako areto publikoen izaera izango dute elkarteen 
etxeek, eta ez dute erabiltzaileen aldeko inolako eskubiderik sortuko. 

13.1.2.   Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuan eskaria egiten dutelarik elkarteen 
etxeetako erabiltzaile izatea onartzen zaien elkarteek beren jarduerak bide-
ratzeko lekutzat baliatu ahal izango dituzte horiek, arau hauetan eta erabi-
lera baimentzeko ebazpenean zehazten dena aintzat harturik. 

   13.1.3.   Elkarte bakoitzak berak bakarrik edo beste elkarte batzuekin batera erabilt-
zeko areto bat izango du, eta, aldi berean, leku komunak erabiltzeko esku-
bidea izango du. Behar diren moldaketa eta banaketak egingo dira lekua 
ahalik eta ondoen aprobetxatzeko.   

13.1.4.  Hauxe izango da elkarteen etxeen ohiko ordutegia: 08:00etatik 24:00etara. 

13.2. Aretoak erabiltzen dituzten elkarteen eskumenak 

       13.2.1  Baliabide honen bitartez, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak elkarteei 
egoitza gisa erabil ditzaketen espazioak ematen die, eta hala eskatzen du-
ten elkarteei ere areto komunetan sartzeko aukera ematen die. Inolaz ere ez 
da izango horiek elkarteen etxeen barruan nahiz horietatik kanpo egiten di-
tuzten jardueren erantzule. 

        13.2.2. Aretoa erabiltzeko baimena eman, armairua esleitu edo erabilera komuneko 
aretoan sartzeko baimena eman zaion erakundeaz beste inongo pertsona 
edo erakunderi ez zaio utziko hura erabiltzen. Halaber, galarazi egingo da 
erakundearen beraren zuzendaritza organoek eta Herritarren Parte-
hartzerako Zerbitzuak ikuskatuta eta horien ardurapean antolatu, sustatu eta 
taxutuez bestelako jarduerarik bideratzea. 

        13.2.3. Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak esleituko dizkie areto zehatzak  el-
karteei.  

13.3. Egoitza eta armairua esleitu zaien elkarteen betebeharrak  

         13.3.1. Betebehar hauek izango dituzte esleipendunek : 
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• Ordezkari bat izendatzea, utzitako espazioari eta elkarte etxearen gainerako 
lekuei dagokienez Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuko teknikari batekin 
harremanetan izan eta jarraipena egiteko. 

• Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak edo elkarteen gehiengoak deitzen di-
tuen urteko ohiko bileretara eta beste edozeinetara joatea, besteak beste, el-
karteen etxearen funtzionamenduarekin zerikusia duten gaiak aztertzeko.  

• Gizalegez jokatzea. Oro har, elkarteen etxeko gainerako erabiltzaileei enba-
razu edo kalterik ez egiten saiatzea. 

• Elkarteen etxearen funtzionamendu egokia eragotz dezakeen gorabeherarik, 
anomaliarik edo akatsik antzemanez gero Herritarren Parte-hartzerako Ze r-
bitzuari jakinaraztea. 

• Harremanetarako bitartekoak (telefonoa, posta elektronikoa) edo harremane-
tarako pertsona aldatuz gero, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua jakina-
ren gainean jartzea; orobat jakinaraziko da utzitako espazioa erabiltzeko or-
dutegia –oinarri hauetako dokumentazioan  adierazitakoa– eta egutegia al-
datzen bada. 

• Entitateak erantzukizun zibileko asegurua eduki beharko du, bai Udalak utzi-
tako aretoan bai elkarteen etxearen kanpoaldean antolatutako jardueretan 
kalterik gertatzen bada ere. Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuari polizaren 
fotokopia aurkeztu beharko zaio espazioa okupatu ondoren. 

• Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuari laguntzea utzitako aretoen erabilera-
ren jarraipena egiteko ezartzen den prozeduran.  

  

13.3.2. Inolaz ere ezingo diote elkarteek berek hartutako lekua beste inori alokatu 
edo utzi. Ezta irabazi-asmoz erabili ere. 

13.3.3. Elkarteek ezingo dute utzi zaizkien aretoetan obrarik egin, ezta horiek aldatu 
edo itxuraldatu ere, eta behar bezala saiatu beharko dute horiek onik eta 
txukun zaintzen. Jaso zuten egoera berean itzuli beharko dute aretoa, hura 
erabiltzeko aldia bukatzen delarik. 

   13.3.4. Tabakismoari aurre egiteko osasun neurriak ematen dituen eta tabako-lanen 
salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen 28/2005 
Legeak debekatu egiten du erretzea gune itxietan, osasun, hezkuntza eta 
gizarte arretarako zentroetan, kirol instalazio estalietan, jendaurreko zerbit-
zuetan, kultur zentroetan, jakiak manipulatu edo saltzen diren eremuetan, 
garraio kolektiboetan edo geltokietan. Beraz, elkarteen etxearen barruan ez 
da erretzerik izango.  

        13.3.5. Elkarteek ezingo dituzte aretoak erabili ekintza ludiko-gastronomikoetarako. 

     13.3.6.  Elkarteek ezingo dituzte aretoak erabili janariak, jantziak edo bestelakoak 
banatzeko. 

      13.3.7. Elkarteek ezingo dituzte aretoak erabili erlijio kulturako edo talde politikoek 
zein sindikatuek sustatutako ekintzetarako. 
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         13.3.8. Ez da animaliarik sartzerik izango, indarreko legerian txakur-gidariez ezarri-
takoa alde batera utzirik. 

       13.3.9. Administrazio Publikoen Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 92.7 
artikuluan jasotako gainerako betebeharrak. 

13.4. Elkarteen etxeen funtzionamendua 

      13.4.1. Elkarteen etxean egoitza edo armairua duten  elkarteek ordezkari bat izen-
datuko dute Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuko teknikari batekin harre-
manetan izan dadin, eguneroko gorabeherak konpondu edo zerbait hondat-
zen bada horren berri emateko. 

              13.4.2. Elkarteen ordezkariak eta Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuko teknikaria 
urtean behin bilduko dira, edo elkarteen gehiengoak zein Herritarren Parte-
hartzerako Zerbitzuak eskatzen dutenean,  funtzionamendu orokorra gain-
begiratu, elkarteen etxearen funtzionamenduarekin eta erabilera arauekin lo-
tuta proposamen eta iradokizunak egin eta egoki diren gainerako alderdiak 
ebazteko. 

        13.4.3. Parte-hartzearen Zerbitzuak utzitako espazioen erabileraren jarraipen siste-
ma bat ezarriko du.  

      13.4.4. Elkarteen etxeek denek erabil ditzaketen espazio komunak dituzte, eta era-
bilera baimena edo armairua dutenek zein horrelako baimenik ez dutenek 
baliatu ditzakete, noizean behineko jarduerak egiteko: bilerak, batzarrak, hit-
zaldiak, etab. 

      13.4.5. Elkarteen etxeetako areto komunak jarduera puntualak egiteko erabiliko dira.  

   

    13.5. Areto komunen funtzionamenduari buruzko araudia 

       13.5.1. Azken urteetan hazi egin da areto komunak erabiltzeko erreserben kopu-
rua. Elkarte batzuek aldian-aldian erabiltzen dituzte urtean zehar (astero); beste bat-
zuek, berriz, garai jakin batzuetan erabiltzen dituzte gehien bat (hilabeteaz edo biz-
pahiru hilabetez). 
Baliteke elkarte horietako batzuek nahikoa izatea prestazio horrekin, eta areto finko 
batebeharrik ez izatea, jarduera nagusia areto komunetan garatzen baitute; horiek 
ez lukete deialdian parte hartzeko beharrik.  

a_ Erabilera ohikoa eta aldian behingoa bada, aretoa hilabete bakoitzerako 
erreserbatu daiteke, astean 2 egunetan gehienez. 

b_ Era berean, erabilera intentsiboa egin nahi bada, urteko garai jakin batzue-
tan, aretoa hilabete bakoitzerako erreserbatu daiteke, gehienez 3 hilabete 
jarraiturako eta astean 5 egunerako.  

c_ Berariazko prestakuntza jardueretarako edo informazio-kanpainetarako, 
behar  diren egunak eska daitezke, eta bi asterako gehienez. 

d_ Aretoek libre egon beharko dute erreserbatu ahal izateko. Dagoeneko 
erreserbatuta dagoen areto bat eskatzen bada eta beste bat eskaintzerik 
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bada, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua  dena delako elkartearekin 
harremanetan jarriko da. 

e_  Kasu guztietan, erreserba eskaera erabili nahi den eguna baino 3 egun 
baliodun lehenago egin beharko da gutxienez, datu hauek zehaztuz: zein 
elkarteen etxe nahiago den, zein egun eta ordutan erabili nahi den, zerta-
rako den eta zenbat pertsonak parte hartuko duten. Eskabidea Herritarren 
Parte-hartzerako Zerbitzuari bidaliko zaio, eta hura arduratuko da elkarteen 
etxeetako areto komunak zuzenean erreserbatzeaz. 

f_ Eskaerak aztertu ondoren, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak eraba-
kiko du nola banatuko diren areto komunak, eta elkarteei horren berri 
emango die; aldaketak egin ditzakete, eskaerak antolatu eta ahalik eta es-
kaera gehien erantzuteko. 

g_ Jarduera bukatu ondoren, erabilera komuneko aretoak txukun utzi behar 
dira, hurrengoek erabiltzeko moduan. Erabiltzaileek arduratu beharko dute 
alarma pizteaz eta ateak ondo itxita uzteaz. 

h_ Areto komunak ezingo dira erabili abuztuan. 

    

13.6. Organo arautzailea 

 13.6.1. Elkarte erabiltzaileek Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuaren jarraibideak 
bete beharko dituzte une oro. Erakunde bateko arduradunek ezarrita dauden 
erabilera arauak betetzen ez badituzte, edo betearazteko behar diren neu-
rriak hartzen ez badituzte, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak zerbitzua-
ren funtzionamendu egokirako beharrezkotzat jotzen duena proposatuko du, 
erakunde hori etxetik botatzea barne. 
Zerbitzuak jarraian eta maiztasun jakin batez erabiltzen ez badira, Herrita-
rren Parte-hartzerako Zerbitzuak berraztertu egingo du aretoa edo armairua 
erabiltzeko baimena. 

       13.6.2. Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuko langileek instalazioetan sartzerik 
izango dute, erabilera zuzena den eta etxearen egoera egiaztatzeko, hura 
erabiltzeko baimenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatze alde-
ra.  

       13.6.3. Elkarte erabiltzaileen artean ezadostasunik sortzen bada, etxearen funtzio-
namenduarekin lotuta edo erakunderen batek araudia bete ez duelako, 
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuari jakinaraziko zaio, hark beharrezko 
neurriak har ditzan. 
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I. eranskina 

ELKARTEEN ETXEETAN ARETOAK ELKARTEAREN 
EGOITZA GISA ERABILTZEN UZTEKO ETA ARMAI-
RUTXOAK ESLEITZEKO ESKABIDEA 

Izen-
deiturak 

 Nortasun 
agiria 

 

Herria  Telefonoa  

Kargua   

Herritar erakundea  

IFZ   

ADIERAZTEN DU 

Gasteizko Udaleko Partaidetza eta Gardentasun Saileko Herritarren Parte-hartzerako Zerbit-
zuak elkarteen etxean aretoak egoitza gisa erabiltzen uzteko baimena emateko eta armairuak esleitzeko 
egin duen deialdiaren berri izan duela, eta bertan ageri diren oinarriak irakurri dituela. Eta hauxe 

ESKATZEN DU 

 Elkarteen etxean areto bat erabiltzeko baimena eman diezaiotela berak ordezkatzen duen 
erakundearen egoitzarako; horretarako eskatutako agiriak aurkezten ditu eta benetakoak dire-
la ziurtatzen du (X batez markatu) 

 Elkarteen etxean zerbitzu komunak erabiltzeko eskubidea ematen duen armairu bat esleitu 
diezaiotela; horretarako eskatutako agiriak aurkezten ditu eta benetakoak direla ziurtatzen du 
(X batez markatu)  

(aukera bakarra markatu) 

 Vitoria Gasteizen,                                  (e)an.         
 

(eskatzailearen izenpea eta zigilua) 

 

 
    Dena delako prozedura edo jardueran aurreikusitako helburuetako bakarrik erabiliko dira interesdunak aurkeztutako datuak. Datu horiek 
ez dira inola ere tratatuko, edo besteri emango, interesdunak zalantzarik gabe horretarako baimena eman ezean, Datu Pertsonalak Babesteko 
abenduaren 13ko 15/1999 Legeak (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298 zk.)  6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusitako kasuetan. Datuak em a-
ten dituena bere datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideaz baliatu ahal izango da, delako 15/1999 Lege Organikoan xedatut a-
koaren ildotik eta arauz ezartzen den moduan.  
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II. eranskina 

 JARDUERA MOTA ETA LEKU BEHARRIZANAK  
Izena  Web gunea  

ELKARTEA / TAL-
DEA    

Izena  E-posta Telefonoa(k)  Harremanetarako 
pertsona     

  Egoitza  Artxiboa   Bilerak  Jarduerak  Aholkularit-
za 

 Kideei arre-
ta ematea  Ikastaroak 

Astelehena  
   

Asteartea 
   

Asteazkena  
   

Osteguna 
   

Ostirala 
   

Larunbata  
   

Igandea 
   

Aretoaren erabilera  
(X batez markatu) 

                              
                              

Eguna: 
                       

                      Ordu-
tegia: 

 
                 Maizta-

suna: 

 
  Astero 

 
 Hamabost 

egunean behin   

 
 Hilero       

Ohikoa  Kanpoko pertsonak (baiezkoan, gutxi gorabeherako kopurua adiera-
zi)  

Pertsona kopurua  
  Bai  Ez   

Elkarteen etxean 
gauzatzekoak di-
ren programa edo 
zerbitzuak 

  

Ahal bada, etxe 
berean jarraitu   Bai  Ez    

         Oharrak 
   

 
 
Dena delako prozedura edo jardueran aurreikusitako helburuetako bakarrik erabiliko dira interesdunak aurkeztutako datuak. Datu horiek ez dira inola ere tratatuko, edo besteri emango, interesdunak zalantzarik gabe horretarako baimena eman ezean, 
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298 zk.)  6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusitako kasuetan. Datuak ematen dituena bere datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideaz baliatu 
ahal izango da, delako 15/1999 Lege Organikoan xedatutak oaren ildotik eta arauz ezartzen den moduan.  



Elkarteen etxeetan aretoak elkartearen egoitza gisa erabiltzen uzteko, armairutxoak esleitzeko eta areto 
komunen erabilera arautzeko deialdi publikoa 
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III. eranskina 

GASTEIZKO ELKARTEEN ETXEETAKO ARETOEN 
ERABILERA ETA ELKARBIZITZA ARAUAK  

Izen-
deiturak  

 Nortasun 
agiria 

 

Herria  Telefo-
noa 

 

Kargua   

Herritar erakundea  

IFZ   

ADIERAZTEN DU 

Gasteizko Udaleko Partaidetza eta Gardentasun Saileko Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuak elkarteen etxean aretoak egoitza gisa erabiltzen uzteko baimena emateko eta armai-
ruak esleitzeko egin duen deialdiaren berri izan duela, eta  Gasteizko elkarteen etxeetako aretoen 
erabilera eta elkarbizitza arauak –oinarrietan zehazten direnak– irakurri dituela. Eta hauxe 

 

HITZ EMATEN DU 

Gasteizko elkarteen etxeetako aretoen erabilera eta elkarbizitza arauak onetsi eta beteko dituela, 
deialdi honen oinarrien 13. atalean zehaztutakoari jarraituz.  

 

 Vitoria Gasteizen,                                  (e)an.         
 

                                                                             (eskatzailearen izenpea eta zigilua) 

 

 
Dena delako prozedura edo jardueran aurreikusitako helburuetako bakarrik erabiliko dira interesdunak aurkeztutako datuak. Datu 
horiek ez dira inola ere tratatuko, edo besteri emango, interesdunak zalantzarik gabe horretarako baimena eman ezean, Datu Pert-
sonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298 zk.)  6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreiku-
sitako kasuetan. Datuak ematen dituena bere datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideaz baliatu ahal izango da, 
delako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren ildotik eta arauz ezartzen den moduan.  

 


