SERANTES KULTUR ARETO, KRESALA ETA CASA TORRE
JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO BAIMEN-ARAUDIA

Honako araudiak arautzen dituen espazioak:
Honako araudiak hurrengo espazio hauek arautuko ditu:
Serantes Kultur Aretoa: 1 Aretoa (600 eserleku); 2 Aretoa (194 eserleku)
eta 3 Aretoa (190 eserleku)
Kresala Aretoa (99 eserleku)
Casa Torre Jauregia: Bolintxis aretoa (142 eserleku), Rompeolas (55
eserleku), Higarillo aretoa (234 eserleku) eta Calero aretoa (50 eserleku)
Erabilera motak:
Arestian aipatutako espazioak honako erabilera araubidearen arabera
erabil daitezke betiere onuradunek euren gaitasun eta zuzkidurarekin bat
datozen ekitaldiak egiten badituzte:
1.- Alokairua, Udal ordenantzetan araututako prezio publiko ezberdinen
arabera.
2.- Doako lagapena

Onuradunek:
Edozein erakunde publiko zein pribatuk, elkartek, enpresak edo pertsona
fisikok eskuratu ahal izango du arestian aipatutako espazioak alokairu
araubidean erabiltzeko aukera, araudi honetan ezarritarakoari jarraituz
eskatzen badu.
Araudi honetan azaldutako espazio guztien doako lagapena udal arloen
onerako baino ez da egingo.
Elkarteen udal Erregistroko zerrendan azaltzen den edozein elkartek
eskatu ahal izango ditu Kresala eta Casa Torre Jauregiko aretoak doan
erabiltzeko baimena.
Era berean, Serantes Kultur Aretoko aretoen doako lagapenak egin ahal
izango dira, onuradunak irabazi-asmorik gabeko erakundeak badira eta
Autonomiadun Erakundeak programatu ohi dituenen antzeko gizarte eta kultur
izaerako jarduerak egin nahi badira, erakundearen eskaintza osatuz.

Eskabidea egin duen elkarte edo erakundeko burua, bere legezko
ordezkaria edo eskabidea egin duen pertsona fisikoa bera izango da erantzulea
Autonomiadun Erakundearen aurrean, adostutako baimenetik eratorritako
zereginak behar bezala beteko direla bermatzeko.
Prozedura orokorra:
Aretoak erabiltzeko eskabideak beronen helburu den ekitaldia burutu
baino aste bi lehenago aurkeztu beharko dira, gutxienez. Eskabideak
Autonomiadun Erakundeak horretarako emango duen eredu normalizatuaren
bitartez edo eredu horretan adierazitako datu guztiak azalduko dituen agiriaren
bitartez egingo dira.
Eskatzaileek Autonomiadun Erakundearen bulego nagusietan aurkeztu
ahal izango dituzte eskabideak edo, bestela, postaz, faxez edo posa
elektronikoz.
Autonomiadun Erakundeko buruak, araudi honetan eta Autonomiadun
Erakundearen Barne eta funtzionamendu araudian ezarritako irizpideak
kontuan hartuta, erabilera baimendu edo ukatuko du, ebazpen arrazoituaren
bitartez.
Areto bat edo gehiago erabiltzeko baimena ematekotan, kasuan kasu
jakinarazpenean adieraziko dira lagapena baldintzatzen duten alderdi guztiak
eta, gutxienez, honakoak adierazi beharko dira:
-

-

Lagapena baimentzeko egon den helburua
Lagapenaren ordutegi edota egutegia
Pertsona eta gauzen segurtasuna bermatzeko neurri zuzentzaileak,
eskatzaileak egin nahi duen jardueratik eratorritako arriskuak kontuan
hartuta.
Prezio Publikoen Ordenantza aplikatzetik eratorritako prezio
publikoaren zenbatekoa, hala badagokio
Baimenetik
eratorritako
zereginak
betetzeko
erantzulearen
identifikazio-datuak.

Erregistratutako elkarteek Kresala Aretoa eta Casa Torre Jauregiko
aretoak erabiltzeko berariazko prozedura:
Elkarteen Udal Erregistroko zerrendan azaltzen diren erakundeek
kresala Aretoa eta Casa Torre Jauregia erabiltzeko eskabidea aurkeztu ahal
izango dute eta, hala badagokio, horretarako baimena eskuratu, eskabidea
Autonomiadun Erakundearen bulegoetan egiten duten unean bertan.

Horretarako, lagapenerako propio den Eredu Normalizatua egongo da,
eta eskabidea erregistroan sartu eta berehala beteko du Autonomiadun
Erakundeak.
Santurtziko udalarentzako berariazko prozedura:
Udaleko administrazio arlo eta autonomiadun erakundeek, era berean,
araudi honetan araututako espazioak erabiltzeko aukera izango dute, aurretiaz
arloetako edo autonomiadun erakundeetako arduradunek horretarako
eskabidea sinatzen badute.
Eskabideetan honakoak adierazi beharko dira: eskatutako lagapenaren
helburua, eskatzen den espazioa eta jarduera burutzeko aurreikusitako egun
eta orduak.
Eskatutako erabilera baimentzekotan, ofizio bidez jakinaraziko zaio
eskatzaileari.
Araudi honetan
baldintza orokorrak:

araututako

espazioen

erabilera

baimentzeko

Adierazitako espazio bat edo batzuen lagapenaren onuradun diren
administrazio, erakunde, enpresa eta pertsona fisikoek uneoro errespetatu
beharko dituzte erabilera baimentzeko agiri bakoitzean islatutako alderdi
guztiak. Era berean, espazio horien ardura duen autonomiadun erakundeko
langileek agindutakoa bete beharko dute.
Inola ere ezin izango da espazio bakoitzerako adierazitako edukiera
gainditu.
Autonomiadun erakundeak espazio bakoitzean dagoen material tekniko
guztia ipiniko du lagapen-hartzailearen esku, eta bere pentzurakoak izango dira
material teknikoa handitzetik eratorritako gastuak, hala badagokie, lagapenaren
helburu den jardueraren ondorioz.
Halaber, egingo den ekitaldiaren izaera kontuan hartuta, azpiegitura
eszenikoren bat manipulatu, instalazioren bat egin edo makinaren bat erabili
behar bada, gutxienez teknikari baten zerbitzuak erabili beharko dira nahitaez
erakunde autonomoak horretarako kontratatutako enpresetako langileen artetik,
eta eskatzailearen pentzurakoak izango dira esku-hartze horrek sortutako
gastuak. Zuzenean ordainduko zaio esleitutako enpresari.
Lagapena alokairu araubidearen arabera egitekotan, teknikari baten
laguntza egongo da dagokion prezio publikoaren barruan, bestelako kargurik
gabe, lagapen-hartzailearen esku ipiniko duena lagatako espazioan erabilgarri
dagoen materiala.

Era berean, Kresala Aretoa eta Casa Torre Jauregia erregistratutako
elkarteei lagatzean, teknikari baten laguntza ere emango da, bestelako kargurik
gabe.
Lagapenak muga hauen barruan egingo dira egun bakoitzerako,
dagozkien ordutegien barruan:
-

Serantes Kultur Aretoko 1, 2 eta 3 aretoak, 08:00etatik 24:00etara
bitartean.
Kresala Aretoa, 08:00etatik 22:30era bitartean
Casa Torre Jauregia, astelehenetik larunbatera 09:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik 21:30era.

Serantes Kultur Aretoko 1, 2 eta 3 aretoen doako erabilera goizez egingo
da, 14:00ak arte gehienez jota. Salbuespen moduan baino ezin izango da areto
hauen doako erabilera baimendu arratsaldez, astelehenetik ostiralera bitarteko
lanegunetan. Larunbat eta igande arratsaldeetan ez da inolako doako lagapenik
egingo.
Alokairu araubidearen pean emandako lagapenetan ezinbestekoa izango
da, jardutera egin aurretik, aplikatu behar den prezio publikotik eratorritako
zenbatekoa ordaintzea.
Lagapen-hartzaileek programatutako jarduerak bertan behera uztekotan,
ez dira ordaindutako prezio publikoak itzuliko.
Lagapen-hartzaileek lagatako espazioetan egindako jardueren edukia
antolatzaileen erantzukizuna izango da bakar-bakarrik. Gainera, lagatako
instalazioen erabilera egokia egiteaz eta garatutako jardueraren ondorioz sor
litezkeen kalteak ordainduko dituztela adierazi beharko dute autonomiadun
erakundearen aurrean.
Beren-beregi bestelakorik adierazi ezean, eskabidea egin duen elkarte
edo erakundeko burua, bere legezko ordezkaria edo eskabidea egin duen
pertsona fisikoa, kasuan kasu, izango dira erantzuleak autonomiadun
erakundearen aurrean, erabilera baimenetik eratorritako zereginak behar
bezala beteko direla bermatzeko.

Lehentasun irizpideak:
Serantes Kultur Aretoa Autonomiadun Erakundearen programazioak
lehentasuna izango du araudi honetan adierazitako espazioen beste edozein
erabileraren aurretik.

Erabilera eskabideak Autonomiadun Erakundearen erregistro nagusian
sartu diren ordenari zorrotz jarraituz aztertuko dira.
Aldi bererako erabilera eskabideak egotekotan, honako lehentasun
ordenari jarraituko zaio:
1.- Prezio publikoa ordaintzea ekartzen dutenak
2.- Santurtziko Udalaren Autonomiadun Erakunde eta Udal Arloek
egindakoak.
3.- Gizarte eta kultur jarduerak egiteko helburua dutenak
4.- Udalerriko erakundeek egindakoak.

Azken xedapenak:
Serantes Kultur Aretoa Autonomiadun Udal Erakundeari atxikitako
gainontzeko ekipamenduak laga ahal izango dira Serantes Kultur Aretoa
Autonomiadun Erakundearen Barne Araudiaren II Atalean zehaztutakoaren
arabera.
Honako araudia indarrean sartuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean.

