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KULTUR LEIOAKO ENTSEGU GELAK ERABILTZEKO ARAUDIA 
 

KULTUR LEIOAko ENTSEGU GELAK erabiltzerakoan, hurrengo arau hauek bete beharko dira: 
 

- Kultur ekipamendu hau erabiltzeko baimenak baliogabetu ahal izango dira, eta ez da kalte-ordainik jasotzeko 
eskubiderik izango, behar bezala arrazoitutako bat-bateko inguruabarrek edo interes publikoa babesteak hala 
eskatzen badute. Interesatuak beharrezko dokumentuak bete beharko ditu eta, Udalak onetsitako fidantza 
edota tarifa ordaindu, hala badagokio. 
 

- Kultur Leioako Entsegu Gelak erabiliko dituztenek udal-arduradunek edo bertako arduradunek esandakoa 
bete beharko dute. Halaber, erabil daitezkeen espazio edo materialez modu egokian eta beharrezko xederako 
baliatuko dira erabiltzaileak, ondasun eta pertsonei eragin liezazkieketen kalteen erantzuleak izanik. 
 

- Kultur Leioako Entsegu Gelak eta bertako materialak txarto edo modu okerrean erabiltzearen ondorioz gerta 
litezkeen kalteak, ezin izango zaizkio Leioako Udalari egotzi eta ezin izango zaio berari ordaintzeko eskatu, ez 
bada jarduerak zuzentzeko ardura duten langileen errua edo arduragabekeria izan behintzat (halako langilerik 
izanez gero), edo ez badago kausazko erlaziorik kalteen eta materialaren zein instalazioen egoera txarraren 
artean. 
 

- Entsegu Gelen arduradunen aginduak hautsiko edo beteko ez lituzketen lagunei, edo zerbitzua, lokala eta 
bertako materiala antolatutako jardueren xederako erabiliko ez luketenei, edo lokalean, instalazioetan edo 
bertako osagairen batean kalteak eragingo lituzketenei, oro har, zigorra ezarriko zaie aplikatu beharreko 
araudia aintzat hartuta. Zigorra ezartzerakoan kalteak nahitakoak izan diren kontuan hartuko da baita 
hutsegitea larria edo arina izan den eta kaltearen zenbatekoa ere.  Nolanahi ere, zigorrak ezarri aurretik 
interesatuari/interesatuei esan beharrekoa entzuteko aukera emango zaio/zaie, eta hala badagokio, ez du 
eragindako kalteak ordaindu beharretik salbu utziko. 
 

- Debekatuta dago Entsegu Gelek dituzten instalazioetatik aparteko beste elementurik jartzea Kultur 
Zuzendaritzari aldez aurretik horren berri eman barik eta hark elementua jartzea baimendu barik. Halaber, 
elementu horiek jartzeak ez du inoiz eraginik izango areto horretan normalean edo noizean behin egiten diren 
jardueretan; jarduerak ohiko moduan gauzatzen jarraitu beharko dira.  
 

- Entsegu Geletan ezin izango da txakurrik edo bestelako animaliarik sartu. Era berean, debekatuta egongo da 
bertan erretzea, eta edariak edo janaria sartzea. 
 

- Leioako Udala izango da Kultur Leioako Entsegu Gelen arduraduna, eta Udalak, beharrezkotzat jotzen 
duenean, erantzukizun hori Kultur Sailaren esku utziko du. Baina, eta unean uneko jardueraren arabera, 
antolatzailea izango den/diren lagun/lagunei, taldeari, elkarteari edo erakundeari dagokio jarduera horren eta 
Entsegu Gelen erantzukizuna. 
 

- Eskaera orria sinatu duen pertsona, edo bere kasuan, pertsona horrek ordezkatzen duen Erakundea eta  
unean-unean Entsegu Gela erabiltzen egongo dena, bertan burutuko den jardueraren erantzule egiten da. Hark, 
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halaber, instalazioak garbi eta egoera onean mantentzeko konpromisoa hartzen du, baita higiezinari kalte egin 
diezaiokeen istilurik edo ekintzarik, oro har, gertatuko ez dela hitzematen ere. 
 
Zentzu honetan, baimenaren eskatzailea honetara behartuta egongo da: 
a.-Taldearen etorrera Kultur Leioako informazio gunean jakinarazi, era honetan baimendutako pertsonak gelak 
irekiko ditu. Geletara taldeak betetako izen-emate orrian agertzen diren taldekideak baino ez dira sartuko. 
Kanpoko beste pertsona baten sarrerak baimen berezia beharko du eta aldez aurretik jakinarazi beharko da 
betetzen den eskaera orrian. 
b.- Erabilitako materiala batu, hurrengo ekintzarako gela ondo atonduta utzita. 
d.- Baimendutako ekintza bukatutakoan, Kultur Leioako informazio gunean jakinarazi, gelak itxi ahal izateko. 

 

KULTUR LEIOAKO ENTSEGU GELAK ERABILTZEKO TARIFAK 
  

1.- Entsegu Gelak erabiltzeko ordaindu beharreko tarifa lau aldagaien arabera finkatzen da: interesatuaren 
 auzotasuna, erabilera ordua, maiztasuna eta ekintzaren izaera. 

2.- Entsegu Gelak erabiltzeko tarifa, gutxienez  2 ordukoa izan behar dena, 60 € izango da, euren artean 
%50eko taldekideak Leioaztarrak direnen taldeentzako eta 120 €takoa baldintza hori betetzen ez duten 
taldeentzat. Tarifa hau Entsegu Gelak noizean behin erabiltzen dutenei ezarriko zaie aurrera eramaten duten 
ekintza kontutan hartu barik. 
3.-Talde edo erakunde berak gela hauei ematen dien erabilpen maiztasunaren arabera, beti eta musika 
entsegua izanda, tarifa hauek ezarriko dira: 

a) Hilabete natural batean lau erreserba edo gehiago egiten direnean, 2 orduko erabileragatik, kantitatea  
14 eta 20 € bitartekoa izango da, jarraian errazten den ordutegia kontutan izanda: 

  

  10/12h 12/14h 14/16h 16/18h 18/20h 20/22h 

L 14.00 € 14.00 € 14.00 € 14.00 € 17.00 € 20.00 € 

M 14.00 € 14.00 € 14.00 € 14.00 € 17.00 € 20.00 € 

X 14.00 € 14.00 € 14.00 € 14.00 € 17.00 € 20.00 € 

J 14.00 € 14.00 € 14.00 € 14.00 € 17.00 € 20.00 € 

V 14.00 € 14.00 € 14.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 

S 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 

D 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 

 

b) Hilabete natural batean bi edo hiru erreserba egiten direnean, 2 orduko erabileragatik, kantitatea  28 
eta 40 € bitartekoa izango da, jarraian errazten den ordutegia kontutan izanda: 

  10/12h 12/14h 14/16h 16/18h 18/20h 20/22h 

L 28.00 € 28.00 € 28.00 € 28.00 € 34.00 € 40.00 € 

M 28.00 € 28.00 € 28.00 € 28.00 € 34.00 € 40.00 € 
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X 28.00 € 28.00 € 28.00 € 28.00 € 34.00 € 40.00 € 

J 28.00 € 28.00 € 28.00 € 28.00 € 34.00 € 40.00 € 

V 28.00 € 28.00 € 28.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 

S 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 

D 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 

     
  4.- Musika entseguetan, gelaren erabilpena  irauten duen bitartean, erraztuko den materiala honako hau da: 

• Bateria osoa, (baketarik gabe) 5 piezatakoa (kutxa, 3 tom, bombo), bombo oinpekoa, charston oina eta   
  platera), 2 plater oin platerrekin eta  eserlekua. 

• Baxu anplifikadorea 

• 2 kitar anplifikadore 

• Nahasketa mahaia ( 8 kanal eta 2 linea) 

• 3 mikrofono oin 

• 3 mikrofono 
 

Erreserbak: kasu guztietan gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin egingo dira. 

                                      Fidantza:  
- Noizean behingo alokairua: erreserba egiteko momentuan fidantza moduan gelaren alokairurako besteko 
   kantitatea diru gordailu bezala utziko da. 
- Aldizkako alokairua: erreserba egiteko momentuan fidantza moduan hilabetearen  alokairurako besteko 
   kantitatea diru gordailu bezala utziko da. Urte naturala edo taldearen aldizkako erabilera bukatutakoan fidantza        
bueltatuko da, beti ere egunean dagoen araudia  hautsi ez bada  
 

 

Alokairuaren ordainketa. 
Alokairua ordaintzeari dagokionez, honako arau hauek aintzat hartuko dira: 
1. Benetan instalazioak erabiliko dituzten eskaera-egileei dagokie Leioako Udaleko Kultur Saileko lokalen 
alokairua ordaintzea.  
2. Dagokion diru-kopurua ekitaldia hasi baino 48 ordu lehenago, gutxienez, ordaindu beharko da, noizean behin 
nahiz aldizkako erabilpenetan.  
 
3. Derrigorrezkoa izango da Kultur Leioako instalazioak erabiltzeko baldintza orokorrak eta ordaindu beharreko 
kopuruaren ordainketa onartzeko agiria sinatzea. 
 

4. Erreserbak bertan behera utzi nahi izanez gero, behar bezala justifikatutako eta Kultura Zuzendaritzak libreki 
baloratutako arrazoiak baino ez  dira onartuko. Horretarako arrazoiak idatziz eman beharko dira, onarpena 
lortze aldera, eta betiere, jarduera egingo litzatekeen eguna baino 8 egun lehenago gutxienez.  


