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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
18. zenbakia

Data 20140129

186 orria

7 Udal Administrazioa
ARAMAKO UDALA
Iriarte Balioanitzeko Zentroaren erabilera arautzen duen ordenantzaren behin betiko
onarpena.
ARAMAKO UDALA
Iragarkia
Iriarte balioani
tzeko zentroaren erabilera arau
tzen duen ordenan
tzaren hasierako onarpenaren aurkako
erreklamazio edo iradokizunik egon ez denez, Toki Erregimeneko Oinarriak Arau
tzen dituen apirilaren 2ko
7/85 Legearen 49. artikuluaren c) azpitalaren azken paragrafoan zehaztutakoaren arabera, zeinari apirilaren
21eko 11/1999 Legeak gehigarri 
batzuk eran
tsi dizkion, Udalba
tzak hartutako hasierako onarpena, orain behin
betiko bilakatu da. Hori horrela Toki Erregimeneko Oinarriak Arau
tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
702 artikuluan aurreikusitakoa bete
tzearren, Ordenan
tza horren testu osoosoa argitara
tzen da.
Aramako Iriarte balioani
tzeko zentroaren erabilera arau
tzen duen ordenan
tza.
HITZAURREA
Aramako udalak, ahalegin berezia egin du erabilera ani
tzeko gune bat herritarren eskura jar
tzeko. Sortu berri
den gune honen mantenu eroso eta egoki baten aldera, bertako instalazioen erabilpen desegokia, edo neurriz
kanpokoa, eta ondoriozko hondamena 
gutxitu asmoz, kontrol bat eramatea beharrezkoa ikusi da.
Korporazio lokalen ondasunak erostea, administra
tzea eta erabil
tzea, erregimen lokaleko legeak eta berau
arau
tzen duten erregelamenduek arau
tzen dute. Aipatu legediek aurreikusten dute, Korporazio lokalek, beren
eskudun
tzak erabiliz, arautu ahal izango dituztela, bando, ordenan
tza eta erregelamendu bidez.
Ondorio horretarako, Aramako udalak, Iriarte zentroaren erabilera arau
tzen duen ordenan
tza hau onartu du,
Tokiaraubidearen oinarriak arau
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 4.1.a) artikuluak toki entitateei
erregelamenduak egiteko eta beren buruak antola
tzeko aitortutako ahalmenak erabiliz.
1. artikulua.
Ordenan
tza honen xedea, Iriarte zentroaren erabileraren arauketa da, Udalari ego
tzitako konpeten
tziak
erabiliz.
2. artikulua.
Iriarte zentroa instalazio ezberdinek osa
tzen dute, bakoi
tzaren erabilpen mota ezberdina delarik. Horrela,
zentroaren barnean, 5 erabilpen gune bereizten dira, ondorenean zerrenda
tzen direlarik.
— Haur 
Txokoa.
— Iriarte Aretoa.
— Udal Bulegoak.
— Udal Liburutegia.
— Soinketa Gunea.
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Bost erabilpen gune hauek, erabilpen mota ezberdina duten heinean, norbanako araudiak izango dituzte. Aldi
berean, araudi amankomun bat ere betearaziko da zentro guztirako.
INSTALAZIOEN ARAUDI BATERATUA
3. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera, 
txartel telematiko bidez kontrolatua izango da, sarrera guztiak errejistratuak izango
direlarik. 
Txartela per
tsonala izango da eta ezin izango da hirugarrengo bati 
utzi.
4. artikulua.
Iriarte zentroan ordutegi zehatz batean ahalbideratuko dira sarrera irteerak. Horrela, goizeko 7:00ak eta
21:30ak bitarteko tartean mugatuko da instalazioen erabilpena.
5. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera ahalbidera
tzen duen 
txar
telaren jabe izateko, udalean eskaera egin beharko da,
hortarako prestatu den dokumentazioa osatuaz, eta ordenan
tza hauek onar
tzen direla argi
tzen duen
dokumentua izenpetuaz.
6. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera ahalbidera
tzen duen 
txarte
laren jabe izan ahal izateko, nahitaezko baldin
tza izango
da Araman erroldaturik izatea eta zergen ordainketan egunean egotea.
7. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera ahalbidera
tzen duen 
txar
telaren jabe izan ahal izateko, nahitaezko baldin
tza izango
da 12 urte edo gehiago izatea. Halaber, 18 urtetik beherako 
txartel jabeen guraso edo tutoreak izango dira
berauen eran
tzukizunen arduradun.
8. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera ahalbidera
tzen duen 
txartelak erabilerarik izan ez badu sei hilabeteko denbora tarte
batean, automatikoki baliogabetuko da berau.
9. artikulua.
Udalak, 
txartelaren emakida uka
tzeko aukera erreserba
tzen du, beti ere pisuzko arrazoiak bete
tzen
badira.
10. artikulua.
Udalak, 
txartelaren emakidaren ordainetarako kuota edo tarifa ezar
tzeko, bai zentro osorako edota bai
instalazio jakin batetarako, aukera erreserba
tzen du, beharrezkoa ikusi ezkero.
11. artikulua.
Iriarte zentroko 
a ltzariak, ekipoak eta fun
tsa (liburuak, DVDak eta abar) ezin dira tokiz aldatu, hondatu edo
behar ez bezala erabili. Norbaitek zerbait honda
tzen badu, konponketa ordainduko du.
13. artikulua.
Derrigorrezkoa izango da 
txukuntasuna eta gainon
tzeko erabil
tzaileekiko errespetua manten
tzea.
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14. artikulua.
Debekaturik gera
tzen da Iriarte zentroko edozein instalazioetan animalien sarrera, 
txakur 
itsugidariak izan
ezik.
15. artikulua.
Debekaturik gera
tzen da Iriarte zentroko edozein instalazioetan erre
tzea eta alkoholdun edariak sar
tzea eta
kon
tsumi
tzea.
16. artikulua.
Iriarte zentroko edozein instalaziotan, erabil
tzaileak, sortu ahal lezaken edozein hondakin behar bezala
sailkatu eta dagokion lekuan 
ontzira
tzeko betebeharra izango du.
17. artikulua.
Iriarte zentroaren edozein instalazioren erabilera amaitu ostean, erabil
tzailea argi guztiak 
itzaliak eta ate eta
leiho guztiak 
itxiak gera
tzeaz arduratuko da.
18. artikulua.
Iriarte zentrorako sarrera ahalbidera
tzen duen 
txartelaren galera izaten bada, derrizgorrezkoa izango da,
galeraz ohartu bezain laister udal bulegoetan honen berri ematea.
19. artikulua.
Udala ez da arduradun egiten, instalazioetan sortu litezkeen ondoeza edo istripu eta ustekabeko gertaeretaz,
erabil
tzailearen erabilpen oker baten ondorioz gertatu bada.
HAUR 
TXOKOA
20. artikulua.
Haur 
txokoaren erabilpena, besteak beste, ludoteka zerbi
tzua izango da. Gune hau, haurrak eta gurasoak
elkar
tzeko nahiz jolasteko elkar
tze gune bat izatea da helburu.
21. artikulua.
Bertan, mokadu
txoak antolatu ahal izango dira, garbitasuna manten
tzea derrigorrezkoa delarik. Mokadu
txoa
antola
tzeak, ez du elkartu daitezken beste herritarrekiko lehentasunik suposatuko.
22. artikulua.
Haur 
txokoaren erabilpenerako lehentasuna, haur 
txikiek eta beraien gurasoek izango dute. Erabilera
partekatua izango da, baina beti egon beharko da haurrekin batera, guraso bat edo 18 urtez goragoko herritar
bat, gunerako sarbide 
txartela duena, eta erabilpenaren ardura izango duena.
IRIARTE ARETOA
23. artikulua.
Iriarte aretoaren erabilpena, herri bizi
tza susta
tzeko antolatu daitezken artelan erakusketa, 
a ntzerki, 
hitzaldi, 

batzar eta bestelakoen kokapena izango da.
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24. artikulua.
Iriarte aretoaren erabilera ahalbidera
tzeko, udal bulegoetan egingo da eskakizuna, udalean jaso ahal izango
duten eredu formalizatuan, eska
tzailearen izena, erabilpena emango den arrazoia eta eguna eta ordu tarteak
zehaztuko direlarik, ekin
tzaren iraupena eta aurreikusten den per
tsona kopurua bai eta udalak beharrezko
tzat 

jotzen dituen dokumentuak ere. Eskaera 
gutxienez aurreikusitako gauza
tze data baino 5 egun lehenagotik
aurkeztu beharko da.
25. artikulua.
Iriarte aretoaren erabilpenerako eskaera, herriko edozein elkarte edo norbanakok egin ahal izango du.
Eskaera onartuta, berau egingo da izan daitezken arduren eran
tzule. Debekatuta dago 
utzitako lokala erabil

tzea erabilerabaimenean jaso
tzen ez den edozein jarduera egiteko.
26. artikulua.
Udalak, arrazoi justifikatuak direla medio, edozein eskaera bazter
tzeko aukera erreserba
tzen du. Eskatutako
lokalaren erabilpen ona berma
tzeko udalak fidan
tza bat ezar
tzea eskatu ahal izango du.
27. artikulua.
Erregelamendu honetatik kanpo geldi
tzen da Aramako udalak beste administrazio publikoekin eta beraien
menpeko erakundeekin batera egindako lokalaren erabilpenak
28. artikulua
Iriarte aretoa ezingo da 
utzi irabazteko asmorik duten elkarteei eta Aramako herritik kanpo kokaturik dauden
elkarteei. Kasu hauetan dauden elkarteek aretoa alokatu ahal izango dute ordenan
tza fiskalean jasotako
prezioa ordainduta.
Irabazi asmorik gabeko elkarte
tzat joko dira horrela beraien estatutuetan horrela jasota daudenak eta inolako
jarduera ekonomikoak egiten ez dutenak, eta eginez gero, horrekin lortutako irabaziak beraien estatutuetan
jasotako interes orokorreko helburuak bete
tzeko bakarrik erabil
tzen dituztenak, elkartekideei edo hirugarrenei
irabazi zuzenak banatu gabe.
29. artikulua.
Lokalaren erabileren artean honako hauek ere baimenduko dira:
— Ezkon
tza zibilak eta 
a ntzeko ekitaldiak.
30. artikulua.
Erabilpenerako baimena jaso
tzen duten elkarteek edo taldeek eskatutako ekin
tza buru
tzearen ondorioz atera

tzen dituzten dokumentu edo idazki guztietan eta baita jardueran ere, lehentasuna eman beharko diote
euskarari.
31. artikulua.
Indarrean dagoen ordenan
tza fiskalak ezarritakoaren kaltetan gabe, erabilera doan eta prekarioan izango da
ondorengo jarduerak egiten direnean:
Aramako udalak edo udalarekin batera antolatutakoak.
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Aramako herri bizi
tza susta
tzeko herriko elkarte eta partikularrek antolatutakoak
Interesdunak hala eskaturik eta udalak uste badu lokalean egin beharreko jarduera gizartearen intereserako
edo herrionurarako dela, eta horrela proposatu ez gero, Alkateak bermea jarri edo ordain
tzetik salbue
tsi
dezake interesduna.
Herri bizi
tzarekin zerikusi ez duten ekin
tzak buru
tzeko edo bere estatutuetan irabaziak lor
tzeko helburua
duten eska
tzaileen eskaerak badira, tasa kobratuko da lokaleko argi, berogailu eta garbitasun kostuak ordain

tzeko.
Ordaindu beharrekoa erabakia har
tzerakoan zehaztuko da, baina tasak 
gutxigorabehera inporte hau izango
dute:
Ordu bateko iraupena: 20 €.
2 orduko iraupena: 40 €.
UDAL BULEGOAK
32. artikulua.
Udal bulegoetarako sarrera, udal kide eta udal langileek izango dute aktibatua, soilik.
33. artikulua.
Debekaturik gera
tzen da, sarrera ahalbideratua dutenengan salbu, udal bulego orduetatik kanpo, eta inolako
baimenik gabe, udal bulegoetan sartu izana.
UDAL LIBURUTEGIA
34. artikulua.
Udal liburutegian, besteak beste, irakurketa eta informatika zerbi
tzuak garatuko dira.
35. artikulua.
Liburutegian isilik egon behar da (ozen hitz egitea ez da batere lagungarria liburutegian dauden beste
irakurleen
tzat). Era berean, haurrak irakur
tzeaz aspertu eta aztora
tzen direnean, joateko ordua da.
36. artikulua.
Liburutegian debekaturik gera
tzen da edozein motatako janari edota edarirekin sar
tzea.
37. artikulua.
Liburutegiko liburuak, mailegu bidez atera ahal izango dira bertatik. Horretarako, liburuak har
tzerako garaian,
irakurleak bere datuak eta liburuaren datuak bete beharko ditu fun
tzio horretarako prestatuko den datu basean.
Itzulpena ere, datu base horretan erregistra
tzea beharrezkoa izango da, horretarako prestatuko den saski
txoan
utziko direlarik. Maileguak, gehienera ere, 20 egun iraungo du.
38. artikulua.
Aramako udal liburutegia, liburutegi arteko mailegu zerbi
tzuaren kide izango da. Beste liburutegietan dauden
liburuak ekar
tzerik nahi izanez gero, liburutegiko arduradunari eskatu beharko zaio zuzenean edota email
bidez aramakoliburutegia@gmail.com).
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39. artikulua.
Liburutegian ez dago telefono mugikorra erabil
tzerik (ezta jolasteko ere); 
itzalita edo soinurik gabe eduki
behar da. Halaber, ezin da irudirik grabatu edo argazkirik atera.
40. artikulua.
Liburutegian, debekaturik gera
tzen da eskulanak eta 
a ntzekoak buru
tzea (guraize, kola eta abar).
41. artikulua.
Liburutegian, 6 urtetik beherako haurrak heldu batek lagunduta egon ahal izango dute soilik.
SOINKETA ARETOA
42. artikulua.
Soinketa aretoa, izenak dioen moduan, soinketa ekin
tzak egiteko erabiliko da, izan banako ekin
tzak, edota
taldekakoak.
43. artikulua.
Soinketa aretoan sar
tzeko aukera kideei bakarrik mugatuko da. Ez zaie, inolaz ere, kide ez direnei soinketa
gunerako sarrera onartuko, sarrera ahalbideratu diona izango delarik beronen arduradun. Udalak, kasu
puntualetan, kide ez diren per
tsonei sarrera ahalbidera
tzeko eskumena izango du, hala nola ikastaro
irakasleen
tzat, etab.
44. artikulua.
Soinketa aretoan, debekaturik gera
tzen da edozein motatako janari edota edarirekin sar
tzea, ura ezik.
45. artikulua.
Soinketa aretoko sarrera aktibatua izateko, udalak ezar
tzen duen kuota egunean ordaindua izango da, kuota
hau soinketarako makinen mantenurako erabiliko delarik.
46. artikulua.
Soinketa aretorako sarrera debekaturik izango da 16 urtez azpiko gazteen
tzat, edozein kiroletarako
beharrezko eta, profesional batek argudiaturiko justifikazioa dutenek salbu. Azken hauek, udalari erabilpenaz
ohartarazteko beharra izango dute.
47. artikulua.
Soinketa gunean, taldekako ekin
tzak antolatu daitezke, hala nola ikastaroak etab Taldekako ekin
tzek
lehentasuna izango dute norbanako ekin
tzen aurrean.
48. artikulua.
Soinketa gunean, sortu litezken 
itxaronaldiak ekidite aldera, ekin
tza bakoi
tzak, ariketetarako ezarriko diren
makinetan, gehienez ere, 30 minutu luzatu ahal izango da inor zai gera
tzen denetik.
ARAU HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
49. artikulua.
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Aurreko ataletan ezarritako araudia ez bete
tzeak, eran
tzukizun administratiboa izango du, honako
sailkapenaren arabera:
1. Hauste arinak.
a) Sarrerako 
txartelaren galera.
b) Instalazioen erabilera desegokia eta ekipo eta gainon
tzeko erabil
tzaileenganako errespetu falta.
c) Edozein instalaziotan sarrera debekaturik duten per
tsonei sarrera ahalbidera
tzea.
d) Zentroaren mantenuan eta energia kon
tsumoan eragin dezaken 
utzikeria.
e) Araudi honetan debekatuak izan diren ekin
tzak buru
tzea, edozein eratakoa delarik ere.
2. Hauste larriak.
a) Aurreko ataleko berberak, kalteak eragin diren kasuetan.
b) Hiru arauhauste arinen batera
tzea, arauhauste larri
tzat tratatuko da.
50. artikulua.
Udalak, nahiz ofizioz, nahiz partikularrek egindako salaketaren ondorioz, ordenan
tza hausteak zigor
tzeko
prozedurari hasiera emango dio. Zentroaren, eta bertako osagaien aurka egindako egin
tzak, delitu edo falta
izan daitezkeenean, eskumena duen Aginte Judizialari dagokion 
txostena igorriko zaio, eta honek ebazpena
ematen ez duen bitartean, ez da salaketa prozedurarekin jarraituko.
51. artikulua.
Arauhausteak, kasua balitz, ondorengo isun hauekin zigortuko dira:
— Hauste arinak, 0€TIK 30€ bitarteko isuna.
— Hauste larriak, 30 €tik 300 € bitarteko isuna.
Isun hauez aparte, arau hausleak, Udalari Iriarte zentroko instalazioetan eragindako kalteen eta 

matxurengatik, erabil
tzaileei sortutako istripu edo bestelako eraginen zenbatekoaren kalte ordaina emango dio.
52. artikulua.
Arauhauste larriak, dagokion isunaz gain, aldi baterako, edota kasu bada, betirako sarrera galeraztea ekar
lezake erabil
tzailearenganako.
BUKAERAKO XEDAPENA
53. artikulua.
Udalak ahalmena du, erregelamendu hau interpreta
tzerakoan sor litekeen edozein arazo konpon
tzeko.
AZKEN XEDAPENA
Honako ordenan
tza hau indarrean sartuko da, behin bere testua osorik Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitara eman eta Erregimen Lokalari buruzko oinarrien Lege Erregula
tzailearen 70.2
artikuluaren tramiteak bete
tzen direnean.
Arama, 2014ko urtarrilaren 10a.—Alkatea.
(9)

(333)
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