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Ongi etorria eman nahi dizuegu Nues
tro Sitio/GureLekura, Nafarroako Kirola
ren eta Gazteriaren Institutuko aisialdiko 
lokaletarako gidara. Dakizuen bezala, 
espazio hauek areagotzen ari den errea
litate soziala dira eta horietarako izen, 
erabilera eta arautegi ezberdinak dau
de, kokatzen diren udalerriaren arabe
ra. Gazte askok zorte handia duzue eta 
etxabe bat, gela bat, pipero bat, lokal bat 
edo antzekoak dituzue erabilgarri, zuen 
kuadrilla edo taldearekin batera aisialdi
ko denboraz gozatzeko.

Gaur egun, aisialdiko lokalak daude 
Nafarroako geografia osoan, baina ez 
dago oinarrizko arautegi komunik horien 
funtzionamendua arautzeko; izan ere, 
Udal bakoitzak bere udalerriko lokalak 
arautzen ditu. Horrek, batzuetan, era
giten du udalerrietan zenbait gairi eran

tzun ezberdina ematea, leku bakoitzeko 
araudia ezberdina delako. 

Arlo horretan laguntzeko asmoz, 
Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutuan, Nafarroako Gazteriako tek
nikarien laguntzarekin, gida hau osatu 
dugu; bertan aurkitu ahal izango dituzue 
alde guztien (kuadrillak, jabeak, auzo
tarrak...) eskubideak eta betebeharrak, 
bai eta aisialdiko lokalak arautzeko oina
rri gisa erabili diren legeerreferentziak 
eta erabilgarri izan daitezkeen doku
mentuen eranskinen atal bat ere. 

Eta, jakina, Nafarroako Kirolaren eta 
Gazteriaren Institututik zuen ekarpenak 
eta hobetzeko iruzkinak espero ditugu; 
izan ere, gazteen lokalen auzian gizartea 
osatzen dugun pertsona guztiak gaude 
inplikatuta. 

Gure lekua zuen lekua da. Sar zaitezkete. 

Kaixo: 

Rubén Goñi Urroz

 Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzailea 
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11GURE LEKU 
gazte lokalei buruzko gida

Nafarroa osoan lokalak erabiltzen dira elkargune eta 
aisialdirako espazio gisa; azken urteotan, aise zabal
du da fenomeno hori. 

Espazio horien existentzia dela eta, egoera anitzak 
sortzen dira, eta udal bakoitzak bere egoeraren ara
berako erantzuna ematen die: lokalen baldintza fisi
koak, erabiltzaileen adina, ordutegiak, etab.

Hori dela eta, gida honetan aplikatzeko arau ko
munak eta orokorrak aurkituko dituzue; hala ere, era
biltzaileen taldeak, gerora, beren udalerriko araubide 
zehatzari buruzko informazioa lortu beharko du. 

Eta hasteko, hausnarketa bat: guztion dibertitzeko 
modua berdina al da? Partekatu itzazue etxabearen 
ardurak eta antolamendua mutilen eta nesken ar
tean, eta gozatu berdintasunean.

Aisialdiko lokalen arauketan zeharreko ibilbidea 
hasiko dugu. Lagunduko diguzue?
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gazte lokalei buruzko gida

Aisialdiko lokalei eragiten dieten le
gegaietara jo aurretik, argi utzi behar 
dugu zer ulertzen dugun direla aisial-
diko lokalak edo gazte lokalak, Nafa
rroan kontzeptu horri buruzko ezber
dintasunak daude, bai zuen udalerriko 
berezko ezaugarriengatik, bai lokal ho
riei ematen zaizkien erabilera ezberdi
nengatik eta horiek erabiltzen dituzten 
pertsonen profil ezberdinengatik. Izen 
bera ere ez dute: etxabeak, txabiskeak, 
piperoak, gelak, etab. Udalerriaren ara
bera horietako izen bat edo beste erabili 
ohi da.  

Aisialdiko lokalak adin guztietako 
pertsonek erabiltzen dituzte. Oro har, 
hau da aisialdiko lokalaren definizioa: 
elkargune gisa erabiltzen den erabilera 
pribatuko espazioa, non kultura, aisial-
di, dibertimendu edo antzeko xedeko 
irabazi asmorik gabeko jarduerak egi-
ten baitira.

Mota horretako lokalen erabiltzai
leak, normalean, gazteak zarete. Es
pazio horietan aurkitzen duzue zuen 
lekua, ohiko aisialdiko lekuetatik pri
batua eta alternatiboa dena. Hori dela 
eta, gida hau nagusiki zuei zuzentzen 
zaizue. Helburua da erabiltzaile gisa 
dituzuen eskubideak eta ardurak 
ezagut ditzazuen, mota horretako jar
duera bat garatzean horiek onartzen 
baitituzue. Hala, zuen aisialdiko den
borari eta espazioari etekinik handie

na aterako diozue, eta beti berdinta
sunean. 

Orduan… gazte lokalen 
arauketa beste mota 
bateko lokalen arauketaren 
ezberdina al da?

Gazte lokal bat gazteentzako 
elkargunea eta aisialdirako 
espazioa da. Hortaz, ez da 
espazio publiko bat, merkata-
ritza-lokal bat, txoko bat edo 
gastronomia-sozietate bat, ez 
eta etxebizitza bat edo inoren 
ohiko bizitokia ere. Inor ezin da 
bertan erroldatuta egon, eta 
ez da jatekoa prestatzeko, lo 
egiteko edo antzeko jarduerak 
egiteko lekua. 

Udalerri bakoitzeko ordenan-
tzen bidez, aisialdi pribatura 
bideratzen diren lokalen erabi-
lera-baldintzak arautuko dira, 
esklusiboki gazteek erabiltzen 
ez badituzte ere. Horrenbestez, 
gida honetan aurkituko duzun 
informazioak zure lokalari ere 
eragingo dio, erabiltzen duzue-
nen adina kontuan hartu gabe.



3. 
 

 



15GURE LEKU 
gazte lokalei buruzko gida

Zure kuadrillak biltzeko, barre egi
teko eta gustura egoteko lokal bat 
alokatu nahi baduzue, zuen beharre
tara hobekien egokitzen den lekua bi
latu behar duzue. Horregatik, komeni  
da arinegi ez ibiltzea eta, bisitatzen 
duzuen lehen lokala alokatu aurretik, 
hainbat gauza aintzat hartzea. Gai
nera, interesgarria litzateke aurretik 
adostea nork hartuko duen alder
di bakoitzaren ardura, edo formula 
juridikoren bat dagoen baloratzea; 

adibidez, gazteen elkarte bat osatzea. 
Izan ere, horrek onurak ekar diezaz
kizueke lokal bat alokatzeko eta lizen
tziak, zerbitzuak eta abar kudeatzeko 
orduan. Hala ere, ezin duzue ahaz
tu elkarte bat osatuta betebeharrak 
ere izango dituzuela. Gida honetako 
eranskinen atalean horren berri ema
ten dizuegu. 

Hona hemen lokal egokiena bila
tzeko aintzat izan ditzakezuen alderdi 
batzuk:
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Gida honetan zuen lokalak arki
tektura, segurtasun, hornidura eta 
abarren arabera bete behar dituen 
baldintzei buruzko oinarrizko in
formazio komuna emango dizue
gu. Hala ere, udalerri bakoitzean 
betekizun horiek ezberdinak izan 
daitezke. Beraz, ondo informatu 
behar duzue, alokatu nahi duzuen 
lokalak horiek betetzen dituela 
ziurtatzeko. Hala ez bada, baina 
asko gustatzen bazaizue, espazioa 
araudira egokitzeko beharrezkoak 
diren lizentziek, obrek eta abarrek 
zernolako gastua ekarriko luketen 
kalkulatu beharko duzue. 

Lokalaren ezaugarriak

GARRANTZITSUA!
Ordenantza batzuek gazte loka-
len arteko gutxieneko distan-
tziak ezartzen dituzte; beraz, 
garran tzitsua da jakitea zuen 
lokalak distantzia horiek bete-
tzen dituen eta, horrenbestez, 
erabili ahalko duzuen. 

Seguruena lokala bizi zareten, ikas
ten duzuen edo parranda egiten du
zuen lekutik gertu egon dadin nahi 
duzue. Horrez gain, komeni da ain
tzat hartzea bertara erraz iristeko bi
deak egon daitezela, erabiltzen du
zuen garraiobidea edozein dela ere.

Lokala zer eremutan dagoen



17GURE LEKU 
gazte lokalei buruzko gida

Zuen kuadrilla iritsi aurretik beste 
gazte kuadrilla bat bazegoen, ko
menigarria litzateke zergatik joan zi
ren jakitea. Horrela, gatazkaren bat 
egon bazen jakin ahal izango duzue, 
bai eta egoera errepikatzea saihestu 
ere. 

Komeni da zuen artean biltzea, eta 
argi uztea bakoitzak hartuko duen 
ardura eta zenbat denboraz egingo 
duen hori. Paperkontuak, lizentziak 
eskatzea, kontratuak sinatzea, gar
biketa, ordainketak, etab. adostuta 
izatea komeni da. Ordezkari bat ere 
izendatu dezakezue, zuen taldearen 
eta jabearen, Udalaren, auzotarren 
eta abarren artean zubilanak egi
teko. Eta arauak ere egin ditzake
zue denbora jakin batean ardurak 
eskualdatzen joateko eta, horrela, 
lokalaren kudeaketan guztiak inpli
katzeko. Gazteen elkarte bat ere sor
tu dezakezue, lokalaren auziez gain, 
beste jarduera batzuk ere antolatu 
ahal izateko.

Zarataren auzia da gatazka gehien 
ekartzen duena gazte lokaletako 
auzotarrekin. Hori dela eta, oso 
garrantzitsua da gustatzen zaizuen 
lokalaren isolamendua arretaz az
tertzea; adibidez, ateak eta leihoak 
nolakoak diren begiratzea: zaratari 
eta segurtasunari dagokienez, ez 
da gauza bera pertsiana bat ixtea 
(hori da merkataritzalokalen ohiko 
itxitura) edo ate bat ixtea. 

Zaratak

Zuek iritsi aurretik

Antolakuntza
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Lokal bat elkargune gisa erabiltzeko, beharrezkoa da paper batzuk egunean iza
tea. Ikus dezagun zeintzuk diren paper horiek:  

a) UDALAREKIN: BAIMENAK ETA LIZENTZIAK.

ZER DA LIZENTZIA BAT?
Erraz azaltzeko, lizentzia bat zerbait egiteko baimena da. Kasu 

honetan, gure udalerriko udalak ematen digun baimena da, lokal 
bat aisialdirako espazio gisa erabili ahal izateko. Zure udalean, 
lizentzia horrek hainbat izen izan ditzake: erabilera baimentzeko 
lizentzia, adibidez.

Baliteke legezko betebehar orokorrak edo tokikoak betetzeko 
obrak egin behar izatea. Obra horiek egiteko, hori baimentzeko 
lizentzia ere eskuratu beharko dugu. 

Nolanahi ere, onena da zuen udalari galdetzea beharrezkoak 
diren lizentziak eskuratzeko izapideei buruz. Halaber, galdetu de-
zakezue hautatu duzuen lokalak dagozkion baimenak dituen edo 
diru-laguntzaren bat dagoen horiek izapidetzeko.

Baliteke zuen lokalak lizentzia mota ezberdinak behar izatea: obrarako lizentzia, 
irekitzeko lizentzia, etab. Horien bidez bermatuko duzue zuen lokalak egungo arau
diak eskatzen dituen segurtasunari, eraikuntzari eta abarrei lotutako eskakizunak 
betetzen dituela. Jarraian, ohikoenak diren bi lizentzia motak ikusiko ditugu. 
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IREKITZEKO LIZENTZIA:  

Zuen lokalak udallizentzia izateko be
harra martxoaren 13ko 2/1989 Foru 
Legean jasotzen da; horren bidez, Na
farroako Ikuskizun Publikoak eta Jos
teta Jarduerak arautzen dira. Izenak 
adierazten duen bezala, araua prin
tzipioz ez zaie jarduera pribatuei, fa
miliarrei edo sozialei aplikatzen (azken 
horiek dira zuen lokalean garatzen 
direnak); hala ere, 1.2 artikuluan hau 
adierazten da espresuki: «aisial-
diko edo dibertimenduzko jar-
duerak egiteko baliatzen diren 
lokalek hirugarrenei eragozpenik 
ez sortzeko eta pertsonen eta on
dasunen segurtasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren baldintza tek
nikoak bete beharko dituzte; be-
reziki egituren finkotasunari eta 
instalazioen funtzionamendua-
ri dagokienez. Halaber, suteak 
prebenitzeko eta horien aurkako 
babeserako neurriak bete be
harko dituzte, bai eta osasungarritasun 
eta higienearen arlokoak ere. Eta ho-
rrez gain, xede horietarako dagokion 
udallizentzia eduki beharko dute».

Ikusten duzuen bezala, arauak ez 
du bakarrik eskatzen dagokion udalli
zentzia eskuratzeko (hori izapidetzeko 
zuen udaletan eskatu beharko duzue 
informazioa); horrez gain, eskatzen du 
lokalak beharrezkoak diren baldintza 
teknikoak betetzeko, zaratak direla eta 
eragozpenak saihesteko eta pertsonen 
eta ondasunen segurtasuna bermatze
ko. Halaber, suteen aurka babesteko 

eta hori prebenitzeko neurriak ere har
tu behar dira, besteak beste.

Irekitzeko lizentziaren edo erabilera 
baimentzekoaren bidez, zuen lokalak 
baldintza horiek betetzen dituela ber
matuko da. Egia esan, ikuspuntu juri
dikotik, lokalaren erabilera aldatzeko 
lizentzia bat da; izan ere, ohikoena da 
zuen espazio hori merkataritzalokal 
bat izatea (aintzat hartuta etxabe ba
tean dagoela, kaletik sarbidea duela, 

etab.), baina negozio bat ezartzeko 
erabili beharrean, biltzeko eta aisial
dirako espazio gisa erabiliko da. Kasu 
batean eta bestean bete beharreko 
betekizunak ezberdinak dira. Hori dela 
eta, beharrezkoa da erabilera aldatzea 
eta Udalak tokiko lege eta ordenantze
tan ezarritako betekizun guztiak bete
tzen diren egiaztatzea. Izan ere, udale
rri batzuetan aski da jakinarazpen bat 
egitea, lokala gazteen elkargune gisa 
erabiliko dela adieraziz; baina beste 
batzuetan betekizun ezberdinak eska 
daitezke. 
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Udal araudia ere ezberdina da li
zentziaren eskatzaileari dagokionez 
(lokalaren jabea, gazteen taldea), bai 

eta prezioari dagokionez ere (tamaina
ren, lokalaren kokapenaren eta udala
ren arabera alda daiteke).

OBRARAKO LIZENTZIA: 

Lokalean edozein motatako obrak egin 
behar diren kasuetan (adibidez, legezko 
betekizunetara egokitzeko espazioak al
datzea, etab.), horiek hasi aurretik obra
rako lizentzia eskatu behar da. Lizen
tzia horren prezioa egingo den obraren 
prezioaren araberakoa da, beste alderdi 
batzuen artean, eta udaletako hirigintza 
sailean eskatu behar da. 

PROPOSAMENA
Jabearekin negoziatu dezakezue nor arduratuko den egin be-

harreko obren eta eskatu beharreko lizentzien kostuaz; modu 
proportzionalean ordaintzea adostu dezakezue, hilabete batzue-
tan errenta txikiagoa ordainduta (horri gabealdi deitzen zaio), edo 
bestelako akordioak egin ditzakezue. Lizentziak guztion onerako 
dira; izan ere, horien bidez bermatzen da lokala eta jarduera le-
gearen araberakoak direla.
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Are gomendagarriagoa da aldeen eskubi
deak eta betebeharrak idatziz jaso tzen 
dituen alokairukontratu bat eduki  
tzea: errentaren zenbatekoa, alokairua
ren iraupena, kontratua desegiteko 
modua eta epeak, eta, oro har, garrant
zitsuak diren alderdi guztiak. Argi izan 
paperak dena ondo dagoenean egin 
behar direla, dena gaizki balego bezala, 
etorkizunean gatazkak ekiditeko. Gaine
ra, errentaren ordainketari, lokala zaint
zeari eta abarrei buruzko betebeharrak 
eta ardura existitu egiten dira ezer sinatu 
ez baduzue ere. 

Lokalen alokairuan askatasun handia 
dago kontratuan jaso ahal izango ditu
zuen baldintzei dagokienez. Adibidez, 
legeak ez ditu ez gehieneko ez gutxie
neko iraupenepeak ezartzen; hortaz, 
taldearen eta jabearen artean erabaki 
dezakezue hori. Halaber, beste alder
di garrantzitsu bat da aldeek kontratua 
desegiteko moduak eta epeak erabaki
tzea. 

Bestalde, nahitaezkoa da fidantza1 
kontzeptuan bi hilabeteko errentari da
gokion zenbatekoa aurkeztea, lokalean 
sortu ditzakezuen kalteen eta galeren 
erantzun gisa. Zenbateko hori kontratua 
amaitutakoan itzuliko zaizue; betiere, 

lokala alokatu zenuten unean bezala uz
ten baduzue (ohiko erabileragatik sortu 
daitekeen higadura aintzat hartu gabe). 
Arazoak saihesteko, gomendatzen di
zuegu kontratuari eranskin bat gehitzea, 
lokalean dauden gauzen inbentarioa 
jasotzeko. Lokalaren hasierako egoe
raren argazkiak ere gehitu ditzakezue. 
Behin kontratua amaituta, lokala utzi 
duzuen egoeraren inguruan ados ez 
bazaudete, eranskin hori oso baliaga
rria izan dakizueke hasierako egoera 
zein zen egiaztatzeko. 

b) JABETZAREKIN: ALOKAIRU KONTRATUA.

Idatzirik dagoena da balioa duena; hitzak haizeak eraman ditzake…

1 Hirierrentamenduen 29/1994 Legearen 36.1 artikuluan ezartzen da etxebizitzen errentamendue
tarako hilabeteko fidantzaren fidantza baliokidea aurkeztu behar dela, eta bi hilabetekoa etxebizitze
na ez den errentamenduetarako (lokalak, esaterako).
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1.–Aldeen datu pertsonalak: errenta
tzaile gisa jardungo duen jabearen da
tuak, eta errentari gisa jardungo duten 
gazteen datuak. Kontratua sinatzen du
tenek hartuko dute errenta ordaintzeko 
eta gainerako kontuetarako konpromi
soa (lokala zaintzea, epeak betetzea, 
etab.). Adinez beherakoak bazarete, 
kontratua zuen gurasoek sinatu behar
ko dute, eta haiek hartuko dute beren 
baliabideekin (soldata, etxebizitza, ibil
gailuak, etab.) errenta pertsonalki or
daintzeko betebeharra.

2.–Errenta ordaintzeko betebeharra: 
Hau da auzi garrantzitsuenetako bat. 
Kontuan izan kontratu batzuetan erren
ta edo zenbatekoak sinatzaile bakarrak 
ordaindu behar dituela adierazten 
duen baldintza bat egon daitekeela. 
Kasu horietan, pertsona horrek eran
tzun beharko du, eta gero, gainerakoei 
erreklamatu. Fenomeno horri erantzu
kizun solidario deritzo. 

Zati hori oso argi izan behar duzue. 
Lokalaren jabeari ez dio eragiten sina
tzaileetako bat beste leku batera bi
zitzera joatea, kuadrillaz aldatzea edo 
kuota ordaintzeko dirurik ez izatea. 
Kontratua sinatzen dutenek jabeari or
daintzeko betebeharra onartzen dute. 
Puntu hori oso argi izan behar duzue, 
bai zuek bai zuen guraso edo legeor
dezkariek, haiek sinatzen badute, eta 
beraz, beren gain hartzen badituzte 
kontratuaren erantzukizunak.  

3.–Non dago lokala eta nolakoa da. 
Lokalaren deskribapena ahalik eta ze
hatzena izan behar da; izan ere, kon
tratua sinatzean, bertan jasotzen dena 
onartzen duzue, eta zaila izango da 
adieraztea alderdiren bat idatziz jaso
ta dagoenarekiko ezberdina dela. Hori 
dela eta gomendatzen dugu alderdiren 
batekin ados ez egotekotan, dagokio
nean adierazteko, eta inbentarioa eta 
argazkiak jasotzen dituen eranskina 

Laburbilduz, hau da alokairu kontratu batek jaso behar duen gutxieneko edukia:

ZER DA ALOKAIRU KONTRATU BAT?
Alokairu-kontratua idatzizko hitzarmen boluntarioa da; horren 

bidez, lokal baten jabeak espazio baten erabilera lagatzen du bi 
aldeen artean adostutako errenta baten truke. Aldeen eskubideak 
eta betebeharrak ezagutzeko balio du.  
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gehitzeko. Gogoratu lehen adierazi
takoa, paperak egin behar dira dena 
ondo dagoenean...

4.–Kontratuaren iraupena. Aldeen ar
tean adosten duzuena izango da. Ares
tian adierazi dugunez, legeak ez du 
gehieneko edo gutxieneko iraupenik 
ezartzen. Gutxieneko epea ezartzen 
bada, argi utzi epe hori amaitu aurretik 
aldeetako batek kontratua desegiten 
badu egongo diren ondorioak. 

5.–Ordaindu beharreko errenta, or
dainketaren helbidea (kontuzenba
kia), epea (hilaren lehen egunak), etab. 

6.–Fidantza. Esan dugun bezala, etxe
bizitzena ez den gainerako alokairuei 
dagokienez, gutxienez bi hilabeteko 
errentari dagokion fidantza jarri behar 
dela. Nolanahi ere, bestelako bermeren 
bat ere eskatu ahal zaizue.

7.–Kontratua ebazteko modua eta epea. 

8.–Aldeen eskubideak eta betebeha-
rrak: 

a.  Kontratua sinatzen duena izango 
da errenta ordaintzearen, lokalean 
egiten diren jardueren, hori man
tentzeko eta zaintzeko lanaren eta 
abarren arduraduna.

b.  Lokala alokatzen duen pertsonak, 
bere aldetik, kontratuan onartu
tako eskakizunak bete beharko 
ditu; horien artean egon daitezke 

konponketa batzuk egitea, gastu 
batzuk ordaintzea, etab. Horrez 
gain, kontratua2 desegin ahal 
izango du baldintzetako bat be
tetzen ez bada. Adibidez, errenta 
ordaintzen ez bada, lokala beste 
bati alokatzen bazaio kontratuan 
jasotakoaren aurka, baimenik ga
beko obrak egiten badira, eragoz
penak sortzen dituzten jarduerak 
garatzen badira, etab. 

9.–Inbentarioa eta lokalaren argaz
kiak jasotzen dituen eranskina. 

Gida honen amaieran, eranskinen 
atalean, kontratuproposamen bat jaso 
dugu, baliagarri izango zaizuelakoan.

c)  BESTE BATZUEKIN: BADAEZPADAKO 
ASEGURUAK.

Asegururik gabe asko dago jokoan...

Aseguruen auzia ere oso garran
tzitsua da lokal bat alokatzeko orduan. 
Asegurua ezkutu bat da: babestu egi
ten zaituzte kontratatu diren baldintzak 
gertatzen badira. 

Aseguru bat edukitzeko betebeharra 
lokalean gauzatzen diren jarduera mo
taren, alokairukontratuaren edo zuen 
udalerriak aplikatzekoa den udalor
denantzaren araberakoa da. Hala ere, 
ordenantzek eta/edo kontratuak exiji
tzen ez badute ere, oso gomendagarria 

2 Hala ere, kontratua behin betiko ebatzi aurretik, jabearekin negoziatu dezakezue kontratuan au
rreikusitako baldintzak aldatzeko, baldintza betetzeko luzapen bat emateko, etab. 
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da aseguru bat kontratatzea; izan ere, 
beste bati kalte bat sortzen dionak hori 
konpondu behar du3; eta konponke
talan horrek prezio oso handia izan 
dezake, kaltearen arabera.

ASEGURUEN EZAUGARRIAK ETA MOTAK

Zuen gazte taldeak hauek kontratatu 
ditzake: 

– Edukien asegurua, altzariek, musi
kaekipoek, telebistak, kontsolek 
eta, oro har, lokalean dauden alt
zari edo aparatu guztiek sute, sunt
siketa edo lapurreta kasuan jasan 
di tzaketen kalteak estaltzeko. 

– Hirugarrenentzako erantzukizun zi-
bileko asegurua, lokalean lagun ba
tek min hartzen duen kasuetarako 
(adibidez, sute bat badago eta nor
baitek kalteak jasotzen baditu).

Jabeak, bere aldetik, hauek kontra
tatu ditzake: 

– Edukien asegurua, bere altzariek ja
sotzen dituzten kalteak estaltzeko.

– Edukitzailearen asegurua, lokala
ren egitura (hormak, zorua, sabaia, 
ateak eta leihoak) eta instalazioak 
(uraren eta gasaren hoditeria, ele
ktrizitatearen eta telefonoaren ka
bleak, etab.) estaltzeko.

Nolanahi ere, ezer baino lehen, 
galdetu ea jabeak edo lokalari dago

3 Kode Zibilaren 1902 artikulua.

kion etxejabeen elkarteak horietako 
asegururen bat duen, kontratuak ez 
bikoiz teko. 

Horrez gain, aseguru bat kontratatu 
aurretik komeni da aseguruen arte
karitzari aurrekontuak eskatzea, edo 
aseguruartekari batekin kontsultatzea; 
izan ere, azken horren lana da eskain
tzarik eta estaldurarik onenak bilatzea, 
prezioak eta baldintzak erkatzea. Ho
rrela, zuentzat egokiena den eskaintza 
aukeratu ahal izango duzue.  
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d) LOKALAREKIN: URA ETA ARGIA.  

URA

Hainbat pertsonaren elkargunea izan
go den lokalean, txorrotako ura be
harko duzue, bai garbitzeko, bai zuen 
kontsumo pertsonalerako. Hori da lokal 
batek izan behar dituen gutxieneko bi
zigarritasunbaldintzetako bat. 

Edateko uraren hornidura izate
ko, mankomunitateari edo udalba

tzordeari zerbitzua eskatu behar zaio. 
Gainera, komeni da lokalak kontagailu 
indibiduala izatea, zuen urkontsumoa 
eta horren kostua adierazteko, zuek 
ordainduko baituzue. Kontagailua adi
tu batek instalatu behar du eta kostua 
lokalaren jabeak ordainduko du; bes
telakorik adosten ez baduzue, gainera, 
pertsona hori izango da hornidurakon
tratuaren titularra. Zuen udalerriko 
udalak instalazioa eta kontagailua ego
kiak direla egiaztatu ahal izango du, 
zerbitzuan alta eman aurretik. 
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ARGIA

Hauxe bizigarritasunerako beste 
bal dintza bat da. Lokalaren instala
zio elektrikoa erabiltzeko baldintza 
onetan dagoela eta baimendutako 
instalatzaile ofizialaren buletina edo 
egiaztagiria baduela (horren bidez 
kreditatzen da Behetentsioko arau
tegi elektroteknikoaren betekizunak 
betetzen dituela, zirkuitulaburrak 
eta instalazioaren arazoak ekidite
ko) egiaztatzea komeni da. Ziurtagiri 
horren zenbatekoa adituaren arabe
rakoa izango da. Hala ere, jabeari 
galdetu beharko zeniokete ziurtagiri 
hori duen, alokairukontratua sinatu 
aurretik. Uraren kontsumoarekin ger

tatzen den bezalaxe, argiarena ere 
zuek ordaindu beharko duzue. 

Segurtasun arrazoiak direla eta, ins
talazio elektrikoak behar dituen manten 
tzelanak egiteaz gain, komeni da suteak 
eragin ditzaketen objektuak (kandelak, 
adibidez) ez erabiltzea eta entxufeak 
ez gainkargatzea. Berogailua elektrikoa 
bada, gogoratu entxufeak lokalaren gai
nerakoekiko independentea den dife
rentzial bat (etengailua) eduki behar 
duel a elektrizitatekutxan. Berogailua, 
be  rriz, gasezkoa bada, lokalak aireztapen 
naturaleko sistema bat izan behar du. 
Nolanahi ere, homologatuta dauden an
tzinatasun gutxiko gailuak erabiltzea ko
meni da, horien funtzionamendu ona eta 
istripuen arrisku txikiagoa bermatzeko. 



5. 
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a) ZENBAT NEURTZEN DU?

Sustapen Ministerioaren Eraikuntzaren 
Kode Teknikoa4 Eraikuntzaren Lege 
Organikoan ezarritako segurtasun eta 
bizigarritasunaren arloko oinarrizko be
tekizunei dagokienez eraikinek bete 
behar dituzten baldintzak ezartzen di
tuen dokumentua da. Besteak beste, 
horren bidez ezartzen da gure lokalak 
izan beharreko gutxieneko altuera, bai 
eta gainerako eraikuntzaren arloko be
tekizunak ere. Hala ere, zuen udalerriko 
ordenantzetan bestelako alderdiak exiji
tu daitezke. 

Hala, oro har, zuen lokalak 2.50 
metroko gutxieneko altuera izan be
harko du, eraiki zen unean beste al
tuera bat ezarri bazen izan ezik. Zuen 
lokalaren eraikinaren eraikuntzaur
teari buruzko informazioa eskatu be
harko duzue, une horretan indarrean 
zegoen araudia kontsultatzeko. Horrez 
gain, udalordenantzetan gutxieneko 
azalera erabilgarria ezar daiteke; hau 
da, erabili ahal izango duzuen espa
zioa. Era berean, egiturak, hormek 
eta sabaiek sutearekiko erresistenteak 
izan behar dute, eta eraikinaren beste 
lekuetara sua zabaltzea ekidin behar 
dute gutxienez 120 minutuz. Zoruek, 
halaber, sugar txikiekiko erresisten
teak izan behar dute.  4. https://www.codigotecnico.org/
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b) EZINBESTEKO BALDINTZAK

SUKALDEA

Aisialdiko lokal bat ez da etxebizitza bat, 
ez eta sozietate gastronomiko bat edo 
taberna bat ere; espazio horiek guztiek 
arautegi propioa dute. Ezberdintasun 
horren ondorio nagusia da aisialdiko 
lokal batean ezin dela sukalderik egon: 
hortaz, afaria prest eraman behar du
zue; edo bestela, mikrouhinlabe bat 
erabili beharko duzue janaria berotzeko. 
Ezingo dira inola ere erabili sukaldeak, 
plakak, suak edo su txikiak.

5 Jokoari buruzko abenduaren 14ko 16/2006 Foru Legea.

KOMUNA

Beharrezkoa izango da, halaber, 
zuen udalerriko udalordenantzetan 
eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan 
ezarritakoaren arabera, zuen lokalak 
komuna izatea (komuna eta konke
ta).  

JOLASTEKO MAKINAK

Jolasteko makinei dagokienez, ezin
go dira dirua sartu beharrekoak era
bili, eta ezin da horien bidez sari eko
nomikorik5 irabazi.
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6 8/2005 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, Nafarroako Babes Zibilari eta Larrialdien Kudeaketari 
buruzkoa; 393/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, larrialdiegoerak eragin ditzaketen jardue
rak garatzen dituzten zentro, establezimendu eta aretoetan autobabeserako oinarrizko araua onartzen 
duena; 2/1989 Foru Legea, martxoaren 13koa, Ikuskizun Publikoak eta Josteta Jarduerak arautzen 
dituena.

TELEBISTA

Telebistaantena bat jarri edo komunitatean dagoe
na erabili nahi baduzue, jabeari eta komunitateari 
jakinarazi beharko diezue, eremu komun bat era
biliko baduzue. Aintzat hartu telebistaren soinua, 
bai eta gainerako musikagailuena eta antzekoena 
ere, arindu egingo dela ate, leiho eta hormetatik 
aldentzen badituzue.    

c) SARTZEN GARA?6

Lokal motaren, tamainaren, irteeren eta abarren arabera, pertsona gehiago edo gu
txiago sartu ahal izango dira. Horri edukiera esaten zaio, eta Legearen arabera zehaz
ten da.

ZER DA EDUKIERA?
Edukiera lokal bat modu seguruan erabili dezaketen pertsonen 

kopurua da. Oro har, pertsona bat sar daiteke 1.5 m2 erabilgarri 
bakoitzeko (komunak, igarobideak eta/edo biltegiak kenduta). 
Neurri hori lokalaren ezaugarrien arabera aldatzen da; hortaz, 
aplikagarri den araudia kontsultatu beharko duzue (orri-oinean 
zehazten da). Hala ere, zure udalaren ordenantzan kontsultatzea 
komeni da, gutxieneko neurriak ezberdinak izan daitezkeelako. 

Gainera, estuestu bazaudete, aukera gehiago dituzue zarata handia egiteko, 
zuen artean iskanbilak izateko, etab.
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7 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikun
tzaren Antolamenduari buruzkoa; eta 314/2006 
Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikun
tzaren Kode Teknikoa onesten duena.

d) IRTEERAK

Oso garrantzitsua da irtenbideei eta 
lokalaren ebakuazioari lotutako guztia 
zaintzea, badaezpada ere. Eraikuntzaren 
Kode Teknikoak aintzat hartu beharre
ko gutxieneko neurri batzuk zehaztuko 
ditu. Hala ere, udalordenantzek auzi 
horretako bermeak handitu ditzakete. 

Oro har, lokalaren edozein puntutik 
irteerara egin beharreko gehieneko dis
tantziak ez ditu 25 metro gaindituko. 
Gainera, kalera irteteko eskailerak era
bili behar badira, horrek 0.80 metro 
zabal neurtu beharko du gutxienez (25 
pertsona arte sar daitezkeen espazioe
tarako) eta 0.90 metrokoa edukiera 25
50 arteko pertsonentzat bada. Horrez 
gain, ez du 4 metroko altuera gaindi
tuko, eta Eraikuntzaren Kode Tekni
koan (EKT) aurreikusitako gainerako 
baldintzak bete beharko ditu. 

Zuen segurtasunerako, altzariak jar
tzerakoan komeni da 1,20 metro zaba
leko igarobidea uztea, arin irten behar 
baduzue, aldi berean bi pertsona ber
tatik igaro ahal izateko.

Gogoratu lokalaren ateak ez dire
la inoiz barrutik giltzaz itxi behar eta, 
pertsianak badaude, ezingo direla jaitsi 
norbait barruan dagoen bitartean. No
lanahi ere, komeni da lokalean giltza 
joko bat guztiok ezagutzen duzuen eta 
agerikoa den leku batean uztea.

Baldintza horiek lokalean biltzen za
reten pertsona kopuruaren, zuen uda

lerriko ordenantzen, edo lokalak eraiki
nean duen kokapenaren arabera alda 
daitezke. Are gehiago, batzuetan ezin
bestekoa da izuaren kontrako ate bat 
(atea erraz irekitzea bermatzen duen 
mekanismoa) edo bigarren irteera bat 
instalatzea. 

Horrez gain, indarreko araudian7 
ezarritakoarekin bat etorriz, nahi
taezkoa da lokalaren irteeran eta ho
rra iristeko ibilbidean larrialdiko argiak 
instalatzea espazio bakoitzean. Argi 
horiek piztuko dira sistema elektrikoak 
huts egiten duenean.
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eta Eraikuntzaren Kode Teknikoak eza
rritako suteen aurkako neurriak betet
zeko.

Hala, balio anitzeko hautsezko 21A 
113B suitzalgailuak eduki beharko 
dituzue, eta lokalaren puntu bat ere 
ez da geldituko 15 metroko distantzian 
suitzalgailurik izan gabe. Suitzalgai
lu horiek urtero aztertu beharko ditu 
ziurtatutako/homo
logatutako enpresa 
batek, eta behar 
bezala seinaleztatu
ta egongo dira, pe
gatina lauki edo 
erre ktangular baten 
bidez, suitzalgailu 
bakoitzaren gaineko 
horman. 

Eta kontuz ibili sua hartu dezakee
narekin: gaizki itzalitako zigarropuntak 
+ sofa bat = sute ziurra.

e) ARRISKUAK  

Amaitu duzue eta etxera joateko ordua da? Lokala gainbe
giratu eta ziurtatu dena behar bezala dagoela; eta itxi atea 
eta leihoak, sartuko den hurrengo pertsonak sorpresarik ez 
izateko. 

Eta, jakina, ez dago baimenduta lokalean sute edo le
herketaarriskua izan dezaketen jarduerak egitea; erregaia, 
objektuak edo bestelako materialak (bonbonak, aldizkariak, 
egunkariak, beharrezkoak ez diren altzariak, etab.) biltegira
tzea, adibidez. Legekontua edo ordenantza batek edo alokai
rukontratuak exijitzen duen kontua baino, logikazko eta zentzuzko auzia da. 

Gainera, suteak ekiditeko, kontu handia izan hormak eta sabaiak apaintzeko 
erabiltzen dituzuen materialekin. 

f) LAPURRETAK SAIHESTEKO

1.–Zuen lokala aurretik beste talde 
batek alokatuta bazuen, eskatu ja
beari sarraila aldatzeko, lokalean zuek 
bakarrik sartu ahal izateko.

2.–Halaber, komeni da egiten diren 
giltzen kopien eta horiek dituztenen 
gaineko kontrola egitea.

3.–Azkenik, barrutik irekitzen den 
sarraila ere jar dezakezue, zuek ez 
zareten beste inor ez sartzeko; baina, 
gogoratu, irekita izan behar duzue ba
rruan zaudetenean!

g) SUTEEN AURKAKO NEURRIAK

Behar bezalako suitzalgailuak susto 
baten eta egoera larriago baten arteko 
aldea izan daitezke.

Zuen lokalak suitzalgailuak izan be
harko ditu zuen segurtasunari begira, 
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h) ZENBAIT GOMENDIO

ZABORRAK

Puntu honetan, gogoan izan ezin dela zaborrik pilatu lokalean, eta are gutxiago 
substantzia sukoiak edo toxikoak badira, higienea eta segurtasuna dela eta. 

Sortutako zabor motaren arabera, dagokion edukiontzira edo gaika biltze
ko zentroetara eraman beharko duzue, edo tamaina handiko zaborrak biltzeko 
udalzerbitzuei abisatu beharko diezue. Azken horiek adieraziko dizuete zein egu
netan eta ordutan igaroko diren lokaletik horiek kentzera. 

Nolanahi ere, ingurumenarekin arduratsuak izateko eta zuen erantzukizunak 
betetzeko aukera duzue hemen; izan ere, zaborra eta hondakinak kudeatze
rakoan baliabideen kudeaketaren hierarkia aplikatzeko ahalegina egin behar da, 
hain zuzen, lau puntu hauek: 

1. –Murriztu: ahalik eta hondakin kantitate txikiena ekoizten saiatu. 

2.–Konpondu eta berrerabili.

3.–Birziklatu.

4.–Erabiliko ez diren altzari eta objektuak zuzen desegin. 

GARBIKETA

Lokalaren barnealdea eta kanpoaldea higiene eta garbiketabaldintza ego
kietan mantentzea ez da bakarrik osasun, bizikidetasun eta antolamendu 
kontua; zuen udalerriko ordenantzetan ere exijitu daiteke. Hau da, hori 
ez egiteak ondorio ekonomikoko administraziozehapenak ekar ditzake. 

Horretarako, komeni da zuen artean antolatzea; adibidez, astero 
edo bidezkotzat jotzen duzuen maiztasunarekin garbiketatxandak 
egin ditzakezue. Zuek zarete zuen lokala zenbatean behin garbitu 
behar den hobekien dakizuenak. Gida honen amaieran, garbike
takonpromisoaren eredu bat aurkituko duzue; bistan dagoen le
kuan utz dezakezue, zuen txanda ez ahazteko. Lokal batzuetan 
bote komunera doazen zigor ekonomikoak adosten dira; edo me
moria txarrena duten kideei aldian aldiko eta “sakoneko” 
garbiketalanak egoztea.
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SOS

Halaber, gomendagarria da botikakutxa bat edukitzea istripu txikiek eragindako 
zauriak sendatzeko. Hala ere, kolpea handiagoa bada edo zalantzak baditu
zue, hobe da osasunzerbitzu batera jotzea edo 112 telefonozenbakira deitzea. 
Gainera, gogoan izan ez dela botikarik eman behar, dosia egokia ez bada edo 
alergia motaren bat edukiz gero, arazoa hasierakoa baino handiagoa izan dai
tekeelako. 

Botikakutxan honako hauek egon daitezke:
Bendak  Esparatrapua (zinta itsaskorra) 
Guraizeak Toalla antiseptikoak 
Pintzak % 70eko alkohola Xaboia 
Eskularru kirurgikoak Serum fisiologikoa 
Hainbat tamainatako gaza esterila  

Gogoan izan botikakutxako edukia aldian behin berrikustea, erabilitakoa bir
jartzea eta iraungitakoak botikak jasotzeko puntuetara bidaltzea. 

AIREZTAPENA

Ke txarrak hobe kanpoan.

Lokalak sistemaren bat eduki beharko du okupatzen duen espazioa behar bezala 
aireztatzeko, naturalki (leihoen bitartez) edo mekanikoki (aireerauzgailuak, adibi
dez), higieneagatik nahiz Eraikuntzaren Kode Teknikoan ezarritakoa betetzeko.

higienerako eta usain 
txarretarako8.  

Hona hemen Nafa
rroako Anima liak Ba
bes  teko Fundazio aren 
datuak, gai honekin lo
tutako zalantzak kont sul tatu ahal izate
ko: 

https://www.fundacionprotectora.org/

i) ANIMALIAK  

Zuen lokala ez da animaliak eduki
tzeko leku egokiena. Ordenantza ba
tzuek, gainera, debekatu egiten dute. 
Uneren batean lokalean animaliak 
badaude, behar bezala lagunduta eta 
kasu eginda egon beharko dira, eta 
ez da komeni lokalean lo egin deza
ten. Izan ere, kalteak eragin ditzakete 
altzarietan edo euren buruari, zarata 
egin edo lokala zikindu dezakete, eta 
hori ez da positiboa bizikidetzarako, 

8 7/1994 Foru Legea, maiatzaren 31koa, Ani
malien babesari buruzkoa.
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j) DROGAK ETA GEHIAGO 

Zuen lokala aisialdirako espazio bat 
da eta baliteke drogak kontsumitzea. 
Adingabeek debekatuta dute alkohola, 
tabakoa eta beste substantzia batzuk 
kontsumitzea, eta adin nagusikoek ho-
riek kontsumitzea edo ez kontsumitzea 
erabakitzeko erantzukizuna duzue, as
katasunez eta arduraz, hori egin nahi 
ez duena errespetatuz. Horrez gain, 
legez kanpoko drogak adingabe bati 
emateak administraziozehapena9 du 
eta legez kanpoko drogen kasuan, de
litu larriago10 bat egingo da, hau da, 
ondorio penal handiagoak izango ditu. 
Ildo horretan, baliteke gure lokalean 
adin nagusikoak eta adingabeak 

elkarrekin egotea; hortaz, gai hori argi 
eduki behar duzue. 

Legez kanpokotzat hartutako drogen 
arloko indarreko legediak bereizketa 
hau egiten du: delituak (zigorkodean 
arautuak) eta administraziozehapenak 
(Herritarren Segurtasunaren Babesari 
buruzko Legean arautuak). Lehenen
goak zigortzeko, isun ekonomikoak, gai
tasungabetzeak (zenbait lan egiteko eta 
bozkatzeko aukerarik ez izatea...) edo es
petxezigorrak ezar daitezke; bigarrenak, 
berriz, isun ekonomikoekin zehatzen 
dira. Bestalde, norberaren kontsumo
rako drogak kontsumitzea eta edukitzea 
ez da delitua beti (nahiz eta izan daite
keen administrazioko arauhaustea), 
baina norberaren kontsumorakoaren eta 

9 28/2005 Legea, abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako neurriena; 10/1991 Foru Legea, 
martxoaren 16koa, adin txikikoei alkoholdun edariak kontsumitzea galarazi eta mugatzeari buruzkoa.
10 Zigor Kodeko 368. artikulua. 
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drogatrafikotzat hartzen denaren arteko 
muga ez dago argi beti. 

Zehazki, Zigor Kodearen 368. artiku
luak delitutzat jotzen du drogak landu, 
egin edo trafikagai hartzea edo kon
tsumoa sustatu, faboratu edo erraztea, 
esaterako, drogak oparitzea edo beste 
batzuekin aldatzea.

Bestalde, administraziozehapenak 
martxoaren 30eko 4/2015 Lege Orga
nikoak, Herritarren Segurtasuna Ba
bestekoak, arautzen ditu. Araudi hori 
aplikatzeak ez du esan nahi pertsona 
hori espetxean sartuko denik, ezta au
rrekari penalik izango duenik ere, bai
na isun ekonomikoa jar daiteke, eta 
substantzia kendu. Herritarren Segur
tasuna Babesteko Legearen 36. artiku
luak arauhauste oso larritzat du hau:  

Droga toxikoak,  estupefazienteak edo 
substantzia psikotropikoak legez kontra 
kontsumitzea edo edukitzea toki, bide, 
establezimendu publikoetan edo garraio 
kolektiboetan, horrelakoak trafikatzeko 
ez badira ere. 

Horretarako erabilitako tresnak edo 
bestelako gauzak aipatutako tokietan 
uztea.

Pertsonak edozein ibilgailutan le-
kualdatzea droga toxikoak, estupefa-
zienteak edo substantzia psikotropi-
koak eskura ditzaten errazteko, betiere 
hori delitua ez bada.

Droga toxikoak, estupefazienteak edo 
substantzia psikotropikoak legez kontra 
jendeak ikusteko moduko tokietan lan-

datzeko eta hazteko ekintzak gauzatzea, 
horiek zigor-arloko arau-haustea ez di-
renean (arestian esan dugun moduan, 
konfiskatutako kantitatearen arabera 
administrazioko arauhaustea edo deli
tua izan daiteke).

Droga toxikoen, estupefazienteen edo 
substantzia psikotropikoen legez kon-
trako kontsumoa edo trafikoa onartzea 
lokal edo establezimendu publikoetan 
edo horrelakoen jabeek, administra
tzaileek edo arduradunek jarduera ho
riek eragozteko arretarik ez jartzea.

Lokalen arloan, zalantza plantea
tzen da ea poliziak gure lokala baimen 
judizialik gabe erregistratu ahal izan 
dezakeen. Lokal publikoetara sartzeko 
sarrera eta erregistroagindua ez da 
beharrezkoa, baina bai etxebizitza parti
kularretara edo enpresa baten gela erre
serbatuetara sartu ahal izateko. Hortaz, 
non geratzen dira zuena bezalako lokal 
pribatuak? Azaldutakoaren arabera 
agindu judizial bat eduki beharko litzate
keela ematen duen arren, egia esateko, 
indarreko legearekin horietara sar daite
ke delitu bat gertatzen ari delako zantzu 
argiak edukiz gero. Jakina, lokalera ere 
sar daitezke ikuskapen bat egitera ad
ministraziobetebeharrak betetzen dire
la egiaztatzeko. 

Arlo horretan, eta beste batzuetan, 
hala nola sexuan, eta beste arlo ba
tzuetako iritzi pertsonaletan, funtsezkoa 
da pertsona bakoitzaren erabakiak eta 
aukerak errespetatzea. Gogoan izan EZ 
beti dela EZ zentzu guztietan. 



6. 
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Lokala zuen lekua da, baina ez zarete 
hango pertsona bakarrak. Eraikineko 
bizilagunek, kalean paseatzen ari di
renek... eskubidea dute, halaber, atse
denerako, aisialdirako eta lasaitasune
rako; hortaz, dagozkizuen oinarrizko 
bizikidetzaarauak errespetatu beharko 
dituzue. 

a) ORDUTEGIAK 

Zuen lokala ez da etxebizitza bat; be
raz, ez dago prestatuta eguneko 24 
orduak han egoteko. Izan ere, bizi
lagunen atsedena errespetatu behar 
da, udalordenantzek nolabaiteko 
ordutegi bat ezartzen dutelako, eta, 
gainera, zaratei buruzko araudia bete 
behar delako. Bestalde, derrigorrezko 
hezkuntzak debe katu egiten ditu es
kolaadinean dauden gazteak ikaske

taorduetan11 gazteen lokaletan ego
tea.  

b) BIZILAGUNAK ZAINDU 

Musika altuak, jende asko batera hitz 
egiten aritzeak, oihuek, ate edo eskai
leren zaratak, baloikadek, potentzia 
handiko motoek, kaleko zikinkeriak... 
zuen bizilagunak gogaitu ditzakete, ba
tik bat gaua bada eta zaratak lo egiten 
uzten ez badiete...

Pentsatu bizilagunak kuadrillako 
beste kide bat direla, haiekin kontatu 
behar duzuela, eta errespetatu. Oina
rrizkoa da bizikidetza ona izatea zuen 
lokalaren inguruan bizi direnekin. Bizi

11 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, 
Hezkuntzari buruzkoa.
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lagunei zuen burua aurkez diezaieke
zue, eta harremanetarako telefono bat 
ere utzi, zuei zerbait komentatu behar 
badizuete ere. Gazteen lokal bat ikaste
ko eta errespetatzeko esperientzia oso 
positiboa izan daiteke. Borondate pixka 
bat jarri behar da soilik, eta zuena zuen 
esku dago. 

Ordenantza batzuek bitartekaritza 
sistemak ezartzen dituzte, edo bizila
gunekin bizikidetzaakordioak sinatzea. 
Oihuak, txistuak, ate eta pertsianak 
etengabe ireki eta ixtea, eta ibilgailu 
motordunen zarata saihesten laguntzen 
dute, bereziki atsedena hartzeko ordu
tegian.  

c) ZARATAK

Zarata da bizilagunekin bizikidetzaara
zo gehien sor dezakeen arrazoietako 
bat; hortaz, arreta berezia izan behar 
dugu eta bolumenagatik nahiz ordu
tegiagatik gogaitu dezakeen zaratarik 
ez egin. Gainera, zarata mota bat oso 
gogaikarria da, hain zuzen, potentzia 
baxukoa izan arren denboran etenga
bea dena eta erraz gerta daitekeena 
zuen lokalean. 

Ideia batzuek zarata gutxiago egiten 
lagun diezazuekete. Adibidez, lokal ba
tzuek argitxirrin bat dute, eta lokalaren 
barnealdean piztu daiteke, soinutxirrin 
bat izan beharrean; sarreran atea iza
tea, pertsiana izan ordez; telebistak 

eta musikaekipamenduak hormetatik, 
zutabeetatik eta abar bereiztea... Horra 
hor zenbait ideia. 

Zuen udalerriko ordenantzek erregu
latuko dituzte ordutegi desberdinetan 
baimenduta dauden zarata edo bibra
ziomailak, bizikidetza bermatzeko. Ez 
dira gazteen lokaletarako arau espezifi
koak, baina haietan eragina dute, etxe
bizitzaeremuei aplikatzen zaizkielako 
eta, oro har, komunitatearen atsedena 
bermatu nahi dutelako. 

Nolanahi ere, Zaratari buruzko Le
geak13 eta hura garatzen duten arauek 
gutxieneko zarata eta bibraziomai
la batzuk ezartzen dituzte, bai eta 
horiek kalkulatzeko prozedurak ere 
gauden lekuaren eta gertatzen diren 
orduaren arabera. Ideia bat izan deza-
zuen: 23:00ak eta 07:00ak bitartean, 
udal-ordenantzetan normalean eskat-

12 1367/2007 Errege Dekretua, Zaratari bu
ruz ko 37/2003 Legea garatzen duena.
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zen diren mugetatik pasatu gabe egin 
daitekeen gehieneko zarata-mailara 
gure lokalean tarteko mailako edo mai-
la baxuko tonuko elkarrizketa batekin 
iristen da, edo telebistaren bolumena 
baxu jartzearekin. Egunez, elkarrizke
ta baten edo telebistaren bolumen edo 
musikaren bolumen normalarekin iris
ten da mugetara. 

Ordenantzak betetzea eta lokala 
intsonorizatuta egotea abantailak dira 
ingurukoekin bizikidetza ona izateko. 
Edozein kasutan, ez intsonorizatu pa
perarekin, kartoiarekin, arrautzakaxe
kin, zabaldutako poliestirenoarekin 
(kortxo zuria) edo erraz su hartzen 
duen beste edozein materialekin. Era-
gozpenak sortuz gero, kaltetuek zara-
tak neurtzeko edo sonometria bat egi-
teko eska dezakete. Legez ezarritako 
gutxieneko mailak gainditzen dituzuela 
egiaztatuz gero, administraziozehapen 
bat ezarri ahal izango zaizue, hau da, 
isun bat (oso handia izan daiteke) edo, 
kasu larrienetan edo aurretik arrazoi 
beragatik zehapen gehiago egon badi
ra, lokala ixtea.  

d) KALEAN  

Lokalaren kanpoaldea eta inguruak ere 
garbiketaegoera onean egon behar 
dute. Ohikoa da udalordenantzek gai 
hori arautzea, baita zehapen ekono
mikoa ezartzea ere, horiek errespetatu 
ezean. Horrenbestez, kalean objektuak 

edo zaborrak uztea ekidin behar duzue, 
eta garbi mantendu.  

Kalea denona da; hortaz, ezingo du
zue zuen onurarako soilik erabili. Egon 
badaude erabilera zehatz batzuk egiteko 
baimenak; hortaz, udalordenantzak ar
duratuko dira gai horretaz. Hasiera ba
tean, beraz, ezingo duzue bide publikoa 
okupatu aulkiekin, mahaiekin, udan so
fak kalera aterata... 

e) BARNE-AKORDIOAK

Hitz eginez ulertzen dugu elkar; zuen 
gauzei buruz hitz eginez, etxabea egoe
ra onean edukitzeko antolatzeko mo
duari buruz, taldean eta bizilagunekin 
giro txarrak saihesteko moduari buruz. 
Erantzukizunei buruzko akordioetara 
iritsiz gero, salaketak eta isunak izatea 
eragotz daiteke, eta zuen etxabeaz ge
hiago gozatzen lagunduko dizue.

Komeni da etxabearen kuotak zen
bat eta nola ordainduko dituzuen 
ezartzen duten gutxieneko funtzio
namenduarau batzuk idaztea, bai
ta nor izango den gauza bakoitzaren 
arduraduna ere, besteak beste. Agiri 
hori horman edo leku ikusgarri ba
tean jar dezakezue, denek jakin be
harreko beste informazio interesgarri 
batzuekin batera: lokalaren edukiera, 
garbiketatxandak, egin beharreko or
dainketak eta epeak, telefono garran
tzitsuak eta antzeko beste ohar mota 
batzuk.



7. 
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Aipatu ditugun arauak eta gomendioak 
betez gero, ziur asko ez duzue admi
nistrazio edo zigorprozedura zeha
tzailerik bete beharko. Hala ere, horie
takoren bat abiarazten duen egoeraren 
bat gertatuz gero, aintzat hartu beha
rreko oinarrizko zenbait alderdi daude: 

Adin nagusikoak edo adingabeak?

Adin nagusiak beren ekintza guztien 
arduradunak dira. Adingabeen kasuan, 
gertakarien unean duten adinari (ez 
da berdina 16 urte edo 13 urte izatea, 
adibidez) eta egin dutenari erreparatu 
beharko zaio. Nolanahi ere, erantzu
kizun ekonomikoari dagokionez, gura
soek erantzun beharko dute, edo kon
tratua sinatu zutenek edo konpromisoa 
hartu zutenek, kasurako. 

Zigor-prozesua

Aipatu dugun moduan, prozedura ho
rietarako bide ematen duten prozedurak 
bereziki larriak dira, eta, beraz, ondo
rioak ere larriak izan daitezke. Argi izan 
behar duzue zein diren zuen eskubi
deak kasu horietan, eta defendatuko 
zaituzten profesional baten esku jarri. 
Ofiziozko abokatu bat eska dezakezue, 
baina argi izan behar duzue hori eta 
doako justizia izateko eskubidea ez dela 
berdina: ofiziozko abokatua izateko es
kubidea beti izango dugu; hari ordaindu 
behar izatea edo ez, doako justiziarako 
eskubidea izatearen edo ez izatearen 
araberakoa izango da, eta hori, aldi be
rean, gure egoera ekonomikoaren ara
berakoa izango da.
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Administrazio-prozesua

Administrazioko arauhausteak, bes
talde, gertakariak delitutzat hartzeko 
adinako larritasunik ez duenean ger
tatzen dira, eta, instrukzio izeneko 
ikerketaprozesu baten ondoren beti. 
Prozedura horretan alegazioak egin 
ahal izango dituzue Administrazio
ari jakinarazteko gertakariei buruzko 

zuen bertsioa eta egokitzat jotzen 
dituzuen frogak proposatzeko. Ho
rren ondoren, ebazpen baten berri 
emango zaizue, eta ebazpen horretan 
adostuko da ezarriko zaizuen zehape
na edo halakorik jarriko ez zaizuela. 
Eranskinen atalean duzue prozedu
raren lehenengo faseetan erabili de
zakezuen alegazioen eredu bat, zuen 
jarrera azaltzeko.
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Eta orain bai, ezin hobeto prestatuta zaudete  
zuen lokalean unerik onenak igarotzeko. 

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak animatu egiten 
zaituzte zuen aisialdia eta lokala berdintasunean eta modu 
dibertigarrian, errespetuz eta ardura osoz autokudeatzera. 

MILA ESKER!



8. 
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I. ERANSKINA:  
NAFARROAKO UDAL-ORDENANTZAK

Jarraian, gazteentzako aisialdirako lokalen gaia arautzen duten ordenantzak di
tuzten udalerrien zerrenda jasotzen da. Ikusiko duzuen moduan, ordenantza 
horiek argitaratu zituzten Nafarroako Aldizkari Ofizialen (NAO) erreferen
tzia ere agertzen da. NAO Nafarroako Gobernuaren argitalpen ofiziala da, eta 
bertan agertu behar dira arauak, iragarkiak, oharrak eta bestelakoak, baliozkoak 
izan daitezen. Bi aldizkaritarako erreferentziak agertzen badira, hasierako or
denantza aldatu egin delako da.

1. ANDOSILLAKO UDALA: 
NAO, 57. zk.,  2012ko martxoaren 22koa

2. ANTSOAINGO UDALA: 
NAO, 133. zk., 2014ko uztailaren 9koa

3. AGOIZKO UDALA: 
NAO, 112. zk., 2004ko irailaren17koa

4. ARANGURENEKO UDALA: 
NAO, 257. zk., 2015eko abenduaren 29koa

5. ARROITZEKO UDALA:
NAO, 11. zk., 2016ko urtarrilaren 19koa

6. AZAGRAKO UDALA:
NAO, 16. zk., 2012ko urtarrilaren 24koa

7. BARAÑAINGO UDALA: 
NAO, 109. zk., 2008ko irailaren 5ekoa (NAO, 10. zk., 2015eko urtarrilaren 16koa)

8. BERBINTZANAKO UDALA:  
NAO, 59. zk.,  2016ko martxoaren 29koa

9. BERIAINGO UDALA: 
NAO, 116. zk., 2008ko irailaren 22koa (NAO, 19. zk., 2009ko otsailaren 13koa)
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10. BERRIOZARKO UDALA: 
NAO, 155. zk., 2008ko abenduaren 22koa

11. BUÑUELGO UDALA: 
NAO, 72. zk., 2009ko ekainaren 12koa

12. BURLATAKO UDALA: 
NAO, 88. zk.,  2016ko maiatzaren 9koa

13. CAPARROSOKO UDALA: 
NAO, 136. zk., 2009ko azaroaren 4koa

14. ZARRAKAZTELUKO UDALA: 
NAO, 156. zk.,  2016ko abuztuaren 12koa

15. CASCANTEKO UDALA: 
NAO, 193. zk., 2012ko urriaren 1ekoa

16. CASTEJONGO UDALA: 
NAO, 156. zk., 2003ko abenduaren 10ekoa

17. CINTRUENIGOKO UDALA: 
NAO, 109. zk., 2005eko irailaren 12koa (NAO, 41. zk., 2008ko martxoaren 31koa)

18. CORELLAKO UDALA: 
NAO, 86. zk.,  2005eko uztailaren 20koa

19. CORTESKO UDALA: 
NAO, 76. zk., 2009ko ekainaren 22koa

20. LIZARRAKO UDALA: 
NAO, 52. zk., 2004ko apirilaren 30ekoa (NAO 124. zk., 2017ko ekainaren 28koa)

21. FALTZESEKO UDALA: 
NAO, 17. zk., 2011ko urtarrilaren 26koa

22. FUNESKO UDALA: 
NAO, 69. zk.,  2016ko apirilaren 12koa

23. FUSTIÑANAKO UDALA: 
NAO, 51. zk.,  2017ko martxoaren 14koa
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24. UHARTEKO UDALA: 
NAO, 143. zk., 2014ko uztailaren 23koa

25. IRURTZUNGO UDALA:
NAO, 81. zk.,  2005eko uztailaren 8koa

26. LERINGO UDALA:
NAO, 101. zk., 2009ko abuztuaren 17koa

27. MARTZILLAKO UDALA: 
NAO, 94. zk.,  2009ko uztailaren 31koa

28. MENDABIAKO UDALA: 
NAO, 53. zk.,  2016ko martxoaren 17koa

29. MURCHANTEKO UDALA: 
NAO, 65. zk., 2006ko maiatzaren 31koa

30. NOAIN ELORTZIBARKO UDALA:
NAO, 26. zk., 2011ko otsailaren 8koa

31. ERRIBERRIKO UDALA: 
NAO, 116. zk., 2006ko irailaren 27koa (NAO, 38. zk., 2007ko martxoaren 28koa))

32. IRUÑEKO UDALA: 
NAO, 162. zk., 2016ko abuztuaren 23koa

33. AZKOIENGO UDALA: 
NAO, 60. zk., 2005eko maiatzaren 20koa

34. RIBAFORADAKO UDALA:
NAO, 13. zk., 2011ko urtarrilaren 20koa (NAO, 204. zk., 2017ko urriaren 23koa)

35. SAN ADRIANGO UDALA: 
NAO, 54. zk.,  2001eko maiatzaren 2koa

36. DONEZTEBEKO UDALA:
NAO, 85. zk., 2012ko maiatzaren 7koa

37. TAFALLAKO UDALA: 
NAO, 224. zk., 2014ko azaroaren 14koa (NAO, 99. zk., 2015eko maiatzaren 25ekoa)
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38. TUTERAKO UDALA: 
NAO, 97. zk., 2008ko abuztuaren 8koa

39. VALTIERRAKO UDALA: 
NAO, 165. zk., 2016ko abuztuaren 26koa

40. EGUESIBARKO UDALA:
NAO, 246. zk., 2013ko abenduaren 24koa

41. ALESBESEKO UDALA: 
NAO, 98. zk., 2010eko abuztuaren 13koa

42. ATARRABIAKO UDALA: 
NAO, 72. zk., 2010eko ekainaren 14koa

43. ZIZUR NAGUSIKO UDALA: 
NAO, 31. zk., 2006ko martxoaren 13koa

Udalerri horiez gain, gida hau argitaratzeko egunean, Arguedas, Los Arcos, 
Lekunberri eta beste hainbat beren ordenantzak prestatzen ari dira. Argitaratu 
ahala emango dizuegu horien berri. 
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II. ERANSKINA:  
ALOKAIRU-KONTRATUAREN EREDUA

........................................n, 20..........(e)ko .................................ren .............(e)(a)n

ALDE BATETIK 

………………………………….......................................…….. jauna/andrea,  
…………………………………… NAN zk. duena eta helbidea …………..…………  
……………………..............................……………….. duena, bere izenean edo 
……………………………………………………ren ordezkari gisa jardunez, 
………………………………… den aldetik (aurrerantzean, errentatzailea)  

ETA BESTETIK,   

………………………………….......................................…….. jauna/andrea,  
…………………………………… NAN zk. duena eta helbidea …………..…………    
……………………..............................……………….. duena, bere izenean edo 
……………………………………………………ren ordezkari gisa jardunez, 
………………………………… den aldetik (aurrerantzean, errentaria) 

Alde guztiek, dagokien karguan eta ordezkaritzan, beharrezko legegaitasuna 
aitortzen diote elkarri, aisialdirako lokal hau alokatzeko kontratu hau sinatzeko, 
eta egintza honetan formalizatuko dute, honako hauen arabera:

KLAUSULAK

LEHENENGOA. –KONTRATUAREN XEDEA  

Errentatzaileak .................................. udalerriko ............................................
... helbidean (katastroko erreferentzia: ......................................) dagoen gazteen 
aisialdirako eta elkarketarako lokala alokatuko du. 

Hain zuzen, honako hau da lokalaren deskribapena: .......................................
.............................. (osatu azalerarekin, baldintzekin, erabilerekin, ezaugarriekin 
eta zerbitzu komun eta pribatiboekin).

Errentariak ezagutzen, onartzen eta aitortzen du gazteen aisialdirako eta 
elkarketarako lokala jasoko duela kontratu honen eranskinean agertzen diren 
baldintzetan. Eranskinean, hain zuzen, lokalean dauden altzarien inbentario bat 
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jasotzen da, baita lokalaren egungo egoeraren argazki batzuk ere. Agiri hori alde 
guztiek sinatuko dute. 

BIGARRENA.–GAZTEEN AISIALDIRAKO ETA ELKARKETARAKO LOKALAREN HELBURUA 

Deskribatutako gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokala alokatu egingo da 
errentariak etengabe gazteen topagune gisa erabiltzeko soilsoilik, eta ezingo da 
beste helburu baterako erabili errentatzailearen berariazko baimen idatzirik gabe.

HIRUGARRENA.–IRAUPENA ETA LUZAPENAK 

Kontratu honek …………………… iraungo du, eta indarrean jarriko da 
20........(e)ko …………….aren …..... (e)(a)n eta amaitu egingo da 20……(e)ko 
………………aren …...(e)(a)n.

Era berean, aldeek hitzartzen dute epe hori igaro ondoren, kontratu hau luzatu 
egingo dela, automatikoki, urtebeteko aldiz, eta errentariak edozein unetan 
baliogabetu ahal izango duela, baita aurreko paragrafoan gutxieneko epe gisa 
ezarritakoa baino lehen ere. Horretarako, errentatzaileari jakinarazi beharko dio, 
modu frogagarrian, kontratua amaitu nahi den data baino hilabete lehenago.

LAUGARRENA.–ERRENTA 

Ordaindu beharreko errenta .............................. € da hilean13, eta errentariak 
hilerokoetan ordaindu beharko ditu aurrez hilabete bakoitzaren lehenengo 7 
egunen barruan. Horretarako, bankutransferentzia egingo du .........................
........................... erakundeko ............................................... kontuzenbakira.

Errenta ordaintzeko betebeharrak iraun egingo du, kontratua ebatzi ondoren 
ere, gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokala eta instalazioak errentatzaileari 
itzuli arte.

BOSGARRENA.–ERRENTA EGUNERATZEA

Errenta eguneratu egingo du errentatzaileak edo errentariak kontratuak 
indarreko urtea betetzen duen datan, eta eguneratzearen unean ordaintzen 
ari den dagokion errentari Estatistikako Institutu Nazionalak Nafarroako Foru 
Komunitaterako ezarritako Kontsumorako Prezioen Indizeen Sistemaren Indize 
Orokor Nazionalak izandako ehunekoaldaketa aplikatuko zaio, eguneratze 
bakoitzaren dataren aurreko hamabi hilabeteetan. Lehenengo eguneratzea 

13 Kopuru horri dagozkion zergak (BEZ eta PFEZ) aplika dakizkioke
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kalkulatzeko, erreferentzia gisa kontratua egin den datan argitaratuta dagoen 
azken indizeari dagokiona hartuko da, eta hurrengoetan, berriz, aplikatutako 
azkenari dagokiona.

Alde interesdunak beste aldeari emango dio eguneratzearen berri idatziz. 
Baliozkoa izango da aurreko ordainketaren hilerokoaren ordainagirian ohar bidez 
eginiko jakinarazpena.

SEIGARRENA.–GASTU OROKORRAK ETA BANAKAKO ZERBITZUEN GASTUAK  

a)  Alokatutako lokalean kontagailuen bitartez bereizten diren zerbitzu eta 
hornidura guztien kostua errentariak ordaindu beharko du.

b)  Lokalari dagokion etxejabeen elkarteko gastuak, bai eta hari eragiten 
dioten gastu guztiak ere, errentatzailearen kargura izango dira. 

c)  Kontratu hau egiteagatik eta jasotzen duen dokumentazioagatik sortu
tako zerga guztiak .................................................................. aldeak 
ordainduko ditu.

ZAZPIGARRENA.– GAZTEEN AISIALDIRAKO ETA ELKARKETARAKO LOKALAREN 
AZPIERRENTAMENDUAREN EDO LAGAPENAREN DEBEKUA

Errentariak ezingo du laga edo azpierrentan eman, osorik edo hein batean, 
gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokala eta kontratu honen xede diren osa
garriak, eta ez ditu ostalariak edo bizikideak onartuko errentatzailearen idatzizko 
baimenik gabe.

ZORTZIGARRENA.–KONTSERBAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

Errentatzaileak beharrezkoak diren konponketa guztiak egin beharko ditu gaz
teen aisialdirako eta elkarketarako lokala hitzartutako erabilerarako balio izateko 
modu egokian kontserbatzeko. Horregatik ez du eskubiderik izango errenta igo
tzeko. Ez du ordaindu beharko konponketa hori errentariari edo lokala erabiltzen 
duten pertsonei egozterik badago.

Errentariak errentatzaileari jakinarazi beharko dio, ahal duen azkarren, au
rreko paragrafoan adierazitako konponketak egiteko premia; errentatzailea
ri xede horretarako soilik utzi beharko dio zuzenean, bere kabuz edo hark 
izendatutako teknikariak egiaztatzen gazteen aisialdirako eta elkarketarako 
lokalaren egoera. Une oro, eta, errentatzaileari aurretiaz jakinarazi ondoren, 
premiazkoak diren konponketak egin ahal izango ditu berehalako kaltea edo 
eragozpen larria saihesteko, eta berehala eskatuko dio horren zenbatekoa 
errentatzaileari.
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Halaber, errentariak bere kargu eta erantzukizunpean egin beharko ditu ho
nako hauek:

– Alokatutako gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokalak dituen instalazio eta 
zerbitzuen erabilera arruntaren ondoriozko narriadurak eskatutako konponke
ta txikiak.

– Gaizki erabiltzeagatik egin beharreko konponketak edo birjartzeak.

Errentariak gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokalean sartzen utziko dio 
errentatzaileak adierazitako pertsonari edo etxejabeen elkarteko presidenteari, be
harrezkoak diren obrak egiteko, Jabetza Horizontalaren Legean ezarritakoa betez.

BEDERATZIGARRENA.–ERRENTARIAREN OBRAK

Errentariak ezingo du, errentatzailearen berariazko baimen idatzirik gabe, obrak 
eta erreformak egin alokatutako gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokalean, 
edozein klase edo motatakoak izanda ere, eta, bereziki, alokatutako gazteen ai
sialdirako eta elkarketarako lokalaren osaera aldatzen duten obrak edo haren 
egonkortasuna edo segurtasuna murrizten dutenak.

Errentariak eginiko obrak, hala badagokio, finkaren onurarako geratuko dira, 
eta errentatzaileak ez dio ezer ordaindu beharko errentariari kalteordainen kon
tzeptuan.

Errentariak, kontratua amaitutakoan, gazteen aisialdirako eta elkarketarako 
lokala lehen zegoen moduan utzi beharko du, errentatzaileak hori eskatuz gero.

HAMARGARRENA.– ERRENTARIAREN AUZOTASUN ONEKO ERABILERAK  
ETA ERANTZUKIZUNAK  

Errentariak behatu beharko du, gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokala
ren erabilerari eta partaide den higiezineko elementu komunei dagokienez, au
zotasun oneko arauak eta etxejabeen elkartea arautzen duten estatutuarauak 
betetzen direla, bai eta erregelamenduz onartzen direnak ere. Alde horrek eta 
gazteen aisialdirako eta elkarketarako lokalaren gainerako okupatzaileek eginiko 
arauhausteei erantzungo diete erabilera horretan behar bezalako diligentziarekin 
lotuta eta auzoekiko harremanekin eta higiezinaren gainerako departamentuetako 
okupatzaileekin lotuta.

Errentaria izango da pertsonei eta/edo gauzei, gazteen aisialdirako eta elkarke
tarako lokalek elementu komunei edo higiezinari sor diezaieketen kalteen eran
tzule zuzena eta esklusiboa, baldin eta kalte horiek lokala erabiltzearen zuzeneko 
edo zeharkako kausak edo eragileak badira.
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Errentariak erantzun egingo die bere egintzei eta alokatutako finkan dauden 
pertsonek egin ditzaketenei, bai kontratua baliogabetze aldera, bai kaltegaleren 
balizko kalteordainari dagokionez.

HAMAIKAGARRENA.–FIDANTZA

Errentariak errentatzaileari kontratu hau sinatzeko egintzan ...........................
................ euro ordaintzen dizkio (errentaren bi hilerokoren baliokidea) fidantza 
gisa. Fidantza hori itzuli egingo da kontratu hau amaitzen denean, errentariak 
hitzartutako betebeharrak bete ondoren; hain zuzen erantzukizun horren menpe 
geratuko da, bai eta kaltegaleren ordaina ematearen menpe ere.

HAMABIGARRENA.–BETEBEHARRAK EZ BETETZEA 

Aldeek kontratu honen ondoriozko betebeharrak betetzen ez badituzte, bere 
betebeharrak bete dituen aldeak eskubidea izango du kontratuaren betebeharra 
bete dadila eskatzeko edo kontratua baliogabetzea sustatzeko, Nafarroako Foru 
Berrian, Kode Zibilean eta aplika daitekeen hirierrentamenduen araudian ezarri
takoarekin bat eginda.

HAMAHIRUGARRENA.–ERREGIMEN JURIDIKOA

Errentamendukontratu hau Hiri Errentamenduen azaroaren 24ko 29/1994 
Legeak arautzen du; bestela, kontratu honetan aldeek adierazitako borondateak 
eta modu osagarrian Foru Berriak, eta, azken kasuan, Kode Zibileko xedapenek.

Aldeek, ados daudela eta onartzen dutela erakusteko, ondorio bakarra duten 
agiri honen hiru kopia sinatu dituzte, hasieran adierazitako lekuan eta datan. 

ERRENTATZAILEA                        ERRENTARIA
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III. ERANSKINA:  
LOKALEKO ALTZARIEN INBENTARIOA ETA ARGAZKIAK
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−
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−

−

−
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−
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−

ERRENTATZAILEA                  ERRENTARIA
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IV. ERANSKINA:  
BARNE-ANTOLAMENDURAKO AGIRI-PROPOSAMENA

  MANTENTZE-LANAK ORDAINKETA EROSKETAK GARBIKETA

JARDUERA        
ASTEA        

HILABETEA        
ARDURADUNA        

TALDEA        

 
       
       
       

  MANTENTZE-LANAK ORDAINKETA EROSKETAK GARBIKETA

JARDUERA        
ASTEA        

HILABETEA        
ARDURADUNA        

TALDEA        
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V. ERANSKINA:  
ALEGAZIOEN IDATZIA

HARTZAILEA (zein organorentzat den):

Ni, ............................................................................ jauna/andrea, adinez 
nagusia, NAN zenbakia ........................... duena eta helbidea ........................... 
udalerriko ........................................................... kaleko ................ zenbakian 
duena, aurkeztu egin naiz eta Zuzenbidean ondoen dagokion moduan,

HAU ADIERAZTEN DUT:

.................................(e)ko .........................aren .................(e)(a)n jakinarazi 
zait Organo Instrukziogileak eginiko ...........................(e)ko ........................aren 
..................(e)ko ebazpena, ....................... zehapenespedienteari hasiera ema
ten diona, .....................................ri buruzko usteko arauhauste batengatik eta 
............................ eguneko epea ematen didana espedientea ikusita egokitzat 
jotzen ditudan agiriak eta txostenak aurkezteko eta alegatzeko.

Idatzi honen bitartez eta emandako epearen barruan honako hauek aurkezten 
ditut:

ALEGAZIOAK

Lehenengoa: ................................................................

Bigarrena: ....................................................................

Azaldutakoa egiaztatzeko honako froga hauek egitea proposatzen dut: ............
..............................................................................................................

Horregatik guztiagatik, 

ESKATZEN DUT, idatzi hau eta erantsitako agiriak aurkeztuta, onartua izan dadi
la eta, hori horrela, ............... zenbakiko zehapenespedienteari alegazio horiek egin 
zaizkiola ulertu dadila eta espediente horretan sar daitezela, kontuan izan daitezen 
berau abiarazi duen salaketa bertan behera uzteko/baliogabetzat hartzeko/ondoriorik 
gabe uzteko amaierako ebazpena egiterakoan.

..............................n, ..........(e)ko ............................aren .............(e)(a)n

Sin.: .....................................................
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VI. ERANSKINA:  
GURE HORMA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUAREN GIZARTE SAREAK

            FACEBOOK: 

Kirola: https://www.facebook.com/DeporteKirola/

Gazteria: https://www.facebook.com/JuventudGazteria325255894233984/?ref=hl

Gazte Txartela: https://www.facebook.com/carnejovennavarra

 

            TWITTER: 

Kirola: https://twitter.com/deporte_na

Gazteria: https://twitter.com/juventud_na

Gazte Txartela: https://twitter.com/CarneJoven_na

            YOUTUBE:

NKGI: https://www.youtube.com/channel/UCJERps4LhpSuFOUsExj6MQ

Gazte Txartela: https://www.youtube.com/channel/UCwSM51V3k4qbqPBBlOPIuxQ
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             VIMEO:

https://vimeo.com/channels/1141795

             INSTAGRAM: 

Gazteria: https://www.instagram.com/juventud_na/

Gazte Txartela: https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
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VII. ERANSKINA:  
GAZTE-ELKARTEAK

Antolatzerako orduan, gazteelkarte bat sortzea da aukeretako bat. Pertsona 
juridiko bat sortzean datza, hau da, bere eskubideak eta betebeharrak dituen 
erakunde bat, zuen, pertsona fisikoen, eskubide eta betebeharretatik desberdi
nak. Erakunde horren barruan denak sartzen zarete: orain zaudetenak eta etor
kizunean izango zaretenak. Sortu ondoren, erakundeak babestuko zaituzte eta 
zuen izenean eskatuko ditu lizentziak, hornidurak, kontratuak...

Nolanahi ere, garrantzitsua da kontuan hartzea erakunde bat eratzeak helburu 
batzuk garatzea duela xede, hau da, ez da soilik lizentziak eskatzeko edo kon
tratuak sinatzeko; aldiz, jarduerak egitera bideratu beharko da. Gainera, zuzen 
kudeatu beharko da eta erakunde mota horiek arautzen dituen araudia bete; izan 
ere, bestela, eskakizunak bete ez dituzten Zuzendaritza Batzordeko kideei eran
tzukizunak eska dakizkieke.   

Zer da gazte-elkarte bat?

14 eta 30 urte14 arteko gutxienez hiru pertsonak osatutako taldea da, gazteria
ren sustapenean, prestakuntzan, gizarteratzean eta entretenimenduan lagundu 
nahi dutenena. Irabaziasmorik gabeko erakundeak dira, eta demokratikoak, in
dependenteak eta autonomoak dira.

Gazteelkarte bat eratzeko, 1430 urte arteko hiru pertsona elkartu behar za
rete, gutxienez. Gainera, agiri batzuk sinatu beharko dituzue. Agiri horiek Nafa
rroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Gazte Erakundeen Zentsuaren web 
orritik deskarga daitezke: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/5293/
CensodeEntidadesdeJuventuddeNavarra

14 14 urtetik beherakoek guraso edo legezko tutoreen baimena beharko dute. 30 urtetik gorakoek, 
bestalde, ezin dute eskubide osoko bazkide izan gazteelkarteetan eta, egiten diren jardueretan parte 
hartzen jarraitu ahal badute ere, ezingo dute botorik eman, ez eta Zuzendaritza Batzordeko kide izan 
ere.
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Urrats hauek eman behar dira: 

 – Agiriak irakurri eta bete (sortzeakta, estatutuak, etxebizitzaren erabilera
ri buruzko erantzukizunpeko adierazpena, ordainketagutuna15 eta izena 
emateko eskaera). 

 – Lehenengo Zuzendaritza Batzordea aukeratu (behinbehinekoa izango da). 

 – Agiriak administrazioerregistro batean aurkeztu, eta zuen elkarteari Elkar
teen Erregistroan izena emateko eskatu. 

 – Ogasunean Identifikazio Fiskaleko Zenbakia eskatu. 

 – Elkarteen Erregistroan izena eman ondoren, erakundea beste leku batzue
tan inskribatu, hala nola Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko 
Gazte Erakundeen Zentsuan. 

 – Elkarteen arloan indarrean dagoen araudia bete: 

• Ondasunen inbentarioa, bazkideen liburuak, kontabilitateko liburuak 
eta akten liburuak eduki.

• Datuak babestearen arloan indarrean dagoen araudia bete. 

• Urteko ohiko batzarra egin.

• Erregistroetan informazioa eguneratuta izan. 

• Adingabeekin lan eginez gero, boluntario eta langileek sexudeliturik ez 
dutela dioten ziurtagiriak eduki.

• Ekonomiajarduerak eginez gero, zuen udalerriko ekonomia jardueren 
gaineko zergan alta eman, eta beharrezkoak izan daitezkeen baimen 
edo lizentziei buruz informatu.    

15 Nafarroan izena emateko tasa 12 €koa da.


