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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HERRITARREN PARTAIDETZAREN, GAREDENTASUNAREN ETA GIZARTE ETXEEN SAILA
Herritarren Partaidetza
Elkarteen Etxeetan udal-aretoak egoitza sozial gisa erabiltzen uzteko eta armairuak esleitzeko
deialdi publikoaren oinarriak
Gaur egun hiru dira Elkarteen Etxeak: Rogelia de Álvaro, Itziar eta Simone de Beauvoir. Lehenengo biek 20 urte baino gehiago daramatzate martxan, eta hirugarrena 2007an jarri zen abian.
Elkarteen Etxeak hemen daude kokatuta:
Rogelia de Álvaro, Panama kalea, zenbaki gabe (Pilar auzoa).
Itziar, Zalburu plaza, zenbaki gabe (Arana auzoa).
Simone de Beauvoir1 , Ignazio Loiolakoaren kalea, 8 (Koroatzearen auzoa).
Honako baliabide hauek eskaintzen dituzte:
• Aretoak, lokal propiorik edo erakunde publiko edo pribaturen batek utzitako lokalik ez
duten elkarte baten edo gehiagoren egoitza gisa erabiltzeko. Horretarako, elkarteak Gasteizko
udalerrian izan behar du jarduketa-eremua, eta gizarte-, kultura- eta hezkuntza-arloko helburuak
izan behar ditu.
Elkarteei egoitza sozial gisa erabiltzeko eremuak eskaintzea da helburua, haien programak
eta jarduerak gara ditzaten. Aretoak banaka nahiz beste elkarte batzuekin batera erabil daitezke.
• Armairuak, egoitzarik ez duten edo horrelakorik behar ez duten elkarteentzat. Aukera honen
bitartez, elkarteek tamaina txikiko materialak gordetzeko armairu bat eta gutunak jasotzeko
kutxatilategi bat izango dute, baita Elkarteen Etxean sartzeko giltzak ere.
• Erabilera komuneko aretoak, bilerak, hitzaldiak eta leku handiagoa behar duten jarduerak
egiteko zerbitzuekin eta baliabide teknikoekin hornituak. Aretoak Herritarren Partaidetzaren
Zerbitzuak kudeatzen ditu, eta horiek era-biltzeko eskaera Udalaren web-orrian eskura daiteke.
2019. urte honetan, Rosa Parks erabilera komuneko aretoa (autobus-geltokiko lehen solairuan) gehitu behar zaie Etxeek eskaintzen dituzten eremu horiei. Areto horren erabilera
eskatzeko izapideak eta funtzionamendua erabilera komuneko gainerako areto guztiekin batera arautuko da Elkarteen Etxeen Funtzionamendu eta Bizikidetza Arauen 5. apartatuan (I.
eranskina).
Gasteizko Udalak, lokal horien lagapena kudeatzeaz eta horiei ematen zaien erabileraren jarraipena egiteaz gain, bere gain hartzen ditu argiaren, berogailuaren, uraren eta gune komunen
garbiketa-gastuak. Horrez gain, funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren mantentze-lanak
kudeatzen, gauzatzen eta ordaintzen ditu. Gainerako gastuak elkarteen kontura egingo dira, eta
horiek izango dute instalazioen erabilera egokiaren erantzukizuna.
Deialdi publikoa honako oinarri hauek arautuko dute:
1

Gaur egun, auzo-elkarteentzat eta auzo-elkarteen federazioentzat esleituta daude Simone de Beauvoir Elkarteen Etxeko bi areto,
Gasteizko Udalarekin egindako akordioei jarraikiz.
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Dialdiaren oinarriak
1. Deialdiaren xedea
1.1. Udal Elkarteen Etxeetan (Itziar, Rogelia de Álvaro eta Simone de Beauvoir) lokalak eta
armairuak erabiltzen uzteko baimenak arautzea, irabazi-asmorik ez duten eta gizarte-, kulturaeta hezkuntza-arloko sustapena helburutzat duten elkarte, elkarteen federazio eta fundazioek2
—hau da, kasuan kasuko erregistroan inskribatuta daudenek— egoitza eta baliabide egokiak
izan ditzaten, bakarka zein beste erakunde batzuekin batera, jarduerak garatu ahal izateko.
1.2. Erabilera honen baimena doakoa izango da, eta ez da bermerik aurkeztu beharrik izango,
mota honetako erakundeek ez dutelako etekinik edo onura ekonomikorik lortzen aretoagatik.
2. Elkarteen etxeak erabiltzeko aukerak
2.1. Udal-lokalak egoitza sozial gisa erabiltzeko baimena. Beren jarduerak garatzeko areto bat
behar duten erakundeentzat bideratuta dago aukera hau. Bakarka edo beste erakunde batzuekin
batera erabiltzeko lekuak dira, aurkeztutako dokumentazioan egiaztatzen den erabilera-beharraren arabera edo erakundearen jarduerarekin lotutako beste aldagai batzuen arabera. Erakunde
berari ez zaizkio areto bat baino gehiago utziko.
2.2. Armairu bat esleitzea, lokal bat etengabe behar ez duten erakundeentzat. Aukera honek tamaina txikiko materialak gordetzeko armairu bat eta gutunak jasotzeko kutxatilategi
bat edukitzeko eskubidea ematen du, baita Elkarteen Etxean eta erabilera komuneko aretoan
sartzeko giltzak ere.
2.3. Areto komunen erabilera. Erakunde guztiek izan dezakete horretarako eskubidea,
deialdi honetan baimendun izan ala ez, noizean behineko jarduerak egiteko: bilerak, batzarrak,
hitzaldiak, tailerrak eta abar. Areto komunak erabiltzeko ez da beharrezkoa izango deialdi honetan parte hartzea eta libre daudenean bakarrik erabili ahal izango dira, okupazio-egutegi baten
arabera. Ezinbestekoa izango da erreserbatzeko izapidea egitea eta, erregistro-izapideak egiten
ari diren edo erregistratu gabe dauden kolektiboen kasuan, kolektiboaren jarduera frogatzen
duen dokumentazioa aurkeztu beharko da (proiektua, estatutuak, aktak, egunkari-zatiak…).
Areto komunen funtzionamenduari buruzko informazioa Elkarteen Etxeetako funtzionamendueta bizikidetza-arauen 5. apartatuan dago jasota.
3. Ez dira deialdi honen xede izango
3.1. Erakundeko kideen edo patronatuko pertsonen interes partikularrei erantzuten dieten
elkarteak edo fundazioak.
3.2. Areto baten jabe diren erakundeak.
3.3. Udalaren mendeko beste sail edo erakunde batek edo beste erakunde publiko edo pribatu batek utzitako lokalak egoitza gisa erabiltzeko baimena duten erakundeak.
3.4. Onespen-, sartze- edo partaidetza-sisteman berdintasun-printzipioa betetzen ez duten
erakundeak —salbu eta, sexu bakarreko kideek osatutako erakun-deak izanik, helburu nagusia
gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzea edo emakumezkoen nahiz gizonezkoen berariazko interesak eta premiak sustatzea bada— edo haien helburuak, funtzionamendua, ibilbidea
edo jarduketa berdintasun-printzipioaren edo genero-berdintasunaren arloan indarrean den
araudiaren kontrakoak direnean.
3.5. Sexu- eta/edo genero-arrazoiek eragindako bereizkeriagatik edo funtsezko berdintasuneta askatasun-eskubideak urratzeagatik administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten
erakundeak.

2

Merkataritza-sozietateetan parte hartzen ez duten eta 9/2016 Legean (ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei
buruzkoa) xedatutakoa betetzen duten fundazioak, dagokion erregistroan inskribatuta daudenak.
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3.6. Kirolarekin lotutako helburuak dituzten erakundeak.
3.7. Erlijioarekin lotutako helburuak dituzten erakundeak.
3.8. Irabazi-asmoak dituzten erakundeak.
3.9. Merkataritza-sozietateetan parte hartzen duten eta/edo 9/2016 Legean (ekainaren 2koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioei buruzkoa) xedatutakoa betetzen ez duten fundazioak.
3.10. Helburu profesionalak dituzten erakundeak.
3.11. Alderdi politikoak, sindikatuak eta horiekin lotutako erakundeak edo fundazioak.
4. Betekizunak
4.1. Lokal horiek erabiltzeko interesa duten erakundeek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:
a. Kasuan kasuko erregistroetan izena emanda egotea (Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen
Erregistro Nagusian, Barne Ministerioaren Elkarteen Estatu Erregistroan, fundazioen, Eusko
Jaurlaritzaren Fundazioen Erregistroan, edo Fundazioen Estatu Erregistroan).
b. Gizarte-, kultura- eta hezkuntza-arloekin lotutako helburuak eta jarduerak dituzten erakundeak izatea.
c. Helbide soziala edo delegazioa Gasteizen izatea.
d. Elkarteen Etxeak erabiltzeko baldintzak eta erabilera- eta bizikidetza-arauak onartzea,
erakunde eskatzailearen legezko ordezkariak sinatutako konpromisoaren bitartez.
e. Oinarri hauetako 6. apartatuan (“Eskaerak eta agiriak”) eskatutako agiri guztiak behar
bezala beteta aurkeztea.
f. Antolakuntza, teknika eta finantzaketa aldetik bideragarritasuna izatea aurkeztutako proiektua garatzeko, betiere Elkarteen Etxeek eskaintzen dituzten baliabideak kontuan izanik.
5. Eskaerak eta agiriak
5.1. Lokalak egoitza sozial gisa erabiltzeko eta armairuak esleitzeko eskabideekin batera,
honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a. 1. eranskina: Eskaera-orria.
b. 2. eranskina: Memoria eta proiektuaren aurkezpena.
c. 3. eranskina: Jarduera mota eta eremuaren premiak. Eskatutako aretoa erabiltzeko
premiak, egutegiak eta laneko ordutegiak zehaztuz. Ordutegi horren bitartez, Udal Zerbitzu
Teknikoentzat errazagoa izango da lokalak erakundea baimendunen artean banatzea eta erabileraren jarraipena egitea.
5.2. Erakundeari buruzko agiriak.
a. Erakundearen estatutuak edo funtzionamendu-arauak, eta erakundea eratu zen urtea.
b. Kasuan kasuko erregistroetan izena emanda egotea (Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen
Erregistro Nagusian, Barne Ministerioaren Elkarteen Estatu Erregistroan, fundazioen, Eusko
Jaurlaritzaren Fundazioen Erregistroan, edo Estatuaren Fundazioen Erregistroan).
c. Elkarteen kasuan, elkartearen legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena. Bertan, Bazkideen
Erregistro Liburuan ageri den kide kopurua adierazi behar da, Euskadiko Elkarteei buruzko
ekainaren 22ko 7/2007 Legean zehazten diren eskakizunei jarraikiz.
d. Elkarteen federazioen kasuan, legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena. Bertan, federazioa
osatzen duten elkarteen kopurua adierazi beharko da.
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e. Fundazioen kasuan, Patronatuaren edo horretarako eskumena duten patronatuko kideen
zinpeko aitorpena. Bertan argi eta garbi adierazi beharko da fundazioak ez duela parte hartzen
merkataritza-sozietateetan.
5.3. Lokalaren beharra egiaztatzeko agiriak.
a. Eskatutako lokalaren beharra justifikatzea, arrazoiak eta helburuak azalduz.
b. Legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, erakundeak jabetzan lokalik ez duela edo lokalak
egoitza sozial gisa erabiltzen ez dituela adierazten duena, beste sail batzuen edo erakunde
publiko nahiz pribatuen bitartez.
5.4. Jarduerari dagokion dokumentazioa.
a. 2018. urteko balantze ekonomikoa.
b. Fundazioen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan urteko kontuak aurkeztu ez dituzten fundazioen zerrendan ez dagoela egiaztatzen duen agiria.
5.5. Gasteizko Udalak edozein unetan eskatu ahal izango du beharrezkotzat jotzen diren
agiriak aurkez daitezela, erakundeak aurkeztutako datuak benetakoak direla egiaztatzeko.
5.6. Deialdiarekin lotutako zalantzarik edo kontsultarik izanez gero, Herritarren Partaidetzaren
Zerbitzuak bi bilera egingo ditu deialdian parte hartu nahi duten erakundeekin. Horrez gain,
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzura jo daiteke, Frai Zacarias Martinez kaleko 3. zenbakian edo
945 161687 zenbakiaren bitartez. Bileretan nahiz beste bitarteko batzuen bidez helarazitako
informazio garrantzitsu guztia herritarren postontzi batean gordeko da, Udalaren web-orrian.
6. Epea eta agiriak aurkezteko bideak
6.1. Eskaerak aurkezteko epeak, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik 2019ko urriaren 18ra
arte iraunduko du.
6.2. Aurrez aurre. Agiriak Gasteizko Udalaren Informazio eta Erregistro Bulegoan (Teodoro
Dublang Margolariaren kalea, 25) edo Herritarrentzako Arreta Bulegoetan aurkeztu daitezke.
• Euskarri digitalean: agiriak euskarri digital bidez aurkeztu ahal izango dira, USB memoria,
CD, DVD edo antzeko beste sistema batzuk erabilita. Euskarri horrek beharrezko fitxategi grafikoak eta/edo testu-fitxategiak izan behar ditu (PDF formatuan) eta ez du karpetarik izango,
agiriak baizik, maila bakar batean.
Euskarri digitalean aurkeztu nahi den dokumentazioarekin batera, agiriak formatu digitalean
entregatu direla jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpenaren inprimakia aurkeztu beharko
da (Udalaren web-orrian deskarga daiteke). Erakundeko ordezkari batek sinatu beharko du
eskaera.
• Paperean aurkeztuko diren agiriek DINA4 edo DINA3 tamaina izan beharko dute eta, aurrez
aurreko arreta-postuan digitalizazioa errazteko, orri solteetan aurkeztu behar dira, graparik,
klipik edo antzekorik gabe.
6.3. Egoitza elektronikoaren bitartez. Eskaera eta gainerako agiriak online erregistratu ahal
izango dira Erregistro Elektronikoaren zerbitzuaren bitartez. Horretarako, identifikazio digitaleko
txartel bat erabili behar da, https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org helbidean zehazten den
moduan.
6.4. Eskabideari erantsi beharreko agiri guztiak aurkeztu ez badira edo agiri osagarriren bat
behar bada, eskatzaileari 10 eguneko epea emango zaio okerrak zuzentzeko. Hala egin ezean,
eskaerari uko egin diola ulertuko da.
7. Aretoak egoitza sozial gisa erabiltzen uzteko eta armairuak esleitzeko irizpideak
7.1. Jarraian deskribatzen diren irizpideak oinarritzat hartuta balioetsiko dira lokalak egoitza
gisa erabiltzen uzteko eta armairuak esleitzeko eskaerak, eta 111,8 puntu emango dira guztira,
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adierazitako guztiaren arabera. Lokala edo armairua erabili ahal izateko ez da beharrezkoa
izango gutxieneko puntu kopuru bat izatea. Aretoak eta armairuak lortutako puntuazioaren
arabera esleituko dira, puntu gehien dituztenetik puntu gutxien dituztenera, areto erabilgarri
guztiak bete arte. Puntu gutxiago izateagatik lokalik edo armairurik gabe geratu diren erakundeak itxarote-zerrenda batean sartuko dira, 9. puntuan arautzen dena:
a. Justifikazioa eta koherentzia.
• 2018an egindako proiektuaren justifikazioa.
Gehienez 2 puntu.
• 2018ko Proiektuak hiriko gizarte-errealitatearekin, zerbitzu erabilgarriekin eta udal-planekin
duen koherentzia.
Gehienez 2 puntu.
Gehienez 4 puntu.
b. Erakundeak Gasteizko hirian eta herritarrengan duen eragina.
• Elkartutako pertsona kopurua:
— 1-10 kide: puntu 1.
— 11-30 kide: 2 puntu.
— 31-50 kide: 3 puntu.
— 50 kide baino gehiago: 4 puntu.
* Federazioen kasuan, elkartutako erakunde kopurua:
— 1-5 elkarte: puntu 1.
— 5-10 elkarte: 2 puntu.
— 10-15 elkarte: 3 puntu.
— 15 elkarte baino gehiago: 4 puntu.
• Erakundearen antzinatasuna:
— 2-5 urte: puntu 1.
— 5-10 urte: 2 puntu.
— 10-15 urte: 3 puntu.
— 15-20 urte: 4 puntu.
• Erakundeak bere lana jakitera emateko erabiltzen dituen bitartekoak:
— Erakundeak 2018an zehar egin duen helburu, proiektu, jarduera eta abarren hedapena.
(Erakundearen hedabideen deskribapena, helburuen eta jardueren hedapena, argitalpen,
web-orri, kartel, aldizkari, panfleto, hitzaldi, mintegi, sare sozial, prentsa, irrati eta abarren
bitartez).
Gehienez 3 puntu.
• Euskararen erabilera hedapenean eta jardueretan.
Gehienez puntu 1.
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• 2018an egindako komunitateko edo erakundeko jarduerak (hiriko eta auzoetako jaialdietan,
mota guztietako urteurrenetan, ospakizunetan eta abarretan).
— Jarduera 1: puntu 1.
— 2 jarduera: 2 puntu.
— 3 jarduera edo gehiago: 3 puntu.
Gehienez 3 puntu.
• Parte-hartzea hiriko organo formaletan (Elkarguneetan, Auzoguneetan, Gizarte Kontseiluan)
eta ez formaletan (mahaiak, lantaldeak).
— Organo 1: puntu 1.
— 2 organo: 2 puntu.
— 3 organo edo gehiago: 3 puntu.
Gehienez 3 puntu.
Puntuazio hori lortzeko, erakundeek 2016-2019 aldian deitutako saioen ehuneko 50etara joan
behar izan dute gutxienez.
Gehienez 22 puntu.
c. 2018an zehar sareetan egindako lana eta hiriko komunitate- eta elkarte-dinamiken sustapena.
• Erakundeak parte hartzen duen hiriko kolektiboen, elkarteen edo interes-taldeen zerrenda.
— Kolektibo, elkarte edo talde 1: puntu 1.
— 2 kolektibo, elkarte edo talde: 2 puntu.
— 3 kolektibo, elkarte edo talde, edo gehiago: 3 puntu.
Gehienez 3 puntu.
• Hiriko gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta/edo elkartze-sarearekin batera egindako jardueren
programazioa.
— Jarduera 1: puntu 1.
— 2 jarduera: 2 puntu.
— 3 jarduera edo gehiago: 3 puntu.
Gehienez 3 puntu.
• Gizarte-mobilizazio komunitarioko dinamiken zerrenda.
Garatu al dira gizarte-aldaketa bat sustatzeko moduko ekintzak eta/edo jarduerak, arrazoi
jakin baten alde edo kontra? Sortzen al dira sendotze kolektiborako dinamikak giza eskubideak
defendatzeko edo gizarte-arloko gaiak aldarrikatzeko?
— Ekimen edo jarduera 1: puntu 1.
— 2 ekimen edo jarduera: 2 puntu.
— 3 ekimen edo jarduera, edo gehiago: 3 puntu.
Gehienez 3 puntu.
• Berrikuntza eta lankidetza udalerriko gizarte-erronkak ebazteko orduan.
Gehienez 3 puntu.
Gehienez 12 puntu.
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d. Aniztasuna, intersekzionalitatea eta parte-hartzearen hobekuntza.
• Pertsonen artean entzutea, elkarlanean jardutea eta elkar ulertzea sustatzen duten estrategiak garatzen ditu (belaunaldien arteko jarduerak, soziabilitate-eremuak, zailtasunak bizitzen
ari diren gizarte-sektoreak erakartzeko jarduerak, memoria berreskuratzea…).
Gehienez 2 puntu.
• Erakundeak estrategiak garatzen ditu kolektiboen edo taldeen barneko eta kanpoko parte-hartzea errazteko eta hobetzeko, tradizioz, eta hainbat arrazoi direla-eta, horiek herritartasun
aktiboa gauzatzen ez dutenean (etorkinak, zaharrak, gazteak…).
Gehienez 2 puntu.
• Erakundeak genero-berdintasuna3 sustatzen duten estrategiak garatzen ditu eta ikuspuntu
intersekzionala4 txertatzen du bere programetan, jardueretan eta ekintzetan.
Gehienez 2 puntu.
• Erakundeak kontziliaziorako zerbitzuak, bitartekoak edo neurriak jartzen ditu martxan.
Gehienez 2 puntu.
Gehienez 8 puntu.
e. 2020an garatu nahi den proiektua.
— Egin nahi den proiektuaren justifikazioa, horretarako arrazoiak, premiak, gatazkak, problematikak eta hura sustatzen duten beste egoera batzuk azalduz.
— Proiektuaren xedearen eta helburuen deskribapena.
— Pertsona hartzaileak eta/edo onuradunak.
— Zehaztutako helburuak lortzeko egin behar diren jarduerak (bilerak, kanpainak, ekitaldiak,
hitzaldiak, erakusketak, prestakuntza, pertsonentzako arreta, ikerketa…). Era berean, horiek
egiteko datak, pertsona hartzaileak edo onuradunak, eta bertaratuko diren pertsonen aurreikuspena zehaztuko dira.
— Proiektuaren justifikazioaren, lortu nahi diren helburuen eta proposatutako jardueren
arteko koherentzia eta egokitasuna, helburuak lortu ahal izateko.
— Lortutako emaitzak eta helburuak neurtzeko ebaluazioaren diseinua.
Gehienez 20 puntu.
f. 2020an garatuko den proiektuak izan dezakeen erabilgarritasun soziala, intzidentzia, eragin
positiboa eta oihartzuna. Honako hauen bitartez neurtuko da:
— Gasteizko udalerria, esku hartzeko eremu gisa.
— Hiriko errealitate sozialarekin, zerbitzu erabilgarriekin eta udal-planekin koherenteak diren
helburuak eta ekintzak.

3

Gasteizko Genero Berdintasunerako IV. Planean oinarrituz definitu dugu genero-berdintasunaren kontzeptua; izan ere, oinarrian
patriarkatua eta heterosexismoa dauzkaten diskriminazioei aurre egiten dieten pertsona guztiak hartzen ditu subjektu politikotzat.

4

Intersekzionalitateak azaltzen du, sexuaz gain, diskriminazioa eragiten duten egiturazko beste iturri batzuk daudela (adina,
aniztasun funtzionala, maila sozioekonomikoa, egoera administratiboa, sexu- eta genero-aniztasuna, jatorria, etnia eta abar)
eta iturri horiek elkarreraginean jarduten dutela. Hortaz, pertsonak eta beren identitateak baldintza ugarik zeharkatzen dituztela
ulertu behar da, eta baldintza horiek ezin daitezkeela bereizita aztertu.
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— Jarrera komunitarioen sustapena (konfiantza, harremanak eraikitzea, tolerantzia,
lankidetza, memoria berreskuratzea).
— Berrikuntza eta lankidetza udalerriko erronka sozialak ebazteko orduan (gizarte-arazoen
prebentzioa edo laguntza, gizarte-bazterkeriaren kontrako borroka edo gizarteratzearen aldeko
lana).
— Genero-berdintasuna sustatuko duten estrategiak garatzea, eta programetan, jardueretan
eta ekintzetan ikuspuntu intersekzionala txertatzea.
— Eragin positiboa gizartean.
Gehienez 20 puntu.
g. Erakunde handien edo dagoeneko finkatuta dauden erakundeen eta egoera ezegonkorragoetan dauden erakundeen artean egon daitezkeen desberdintasunak orekatzeko helburuarekin, erakundeek dituzten diru-sarreren araberako haztapen-koefiziente bat aplikatuko dugu:
— Haztapen-indizea mikro-erakundeen kasuan (0-10.000 euro): 1,3.
— Haztapen-indizea erakunde txikien kasuan (10.000-100.000 euro): 1,2.
— Haztapen-indizea erakunde ertainen kasuan (100.000-300.000 euro): 1.
Azken puntuazioa lortzeko, haztapen-koefizientearekin biderkatuko da aurreko apartatuetan
lortutako puntu guztien batura.
8. Deialdiaren instrukzioa eta ebazpena
8.1. Behin eskabideak jaso eta eskatutako betebeharrak bete direla egiaztatu ondoren tramiterako onartu direlarik, balioesteko txosten teknikoa eta ebazpen-proposamena idatziko dira
oinarrietan ezarritako irizpideen arabera.
8.2. Udal teknikariek osatuko dute organo instrukzio-egilea, eta horrek ofizioz egingo ditu
ebazpen-proposamena taxutzeko baliatuko diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko
beharrezkotzat jotzen dituen jarduerak oro.
8.3. Aurreko paragrafoan xedatutakoa betetzeko, balioespen-batzorde bat eratuko da, dagokion udal zerbitzuko teknikariek osatutakoa. Ebazpen-proposamen banakatua egingo dio
batzorde horrek ebazteko eskumena duen organoari.
8.4. Tokiko Gobernu Batzarra da deialdia onetsi eta ebazteko organo eskuduna.
8.5. Ebazpen horren kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio erabakia
hartu duen organo berari, hilabeteko epean, argitalpena ALHAOn agitaratzen denetik kontatuta, edo zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko administrazioarekiko
auzietarako epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik
kontatzen hasita.
8.6. Prozedura ebazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez, argitalpena ALHAOn
agertzen den egunetik kontatzen hasita. Epe horren barruan ebazpenik jakinarazten ez bada,
eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.
8.7. Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren
5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraituz, dirulaguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena jakinarazteko komunikabideak ALHAO eta Gasteizko Udalaren iragarki taula izango dira.
9. Itxarote-zerrenda
9.1. Tokiko Gobernu Batzarreko ebazpenean, itxarote-zerrenda bat ezarriko da. Betekizunak
bete arren, Elkarteen Etxeetan lekurik gabe geratu diren erakundeak agertuko dira zerrenda
horretan, etxeetan leku hutsak geratu ahala, sartzeko aukera izan dezaten.
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9.2. Zerrenda horretan, deialdian lortutako puntuen arabera antolatuko dira erakundeak,
puntu gehien lortu dituen erakundetik gutxien lortu dituenera, eta puntu gehien dituztenak
jarriko dira lehen postuetan.
9.3. Etxe batean lekuren bat libre geratuz gero, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua zerrendako erakundeekin jarriko da harremanetan, leku hori har dezaten. Herritarren Partaidetzaren
Zerbitzuak zehatz-mehatz jarraituko du itxarote-zerrendako ordena.
10. Aretoak erabiltzeko baimenaren eta armairuen esleipenaren iraupena
10.1. Erabiltzeko baimenak eta armairuaren esleipenak bi urteko iraupena izango dute eta
2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko dira zenbatzen. Dena den, baimena beste bi urtez luzatu
ahal izango da, lau urtera arte gehienez; hala ere, horiek baliogabetu egin ahal izango dira,
Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 92.4. artikuluan
araututakoari jarraituz.
10.2. Erabiltzeko baimena edo armairuaren esleipena eman eta lehen bi urteak igaro ondoren, horiek luzatu egin ahal izango dira Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuko teknikariek aldeko
txostena eginez gero, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuko teknikariek erakunde bakoitzarekin
adostutako proiektuaren jarraipenaren eta ebaluazioaren arabera. Ebaluazioari esker errazagoa
izango da zehaztea eskatutako lokalaren premia mantentzen dela.
10.3. Gehienezko iraupen-epea amaitzean, luzapena barne, beste baremazio-prozesu bat
egin beharko da, xede horrekin onartutako oinarriak kontuan hartuta.
11. Lokala erabiltzeko baimena eta armairuaren esleipena galtzea
11.1. Erakundeari lokala edo armairua erabiltzeko eskubidea kentzeko arrazoiak:
a. Elkarteen Etxeak erakundeen berariazko jardueretarako ez erabiltzea.
b. Erakundea desegitea.
c. Erakundeek erabiltzeko baldintzak eta Elkarteen Etxeen erabilera- eta bizikidetza-arauak
ez betetzea.
d. Lagatako eremuak aldian-aldian eta etengabe ez erabiltzea. Horregatik, eta bereziki egoitza
sozial gisa erabiltzeko baimenen kasuan, Gasteizko Udalak beharrezko egiaztapenak egin ahal
izango ditu, aurkeztutako dokumentazioan adierazitako ordutegia kontuan hartuta. Lagatako
lokala esandako ordu-tegian jendearentzat irekita ez dagoela behin baino gehiagotan ikusiz
gero, eta Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuari horren berri eman ez bazaio, era-bileraren baimena baliogabetu egin daiteke; hori arauzko bideetatik jakinaraziko da.
e. Eskatutako lokalaren premia justifikatzen duten arrazoiak galtzea, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak erakundearekin adostu duen proiektuaren jarraipenari eta ebaluazioari jarraikiz, 10.2. puntuan jasotzen den moduan.
f. Eraso edo diskriminazio matxistengatik eta aniztasun funtzionalaren, jatorriaren edo giza
eskubideen kontrako beste alderdi batzuk urratzeagatik administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten erakundeak.
g. Terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legean
xedatutakoa ez betetzea, 4 b) artikuluan jasotakoa batez ere.
h. Borondatez uko egitea.
i. Interes publikoagatiko alde bakarreko baliogabetze kasuetan, betiere Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 92.4. artikuluan araututakoaren
arabera.
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12. Elkarteen Etxeak erabiltzeko baldintzak
12.1. Elkarteen Etxeetako lokalak erabiltzeko baimena eta armairuaren esleipena eskuratzen
duten erakundeek, Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saileko
ordezko zinegotziak egindako ebazpenaz onartutako erabilera- eta bizikidetza-arauak onartu
eta bete beharko dituzte, Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003
Legearen 92. artikuluko 7. apartatuan ezarritako betebeharrak alde batera utzi gabe.
12.2. Baimena doakoa izango da, eta ez da bermerik aurkeztu beharrik izango.
12.3. Udalari dagokio lokala onik zaintzea, eta hobekuntza edo aldaketak egitea. Halakorik behar izanez gero, eskabide arrazoitua egin beharko da, eta aurreikusitako diru-kopurua
adierazi. Udalak, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak hala proposaturik, bideragarritasuna
aztertuko du, eta garaiz eta idatziz erantzungo, horiek gauzatzerik dagoen, baita ekimenaren
ondorio ekonomikoak ere. Edonola ere, ez da baimenduko eraikinean edo bertako edozein
gelatan obrarik egitea, ez bada udalak berariazko baimen idatzia emanda.
12.4. Erakundeek aretoaren mantentze eta itxura egokia zaindu behar dute. Baimenaren
epea bukatzen denean, aretoa emandako egoera berean bueltatuko dute.
12.5. Erabilera-baimena edo lagapena zergetatik —OHZ, zaborrak— salbuetsita egongo da,
eta argindar- nahiz gas-kontsumoa Udalaren kontura izango da, baita ur-kontsumoa ere.
12.6. Ondasuna erabiltzeko nahiz bertan jarduerak egiteko behar diren lizentzia eta baimenak
oro aldez aurretik eskuratzeko konpromisoa hartu beharko dute elkarteek beren gain.
12.7. Elkarteek beren gain hartu beharko dute lokala okupatzearen ondoriozko erantzukizuna,
eta beren jarduerak hirugarrenei eragin liezazkiekeen kalteen aurrean erantzun. Lokala
erabiltzeko baimena eman edo hura lagatzera mugatzen da Udala, eta ez du egite edo ez-egitearen ondorioz lokalean gerta litekeen kalte material edo pertsonalen gaineko erantzukizunik bere
gain hartuko, ez zuzenean ez modu subsidiarioan, elkarteari baitagokio erantzukizun zibileko
asegurua kontratatzea, eta baimen edo lagapenak iraun bitartean indarrean edukitzea. Gasteizko
Udalak aseguratu gehigarriaren izaera izango du, horregatik hirugarrenaren izaera galdu gabe.
Kontratutako aseguruen, aldian aldiko eguneratzeen kopiak eta ordainagiriak helaraziko
beharko dizkio elkarteak Udal Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuari.
Erabilera komuneko aretoak erabiltzen dituzten Elkarteen Erregistro Nagusian inskribatu
gabeko kolektiboak eta plataformak arduratuko dira beraiei egozten zaizkien kausez edo hirugarrenen aurrean bereganatutako betebeharrez, Euskadiko elkarteei buruzko ekainaren 22ko
7/2007 Legearen 13. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
12.8. Elkarteak jakitun dira eta onartu egin beharko dute Gasteizko Udalak eskubidea duela
lagapena bere kabuz baliogabetzeko, interes publikoa dela kausa, Administrazio Publikoen
Ondarearen 33/2003 Legearen 92.4 artikuluan araututako kasuetan, eta ez duela horregatik
ordainsaririk eman beharrik.
12.9. Autorizatutako erakundeek ezin izango dituzte aretoak alokatu edo beste batzuei utzi.
Gainera, ezin izango dituzte irabazi-asmoekin erabili.
12.10. Vitoria-Gasteizko Udalak instalazioetan sartu ahal izango du Etxearen erabileraren eta
egoeraren jarraipen egokia egiteko, hura erabiltzeko baimenean ezarritako baldintzak betetzen
direla bermatze aldera.
12.11. Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 92.7.
artikuluan jasotako gainerako betebehar guztiak.
Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 30ean
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta
Gizarte Etxeen Saileko Administrazio Zerbitzuko burua
MARILÓ MOVILLA RIVAS

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2019-02579
10/20

2019ko abuztuaren 7a, asteazkena • 90 zk.

SULT_001

.

Aretoak eta bertako armairutxoak erabiltzeko eskabidea
Solicitud de uso de locales y de adjudicación de taquillas
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos

Tfnoa - Tf: 010 / 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

I. ERANSKINA: ELKARTEEN ETXEETAN ARETOAK ELKARTEAREN EGOITZA GISA ERABILTZEN
UZTEKO ETA ARMAIRUTXOAK ESLEITZEKO ESKABIDEA
ANEXO I: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES COMO SEDE SOCIAL Y ADJUDICACIÓN
DE TAQUILLAS EN LAS CASAS DE ASOCIACIONES
ESKATZAILEAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
IZEN-DEITURAK – NOMBRE Y APELLIDOS
1. abizena
Apellido 1
Izena
Nombre

2. abizena
Apellido 2
NAN/AIZ
DNI/NIE

HELBIDEA – DIRECCIÓN
Kalea
Calle
Solairua
Piso
Udalerria
Municipio
1. Telefonoa
Teléfono 1

Atea
Mano

Zenbakia
Número
Herria
Población

Posta-kodea
Cód. Postal

Eskailera
Escalera

Lurraldea
Provincia
Posta elektronikoa
Correo Electrónico

2. Telefonoa
Teléfono 2

HERRITAR ERAKUNDEAREN DATUAK – DATOS DE LA ENTIDAD CIUDADANA
Izena
Nombre
Kargua Herritar Erakundean
Cargo en la entidad ciudadana

IFZ - NIF

AZALTZEN DUT – EXPONE
Ikusita Gasteizko Udaleko Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta
Gizarte Etxeen Saileko Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuak Elkarteen
Etxeetan aretoak egoitza gisa erabiltzen uzteko baimena emateko eta
armairuak esleitzeko deialdiaren berri izan duela, eta bertan adierazten
diren oinarriak irakurri dituela, honako hau

Que a la vista de la Convocatoria de autorización de uso de locales
como sede social y adjudicación de taquillas en las Casas de Asociaciones del Servicio de Participación Ciudadana del Departamento de
Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y conociendo las Bases de la misma,

HONAKO HAU ESKATZEN DUT – SOLICITA (1)
(1) “X” batez markatu dagokiona (aukera bakarra markatu) - Marque con una “X” lo que proceda (Marcar solo una opción)
Elkarteen etxean areto bat erabiltzeko baimena eman diezaiotela berak ordezkatzen duen erakundearen egoitzarako; horretarako eskatutako agiriak aurkezten ditu eta benetakoak direla ziurtatzen du.
Le sea autorizado el uso de una sala como sede social para su entidad en las Casas de Asociaciones para lo que se adjuntan los documentos
requeridos cuya veracidad certifico.
Elkarteen etxean zerbitzu komunak erabiltzeko eskubidea ematen duen armairu bat esleitu diezaiotela; horretarako eskatutako agiriak aurkezten ditu eta
benetakoak direla ziurtatzen du.
Le sea adjudicada una taquilla con acceso a servicios comunes en las Casas de Asociaciones para lo que se adjuntan los documentos
requeridos cuya veracidad certifica.
Helburu horretarako, Herritarren Partaidetzaren, Gardetasunaren eta Gizarte Etxeen Saileko ordezko zinegotziak egindako ebazpenaz onartutako erabilera- eta bizikidetza-arauak onartu eta beteko ditugun konpromisoa hartzen dut, erakundearen izenean.
A tal efecto, se compromete, en nombre de la entidad a la que representa, a aceptar y cumplir las Normas de utilización y convivencia de las
Casas de Asociaciones aprobadas mediante resolución por el concejal delegado del Departamento de Participación Ciudadana, Transpa rencia y Centros Cívicos.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA (*)
Gasteizen,

-(e)ko

(a)ren

(e)an

Vitoria-Gasteiz, a

de

de

Eskatzailearen izenpe eta zigilua – Firma y sello de la persona solicitante

Eskabidea sinatu aurretik, irakurri ezazu datuen babesari buruzko
informazioa azken orrialdean.
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ESKAERARIK BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA – DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
2. eranskina: Memoria eta proiektuaren aurkezpena.
Anexo 2. Presentación de memoria y proyecto.
3. eranskina: Jarduera mota eta eremuaren premiak.
Anexo 3. Necesidades de utilización del espacio solicitado.
Erakundearen estatutuak edo funtzionamendu-arauak, eta erakundea eratu zen urtea.
Estatutos o normas de funcionamiento de la entidad y año de constitución de la misma.
Kasuan kasuko erregistroko izen-ematea.
Inscripción en el registro correspondiente.
Elkarteen kasuan, elkartearen legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena. Bertan, Bazkideen Erregistro Liburuan ageri den kide kopurua
adierazi behar da, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean zehazten diren eskakizunei jarraikiz.
En el caso de las asociaciones, declaración jurada realizada por el representante o la representante legal de la asociación, en la que se indi que el número de asociados y asociadas que figuren en el Libro Registro de Socios y Socias, debidamente diligenciado, conforme a las exi gencias marcadas en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.
Elkarteen federazioen kasuan, legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena. Bertan, federazioa osatzen duten elkarteen kopurua adierazi be harko da.
En el caso de las federaciones de asociaciones, declaración jurada, realizada por el representante o la representante legal en la que se indi que el número de asociaciones que forman parte de ellas.
Fundazioen kasuan, Patronatuaren edo horretarako eskumena duten patronatuko kideen zinpeko aitorpena. Bertan argi eta garbi adierazi be harko da fundazioak ez duela parte hartzen merkataritza-sozietateetan.
En el caso de las fundaciones, declaración jurada, realizada por el Patronato o por las y los miembros del patronato que tengan las fa cultades delegadas para ello, que asevere que la fundación no posee participación en sociedades mercantiles.
Eskatutako lokalaren beharra justifikatzea, arrazoiak eta helburuak azaldu.
Justificación de la necesidad del local solicitado, explicando los motivos y para qué se quiere utilizar.
Legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, erakundeak jabetzan lokalik ez duela edo lokalak egoitza sozial gisa erabiltzen ez dituela
adierazten duena, beste sail batzuen edo erakunde publiko nahiz pribatuen bitartez.
Declaración jurada realizada por el representante o la representante legal de no poseer local en propiedad, ni tampoco disponer de autori zaciones de uso de locales como sede social a través de otros departamentos u organismos públicos o privados.
2018. urteko balantze ekonomikoa.
Balance económico, correspondiente al año 2018.
Fundazioen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan urteko kontuak aurkeztu ez dituzten fundazioen zerrendan ez
dagoela egiaztatzen duen agiria.
En el caso de las fundaciones, documento que acredite que la fundación no se encuentra en el listado de incumplimiento de presentación de
cuentas anuales ante el Registro de Fundaciones del País Vasco.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento

Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org
Elkarteen etxeetan aretoak elkartearen egoitza gisa erabiltzen uzteko, armairutxoak esleitzeko
eta areto komunen erabilera arautzeko deialdi publikoaren kudeaketa.

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Hartzaileak
Destinatarios

La gestión de la Convocatoria pública para la autorización de uso de locales municipales como
sede social, adjudicación de taquillas y regulación del funcionamiento de las salas comunes de
las Casas de Asociaciones.
DBAOko 6.1.a) artikulua: Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira.
Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei.
Los datos personales no serán cedidos a terceros.
Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, ar txibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.
Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.

Irakurri eta ulertu dut datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa
He leído y comprendo la información sobre el tratamiento de datos personales.
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II. ERANSKINA: OROITIDAZKI ETA PROIEKTUAREN AURKEZPENA
ANEXO II: PRESENTACIÓN DE MEMORIA Y PROYECTO
JUSTIFIKAZIOA ETA KOHERENTZIA – JUSTIFICACIÓN Y COHERENCIA
2018an EGINDAKO PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA – JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO EN 2018

2018ko PROIEKTUAK HIRIKO GIZARTE-ERREALITATEAREKIN, ZERBITZU ERALBIGARRIEKIN ETA UDAL PLANEKIN DUEN KOHERENTZIA
COHERENCIA DEL PROYECTO REALIZADO EN 2018 CON LA REALIDAD SOCIAL DE VITORIA-GASTEIZ, LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LOS DISTINTOS PLANES
MUNICIPALES

ERAKUNDEAK GASTEIZKO HIRIAN ETA HERRITARRENGAN DUEN ERAGINA
GRADO DE INCIDENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ Y EN SU CIUDADANÍA
Elkartuko pertsona kopurua – Número de personas asociadas
Elkartuko erakunde kopurua – Número de organizaciones (1)
(1) Federazioan kasuan – En el caso de federaciones

Erakundearen antzinatasuna – Antigüedad de la entidad
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ERAKUNDEAK BERE LANA JAKITERA EMATEKO ERABILTZEN DITUEN BITARTEKOAK
MEDIOS QUE UTILIZA LA ENTIDAD PARA DAR A CONOCER SU TRABAJO

EUSKARAREN ERABILERA HEDAPENEAN ETA JARDUERETAN – USO DEL EUSKERA EN LA DIFUSIÓN Y EN LAS ACTIVIDADES

2018an EGINDAKO KOMUNITATEKO EDO ERAKUNDEKO JARDUERAK – ACTIVIDADES COMUNITARIAS O ASOCIATIVAS REALIZADAS EN 2018

PARTE-HARTZEA HIRIKO ORGANO FORMALETAN (elkarguneetan, auzoguneetan, gizarte kontseiluan) ETA EZ FORMALETAN (mahiak, lantaldeak)
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS FORMALES Y NO FORMALES DE LA CIUDAD

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2019-02579
15/20

2019ko abuztuaren 7a, asteazkena • 90 zk.

SULT_002

.

Aretoak eta bertako armairutxoak erabiltzeko eskabidea
Solicitud de uso de locales y de adjudicación de taquillas
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos

Tfnoa - Tf: 010 / 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

2018an ZEHAR SAREETAN EGINDAKO LANA ETA HIRIKO KOMUNITATE- ETA ELKARTE-DINAMIKEN SUSTAPENA
TRABAJO EN REDES Y FOMENTO DE DINÁMICAS COMUNITARIAS Y ASOCIATIVAS EN LA CIUDAD REALIZADO EN 2018
EREKUNDEAK PARTE HARTZEN DUEN HIRIKO KOLEKTIBOEN, ELKARTEEN EDO INTERES TALDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE COLECTIVOS, ENTIDADES O GRUPOS DE INTERÉS CREADOS EN LA CIUDAD, EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD

HIRIKO GIZARTE-, HEZKUNTZA-, KULTURA- EDOTA ELKARTZE-SAREAREKIN BATERA EGINDAKO JARDUEREN ZERRENDA
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS CON EL TEJIDO SOCIAL, EDUCATIVO, CULTURAL Y/O ASOCIATIVO DE LA CIUDAD

GIZARTE-MOBILIZAZIO KOMUNITARIOKO DINAMIKEN ZERRENDA – RELACIÓN DE DINÁMICAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIA

BERRIKUNTZA ETA LANKIDETZA UDALERRIKO GIZARTE-ERRONKAK EBAZTEKO ORDUAN
INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE RETOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO
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ANIZTASUNA, INTERSEKZIONALITATEA ETA PARTE-HARTZEAREN HOBEKUNTZA
DIVERSIDAD, INTERSECCIONALIDAD Y MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN
ERAKUNDEAK PERTSONEN ARTEAN ENTZUTEA, ELKARLANEAN JARDUTEA ETA ELKAR ULERTZEA SUSTATZEN DUTEN ESTRATEGIAK GARATZEN DITU
LA ENTIDAD DESARROLLA ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA ESCUCHA, LA COLABORACIÓN Y EL ENTENDIMIENTO ENTRE PERSONAS DIVERSAS

ERAKUNDEAK ESTRATEGIAK GARATZEN DITU KOLEKTIBOEN EDO TALDEEN BARNEKO ETA KANPOKO PARTEHARTZEA ERRAZTEKO ETA HOBETZEKO, TRADIZIOZ, ETA HAINBAT ARRAZOI DIRELA ETA, HORIEK HERRIRTASUN AKTIBOA EZ DUTENEAN
LA ENTIDAD DESARROLLA ESTRATEGIAS PARA FACILITAR Y MEJORAR LA PARTICIPACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE AQUELLOS COLECTIVOS O GRUPOS QUE
TRADICIONALMENTE Y POR DIFERENTES MOTIVOS NO SUELEN EJERCER LA CIUDADANÍA ACTIVA

ERAKUNDEAK GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEN DUTEN ESTRATEGIAK GARATZEN DITU ETA IKUSPUNTU INTERSEKZIONALA TXERTATZEN DU BERE
PROGRAMETAN, JARDUERETAN ETA EKINTZETAN
LA ENTIDAD DESARROLLA ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO E INTRODUCE EL ENFOQUE INTERSECCIONAL EN SUS PROGRAMAS,
ACTIVIDADES Y ACCIONES

ERAKUNDEAK KONTZILIAZIORAKO ZERBITZUAK, BITARTEKOAK EDO NEURRIAK JARTZEN DITU MARTXAN
LA ENTIDAD PONE EN MARCHA SERVICIOS, RECURSOS O MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN
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2020an GARATU NAHI DEN PROIEKTUA - PROYECTO A DESARROLLAR EN EL 2020

ERAKUNDEAK GASTEIZKO HIRIAN ETA HERRITARRENGAN DUEN ERAGINA
GRADO DE UTILIDAD SOCIAL, INCIDENCIA, IMPACTO POSITIVO Y REPERCUSIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR EN 2020
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Astero
Semanal

MAIZTASUNA
FRECUENCIA DE USO

Asteartea
Martes

Artxiboa
Archivo

Bai - Sí

ARETOA, ZAKURRA DUTEN PERTSONEKIN
PARTEKATUKO ZENUKE?
¿COMPARTIRÍA ESPACIO CON PERSONAS
ACOMPAÑADAS DE PERRO?

OHARRAK
OBSERVACIONES

Bai - Sí

AHAL BADA, ARETO BEREAN JARRAITZEA
ESKATZEN DU
SOLICITA CONSERVAR EL ESPACIO QUE
ACTUALMENTE USA

ELKARTEEN ETXEAN GARATUKO DIREN
PROGRAMAK EDO ZERBITZUAK
PROGRAMAS O SERVICIOS A DESARROLLAR DENTRO DE LA CASA DE ASOCIACIONES

Ez - No

Ez - No

Asteazkena
Miércoles

Bilerak
Reuniones

Hilero
Mensual

Osteguna
Jueves

Bai - Sí

Ez - No

Ostirala
Viernes

Jarduerak, hitzaldiak, lantegiak
Actividades, charlas y talleres

E-posta - E-mail

Webgunea - Sitio Web

Kanpoko pertsonak – Personas Externas (1)

Hamabost egunez behin
Quincenal

(1) Hala bada, adierazi gutxi gorabeherako kopurua - En caso afirmativo, indicar número aproximado

PERTSONA KOPURUA
N.º DE PERSONAS

Ohikoa - Habitualmente

Astelehena
Lunes

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIA
HORARIO

Egoitza
Sede

Izena - Nombre

Izena - Nombre

III. ERANSKINA: JARDUERA MOTA ETA EREMUAREN PREMIA
ANEXO III: TIPO DE ACTIVIDAD Y NECESIDADES DE ESPACIO

Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos

ARETORAREN ERABILERA
USOS PREVISTOS PARA EL ESPACIO

HARREMANETARAKO PERTSONA
PERSONA DE CONTACTO

ELKARTEA / KOLEKTIBOA
ENTIDAD / COLECTIVO

www.vitoria-gasteiz.org
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Larunbata
Sábado

Bazkideentzako arreta
Atención personalizada
Igandea
Domingo

Telefonoa(k) - Telefono(s)

Tfnoa - Tf: 010 / 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

SULT_003

2019ko abuztuaren 7a, asteazkena • 90 zk.

2019-02579

19/20

dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos
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Firmante: CN=DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=sello electrónico, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 153457
Fecha de firma: 2019.08.07 05:29:33 Z

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada
de Protección de Datos.

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra
agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak
iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babes teko aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Los datos personales no serán cedidos a terceros.

Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei.

Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

DBAOko 6.1.a) artikulua: Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

La gestión de la Convocatoria pública para la autorización de uso de locales municipales como sede social, adjudicación de taquillas y regulación del funcionamiento
de las salas comunes de las Casas de Asociaciones.

Irakurri eta ulertu dut datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa
He leído y comprendo la información sobre el tratamiento de datos personales.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Hartzaileak
Destinatarios

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Tfnoa - Tf: 010 / 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

Elkarteen etxeetan aretoak elkartearen egoitza gisa erabiltzen uzteko, armairutxoak esleitzeko eta areto komunen erabilera arautzeko deialdi publikoaren kudeaketa.

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento
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