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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Elkarteen udal erregistroaren araudia behin betiko onartzea

Ez da erreklamaziorik aurkeztu Iruña Okako elkarteen udal erregistroaren araudiaren aurka; 
hasieran onartzeko erabakia ALHAOren 33. zenbakian, 2017ko martxoaren 20koan, argitaratu 
zen. Beraz, behin betiko onartu da eta, zehatz-mehatz, zera dio:

Iruña Okako elkarteen udal erregistroaren araudia

Araudi honen bidez, elkarteen udal erregistroa arautzen duen esparru juridikoa elkarte sa-
rearen eta talde partaidetzaren errealitatea agiriez ezagutzeko bidea ematen duen tresna gisa 
ezartzearen aldeko apustua egiten da, interes publikoko gaietan herritarren partaidetza babestu 
eta sustatzeko ekin behar zaien ekintza publikoei euskarria ematen dien beharrezko informa-
zioa edukitzeko asmoz eta, aldi berean, udal kudeaketan gardentasuna bermatu eta herritarren 
beharrak hobeto asetzeko helburuarekin.

Araudi honek arautzen du nork eman dezakeen izena hor, nola eta zein eskubide ematen 
duen inskripzioak. Idazteko, Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioaren gomendioak 
eta parte hartzeko tradizioa duten beste udalerri batzuetan dagoen esparru arautzailea hartu 
dira kontuan.

Araudi honetan, talde egonkorrek, hiru pertsona edo gehiagokoek, izena emateko aukera 
sartzen da, berezko nortasun juridikorik eduki behar izan gabe. Herritarren partaidetzako moda-
litate berriak elkarteen bidezko partaidetza instituzionalizatu tradizionalaren moldeak hausten 
ari dira eta hain zurrunak ez diren formula berriak arakatzen ari dira. Bestalde, araudiak erre-
gistroa informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien laguntzaz kudeatzeko asmoa 
barne hartzen du. Horrela, izapideak arindu nahi dira, baita han dagoen informaziorako sarbidea 
erraztu ere.

1. artikulua. Xedea eta izaera

1. Iruña Okako elkarteen udal erregistroaren xedea da udalari irabazteko xederik ez duten 
eta jarduketa eremu nagusia udalerrian daukaten kolektiboen, elkarteen, fundazioen eta talde 
egonkorren errealitatea ezagutzeko bidea ematea, gizarte sareen eta elkarte sarearen bilakaera 
analizatu eta aztertzeko helburuarekin, horrela herritarren partaidetza hobetzeko eta sustatzeko 
politika eraginkor baten alde egiteko.

2. Elkarteen udal erregistroa beste edozein elkarteen erregistro orokorretatik independentea 
da; beraz, entitateek edo erakundeek batean izena emateak ez du ekarriko bestean ere izena 
ematerik.

2. artikulua. Atxikipena

Erregistroa Kultura Zinegotzitzari atxikitzen zaio eta administrazio unitate horrek kudeatu eta 
mantenduko du, udaleko idazkari nagusiak ezartzen dituen eskumenei eta jarraibideei kalterik 
egin gabe.

3. artikulua. Publizitatea

Elkarteen udal erregistroan jasotako datuak publikoak izango dira eta edozein interesdunek 
ikusi ahalko ditu; muga bakarrak indarrean dagoen legerian xedatutakoak izango dira.
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4. artikulua. Izena eman dezaketen erakundeak

Irabazteko xederik ez duten eta udalerriko interes orokorrak edo sektorialak defendatzea, 
sustatzea edo hobetzea helburu duten herritar erakundeek, elkarteek, fundazioek, kolektiboek 
eta talde egonkorrek eman ahalko dute izena erregistroan, bereziki, auzo elkarteek, guraso elkar-
teek, gizarte ekintzako erakundeek, kulturakoek, kiroletakoek, nazioarteko lankidetzakoek, aisial-
dikoek eta antzeko beste edozeinek, beren jarduerak Iruña Okako lurralde eremuan gauzatzen 
badituzte eta hor badute sozietatearen egoitza. Ildo horretan, lankidetzarako eta garapenerako 
elkarteek eta erakundeek izena eman ahalko dute erregistroan, ekintza nagusia garatzen duten 
lekua edozein dela ere, Iruña Oka udalerrian badute egoitza.

Araudi honen ondorioetarako, hauxe jotzen da talde egonkortzat: hiru pertsona edo ge-
hiagoko taldea, nortasun juridikorik eduki gabe ere, baliabide ekonomikoak edo pertsonalak 
partekatzeko konpromisoa hartzen duena, irabazteko xederik gabe, interes orokorreko proiek-
tuak, jarduerak edo portaerak burutzeko helburuarekin.

5. artikulua. Izena emateko dokumentazioa

Elkarteen udal erregistroan izena emateko, interesdunek eskaera egin beharko dute alkateari 
idazki bat bidaliz eta horri agiri hauek erantsiz:

1. Indarrean dauden estatutuen edo funtzionamendu arauen kopia eta erakundea eratu zen 
dataren egiaztapena. Talde egonkorren kasuan, taldearen helburuen adierazpena, kide guztiek 
sinatua, eta taldeko ordezkari edo ahaldunaren izendapena; horrek taldeari dagozkion betebe-
harrak betetzeko adina botere eduki beharko du.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko erregistro orokorreko inskripzio zenbakia.

3. Zuzendaritza batzordeko kideen nortasuna, egoitzak, harremanetarako telefono-zenbakiak 
eta, hala badagokio, sozietatearen egoitza edo egoitzak egiaztatzen dituen akta edo ziurtapena.

4. Identifikazio fiskaleko kodea, pertsona juridikoak badira, edo, pertsona fisikoak badira, 
taldea osatzen duen kide bakoitzaren identifikazio fiskaleko zenbakia.

5. Izena eman duen kide kopuruaren ziurtapena.

6. Erakundearen egiteko edo helburu nagusiaren deskribapena.

7. Hala badagokio, federazioetan, konfederazioetan edo beste elkarte batasun batzuetan 
daudelako ziurtapena.

6. artikulua. Inskripzio ebazpena

1. Inskripzio eskaera aurkeztu eta 30 egun igaro baino lehen, salbu eta dokumentazioan 
hutsak konpontzeko beharragatik eskaera eten behar izan bada, alkateak erakundea elkarteen 
udal erregistroan sartzea erabakiko du, eta ebazpen hori jakinaraziko zaio, esleitutako inskripzio 
zenbakiarekin batera. Une horretatik aurrera, ondorio guztietarako altan dagoela joko da.

2. Erakunde eskatzaileak aurreko paragrafoan adierazitako epean inskripzio jakinarazpena 
jasotzen ez badu, ondorioztatuko da inskripzioa gauzatu egin dela, baldin eta 5. artikuluaren 1. 
ataletik 5. atalera jasotako datuak eman baditu.

7. artikulua. Datuen aldaketa

Izena eman duten erakundeek inskripziorako oinarri hartu diren datuen edozein aldaketa 
jakinarazi behar diote udalari, hilabeteko epean, aldatu den egunetik zenbatuta.

8. artikulua. Inskripzioaren indarraldia

1. Urtero, otsailaren 28a baino lehen, izena eman duten erakundeek aurreko urtean egindako 
jardueren eta ekitaldien memoria aurkeztu beharko diote udalari, abenduaren 31 baino lehen 
inskribatuta zeuden kideen kopuruaren ziurtagiriarekin batera.
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2. Aurreko artikuluetan xedatutako betebeharrak betetzen ez badira, udal honek, ofizioz, 
erakunde edo kolektiboen inskripzioa baliogabetu ahalko du, jarduerarik gabekotzat jotzeagatik. 
Orduan, erakunde interesdunari egoera horren berri emango dio, hamabost egun baino 
gutxiagoko epean egokiak iruditzen zaizkion alegazioak egin ditzan. Alegaziorik aurkeztu ezean, 
automatikoki baja emango zaio.

3. Erakundea desagertzen bada, alderdi batek eskatzen badu edo jarduerarik ez badago 
baliogabetuko da inskripzioa.

4. Nolanahi ere, udal erregistroan egiten diren elkarteen inskripzioak, aldaketak eta balioga-
betzeak alkateak edo hark eskuordetzen duen zinegotziak ebatziko ditu berariaz eta erakunde 
interesdunari jakinaraziko zaizkio.

9. artikulua. Erregistroaren kudeaketa

1. Elkarteen udal erregistroan jasotako datuak agindutako xedeak erdiesteko beharrezkoak 
diren baliabide eta prozedura informatikoan bitartez tratatu eta artxibatuko dira, izapideak 
erraztearen eta arintzearen, doakotasunaren, sarbide librearen, konfidentzialtasunaren, segur-
tasunaren eta autentikotasunaren printzipioak errespetatuz, subjektuak nor diren jakiteko eta 
komunikazioaren helburua betetzeko asmoz.

2. Inskribatutako datuak baliabide telematikoez informatzeko, komunikatzeko eta egiaztatzeko 
sistema aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz onartuko da, datu pertsonalen babesari 
buruzko xedapenak errespetatuz.

10. artikulua. Publizitatea

1. Udalak elkarteen udal erregistroan izena emateko prozedurei buruzko datuen kontsulta 
erraztuko du, bere korporazio atariaren bidez.

2. Era berean, elkarteen udal erregistroan izena emateko prozedurak baliabide elektronikoez 
izapidetzea bultzatuko du, indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

11. artikulua. Baliabide publikoen erabilera

1. Izena eman duten erakundeek, dagozkion zerbitzuek ezartzen duten aurrerapenarekin erre-
gistro orokorrean idatzizko eskaera aurkeztu eta gero, udal baliabide publikoak erabili ahalko 
dituzte, bereziki, lokalak eta komunikabideak, baldin eta eskuragarri badaude.

2. Baimenak honako hauek kontuan hartuta emango dira: programatutako jarduerak, 
espazioen eskuragarritasuna, langileak eta ordutegiak. Horretarako, eskatutako baliabideak 
kudeatzeaz arduratzen diren unitateek finkatutako irizpideei jarraituko zaie.

3. Era berean, izena eman duten elkarteek udalak elkartegintza sustatzeko bultzatzen dituen 
prestakuntza ekintzetan parte hartu ahalko dute.

4. Elkarteak izango dira udal instalazioetan egindako erabileraren eta baliatzeagatik sor 
ditzaketen kalteen erantzuleak.

12. artikulua. Komunikazioak

1. Udalari idatzizko eskaera bidali eta gero, izena eman duten erakundeek kide anitzeko 
udal organoen bilkura publikoetarako deialdiak jaso ahalko dituzte sozietatearen egoitzan, gai 
zerrendan haien helburu sozialarekin zerikusia duten kontuak barne hartzen badira.

2. Izena eman duten elkarteek, udalari idatzizko eskaera bidali eta gero, udal organoek har-
tutako erabakiak eta emandako ebazpenak jaso ahalko dituzte, haien edukiak erakundearen 
helburu sozialarekin zuzenean zerikusia duten gaiei eragiten dienean.

3. Udalak, izena eman duten elkarte interesdunek berariazko eskaera egin eta gero, udalak 
editatu dituen eta haien helburu soziala dela eta haientzat interesgarriak diren argitalpenak 
bidaliko dizkie.
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13. artikulua. Dirulaguntzak

Udal baliabideek ahalbidetzen duten neurrian, udalak dirulaguntzak emateko deialdiak 
egingo ditu urtero. Horietan parte hartzeko gutxieneko betekizuna, berariazko araudi aplikaga-
rrian xedatutakoez gain, elkarteen udal erregistroan alta emanda egotea izango da.

14. artikulua. Harremanak

Udal sailek beharrezko lankidetza harremanak antolatuko dituzte behar bezala izena eman 
duten erakundeek sustatutako gaien izapidetzea errazte aldera. Elkarteen udal erregistroa 
kudeatzeaz arduratzen den administrazio unitatea arduratuko da beste udal unitate batzuei 
administrazio honen artxiboetan jardun behar duten elkarteen inguruko datuak emateaz.

Azken xedapena

Araudi honek aurreikusten ez dituen kasuetan, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidea-
ren oinarriak arautzen dituenak, eta Toki korporazioen antolaketa, funtzionamendu eta araubide 
juridikoaren Araudiak, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak onartuak, xedatutakoari 
men egingo zaio.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Langraiz Oka, 2017ko maiatzaren 17a

Alkate-lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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