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ESPAZIO KOMUNAK ERABILTZEKO ETA ALDI BATERAKO LAGATZEKO 
ARAUDIA 

 

I.- XEDAPEN OROKORRAK. 

1. artikulua. Xedea. 

1.1.- Araudi honen xedea da Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan dauden espazio 

komunen erabilera arautzea edota aldi baterako lagatzea (Peñafloridako Kondearen 

plaza z.g.) eta, hala badagokio, horiek dituzten instalazioak/elementuak arautzea. 

Espazio komun horiek I. Eranskinean daude jasota, eta bertan zehazten dira, gainera, 

zer elementu dituzten, zer edukiera duten eta zer erabilera izan dezaketen. 

1.2.- Ezin izango da espazio komunik erabili Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren 

berezko helburu eta helburuekin bateraezinak diren edo kontrakoak diren jarduerak 

egiteko. Jarduera horien helburua arteen irakaskuntza, oro har, eta edozein motatako 

kultura-jarduerak sustatzea da, arte-egitatea zabaltzen laguntzeko. 

1.3.- Fundazioaren Patronatuak bere helburuetarako egokitzat jotzen duen beste 

edozein erabilera baimendu ahal izango du beti. 

2. artikulua. Erabiltzaileak. 

2.1.- Honako hauek eskatu ahal izango dute espazio komunak erabiltzea: 

- Fundazioaren helburuekin bat datorren edozein motatako arte- edo kultura-jarduera 

sustatu edo garatu nahi duen irabazi-asmorik gabeko edozein pertsona fisiko. 

 

- Pertsona juridikoak edo irabazi-asmorik gabeko elkarteak, baldin eta legez eratuta 

badaude eta Arte eta Lanbide Eskolaren berezko xedearen antzekoa edo bateragarria 

bada haien jarduera. 
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Erregelamendu honen ondorioetarako, irabazi-asmorik ez dutela ulertuko da 

estatutuetan hala agertzen bada eta jarduera ekonomikorik garatzen ez badute, edo 

jarduera hori garatuz gero, estatutuetan ezarritako interes orokorreko xedeak 

betetzeko baino ez bada erabiltzen haren emaitza, eta ez bada bazkideen, elkartuen 

edo hirugarrenen artean mozkinik banatzen, ez zuzenean, ez zeharka. 

2.2.- Ezin izango dira erabiltzaile izan zerga-betebeharrak edo Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak, ez eta Gasteizko Udalarekiko edozein 

motatako betebehar ekonomikoak ere. 

 

3. artikulua. Baimendu gabeko erabilerak. 

3.1.- Debekatuta dago gune komunak baimenduta ez dauden jardueretarako 

erabiltzea, eta, betiere, Arte eta Lanbide Eskolaren helburu diren interes orokorreko, 

arteen irakaskuntza oro har sustatzeko eta mota guztietako kultura-jardueretarako. 

3.2.- Eskatutako erabilerek ez dute inola ere eraginik izango eskolako berezko eta/edo 

irakaskuntzako jardueren ohiko garapenean edo funtzionamenduan. Bestela, Arte eta 

Lanbide Eskolak, ikastetxeko zuzendaritzaren bitartez, erabilera horiek eten eta/edo 

ezeztatzeko eskubidea izango du. 

3.3.- Lagatako espazioan ezin izango da hirugarrenen merkataritza-publizitaterik egin, 

baimendutako jardueraren beraren publizitatera mugatuta. 

3.4.- Garatu beharreko jarduerak Arte eta Lanbide Eskolaren irudiari eragin 

badiezaioke (argazkiak, bideo bidezko grabazioak, argitaratzeko), egitate hori 

eskabidean adierazi beharko da, dagokion baimena ematerakoan behar bezala 

baloratzeko, eta ez dago besterik baimenduta. 

 

 

 

 

4. artikulua.- Erabilera eskaerak eta lehentasunak 
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4.1.- Espazio komunen aldi baterako erabilera lagatzeko, espazio horien 

erabilgarritasunaren eta espazio horien jarduera propioei ez eragitearen mende 

egongo da beti. 

4.2.- Interesdunek eskabide bat formalizatu beharko dute, Arte eta Lanbideen Eskolak 

horretarako dituen eredu normalizatuen arabera, eta eskabidearekin batera agiri 

zehatzak aurkeztu beharko dituzte. 

Eskaera hori idazkaritzan aurkeztuko da, gutxienez, nahi den erabilera baino HIRU 

HILABETE lehenago, eta/edo erabilgarritasunaren arabera. Eskola-orduetatik kanpo 

edota ikastetxea irekita dagoen lekuren bat eskatuz gero, ekitaldi horretarako 

hitzarmen espezifiko bat sinatu beharko da. Fundazioaren Lehendakaritzari dagokio 

hitzarmen hori sinatzea. 

Batzorde Betearazleari dagokio, hala badagokio, espazio horri eragiten dioten 

baimenak ematea. 

Erakusketa-guneei dagozkien erabilera-baimenak ikastetxeko Zuzendaritzak emango 

ditu. 

4.3.- Eskaera horiei buruzko ebazpena eman aurretik, interesdunari beharrezko agiri, 

txosten edo argibide osagarri guztiak eskatu ahal izango zaizkio. 

4.4.- Denbora tarte berean PARANINFOA erabiltzeko eskaera bat baino gehiago egonez 

gero, lehentasuna eskaeraren sarrera-dataren araberakoa izango da. 

Gainerako espazio komunitarioetan, irakaskuntza-diziplinen egutegiari lotuta 

daudenez, eta urteko okupazio-aurreikuspenean aurreikusi gabekoari dagokionez, 

eskabideak aurkezteko hurrenkeraren eta eskolaren irakaskuntza-jardueraren arabera 

zehaztuko da lehentasuna. 

4.5.- Eskatutako espazioaren erabilgarritasuna egiaztatu ondoren, egindako eskaerari 

buruzko ebazpena emango da, eta interesdunari jakinaraziko zaio. 

4.6.- Erabilera-lagapenaren onuradunak akordio bat sinatu beharko du, espazio 

komunak erabiltzeko eta aldi baterako lagatzeko erregelamendu hau onartzeko 

konpromisoarekin. 

4.7.- Fundazioaren Patronatuak beretzat gordetzen du emandako erabilera-baimena 

deuseztatzeko eskubidea, salbuespenezko inguruabarrak direla-eta norberaren, 
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kulturaren edo erakundeen ekitaldiak egiteko lekua behar duenean, eta interesdunari 

modu arrazoituan jakinaraziko zaio. 

Eskubide hori baliatzeak ez du inolako konpentsazio ekonomikorik sortuko 

interesdunaren alde. 

 

5. artikulua.- Erabilera-baldintza orokorrak 

5.1.- Erabiltzaileak arduradun bat identifikatuko du, eta harekin ulertuko dira 

erabileraren lagapenari buruzko komunikazio guztiak, haren ordezkari gisa. Bera 

arduratuko da jarduera erabiltzeaz eta garatzeaz, baimendutako ordutegia betetzeaz 

eta espazioa lagatako garbitasun-, ordena- eta kontserbazio-egoera berean geratzeaz 

(elementuak birjartzea, hormak margotzea, etab.). 

5.2.- Jarduera zentroa irekitzeko eta ixteko ohiko ordutegiaren barruan egingo da. 

5.3.- Espazioen lagapenean ez dira sartzen ez muntatzeko, ez desmuntatzeko lanak, ez 

aparteko prestaketa-lanak, ezta lagatako espazioak ez dituen 

zuzkidurak/ekipamenduak ere. Erabiltzaileek jarduerak garatzeko beharrezkoak diren 

giza baliabideak eta baliabide teknikoak izan beharko dituzte. 

5.4.- Eskola ez da inola ere arduratuko egin beharreko jardueraren xede diren obrak 

kontserbatzeaz, hondatzeaz edo desagertzeaz. 

5.5.- Erabiltzaileek ezin izango dute inola ere eskolaren jabetzako ekipamendua 

eskolaren kanpoaldera atera. Lagatako espazioak dituen elementuak erabili behar ez 

badira, ezingo dira ikastetxeko beste espazio batzuetan kokatu, Zuzendaritzak 

berariazko baimena eman ezean. 

5.6.- Inola ere ezin izango da espazio komun bakoitzean baimendutako gehieneko 

edukiera gainditu; era berean, segurtasun-baldintzei, higiene- eta osasun-arauei, egile-

eskubideei eta edukiera bakoitzeko mugei buruzko araudi guztia bete beharko dute 

erabiltzaileek. 

Erabiltzaileak une oro utziko die zentroko langileei erabilitako espaziora sartzen, 

baimendutako erabilera-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. Ikusten ez badira, 

lagapena berehala etetea erabakiko da. 
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5.7.- Atarietan eta/edo pasabideetan dekorazio-elementuak, kartelak, standak edo 

antzekoak instalatzea eskabidean zehaztu beharko da, eta, nolanahi ere, 

Zuzendaritzaren berariazko baimena beharko da. 

Elementu horiek ezingo zaizkio eraikinari atxiki (hormak, ateak, kristalak edo altzariak). 

5.8.- Catering-zerbitzu bat PARANINFOAN eta erakusketa-guneetan garatu beharreko 

jarduera baten osagarri gisa erabiltzen bada, eskabidean adierazi beharko da, eta aldez 

aurretik berariazko baimena beharko da, erabilera interesatuaren lagapena 

ebazterakoan. 

Eskolak ez du inola ere bere gain hartuko hornitutako produktuak hartzearen 

ondoriozko erantzukizunik, eta erabiltzaileari dagokio elikaduraren arloan eska 

daitezkeen osasun-arau guztiak betetzea. 

Euskal Autonomia Erkidegoko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen helburuak kontuan 

hartuta (adikzioen eta droga-mendekotasunen arreta integrala), debekatuta dago 

drogak eta bestelako mendekotasun-substantziak (alkohola, tabakoa, etab.) 

kontsumitzea Arte eta Lanbide Eskolan. 

Zerbitzu horrek lurzorua hondatu dezaketen elementuetatik babestu beharko du, eta 

erabiltzailea behartuta egongo da hura amaitu ondoren erabilitako espazioa 

garbitzera, ingurumen-kudeaketari eta hondakinei buruzko udal-jarraibideak 

errespetatuz. 

5.9.- Debekatuta dago konpainiako animaliak lagatako espaziora sartzea, txakur 

gidarien kasuak izan ezik. 

5.10.- Araudi hori guztia agintari eskudunen mende egon daitezkeen aldaketen mende 

dago. 

 

 

 

6. artikulua.- Erabiltzaileen betebeharrak. 
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6.1.- Erabiltzaileek zainduko dute lagatako espazioak behar bezala erabiltzen direla, eta 

hirugarrenen zaintza- eta kontrol-lanak egingo dituzte. 

Espazioaren erabiltzailea, Paraninfo edo erakusketa-espazioak, izango da sarbidea eta 

edukiera kontrolatzeaz arduratuko dena. 

6.2.- Lagatako espazioa eskatutako helburuetarako erabili beharko dute, eta 

baimendutako erabilera-ordutegia errespetatu beharko dute. 

6.3.- Erabiltzaileek esleitu gabeko espazioak errespetatuko dituzte, beren jardueren 

garapen normala oztopatu gabe eta jarduerak oztopatu gabe. 

6.4.- Erabiltzaileak behartuta daude lagatako espazioa eta espazio horrek dituen 

instalazioak/elementuak zaintzera, eta hasierako egoerara itzuli beharko dituzte, eta 

egitez edo ez-egitez lokalari, bere ondasunei edo hirugarrenei eragiten dizkieten kalte-

galeren erantzule izan beharko dute. 

Zentroari jakinarazi beharko diote jarduera hasi aurretik eta larrialdi-kasuetan 

egiaztatzen duten edozein anomalia edo akats. 

6.5.- Lagatako espazioan ezin izango da inolako jarduketarik egin, baldin eta estetikoa 

eta hasierako egoerara itzulgarria ez bada, eta paramentuei eta/edo egiturazko 

elementuei eragiten dien obrarik ez da inola ere onartuko. 

6.6.- Erabiltzaileen betebeharra da baimendutako jardueran aritzeko administratiboki 

eska dakizkiekeen baimenak lortzea, bai eta aplikatzekoa den araudi guztia betetzea 

ere. 

6.7.- Baimendutako erabiltzaileek erantzukizun zibileko poliza bat izan beharko dute 

sinatuta, lagatako espazioetan garatutako jarduerak, gune horiei, beren 

instalazio/materialei, beren ondasunei eta hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalte eta 

galerak estaltzeko. 

Erabiltzaileak izango dira sor daitezkeen kalteen erantzule bakarrak, bai eta 

hirugarrenek ekitaldiaren antolaketari eta garapenari buruz egindako edozein 

erreklamazioren erantzule ere, eta Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola, bere kudeaketa- 

eta funtzionamendu-organoak eta langileak baimendutako jardueraren ondoriozko 

edozein erantzukizunetik salbuetsiko dituzte. 
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6.8.- Erabiltzaileak une oro utziko du zentroko langileek erabiltzen duten espaziora 

sartzen, baimendutako erabilera-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. Ikusten ez 

badira, lagapena berehala etetea erabakiko da. 

6.9.- Erabiltzaileek ezin izango diete hirugarrenei laga aldi baterako beren alde 

lagatako espazioaren erabilera. 

6.10.- Ezin izango da hirugarrenen merkataritza-publizitaterik egin lagatako espazioan, 

Batzorde Betearazleak berariazko baimena eman ezean. 

Zentroan debekatuta dago edozein motatako transakzio ekonomikoak egitea. 

6.11.- Inola ere ez da onartuko drogak eta adikzio-gaitasuna duten beste substantzia 

batzuk (alkohola, tabakoa, etab.) kontsumitzea Eskola barruan, eta erabiltzailea izango 

da debeku hori betetzearen arduraduna. 

 

 

 

 

 

 


