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ONDARROAKO HERRITARTASUNARI ONGI ETORRI EKITALDIAK EGITEKO UDAL 
ORDENANTZA 

ZIOEN AZALPENA 

Ordenantza honen bidez, Ondarroako udal-titulartasuneko lokaletan Herritartasunari ongi 
etorria emateko ekitaldien prozedura eta gauzatzea arautu nahi dira. 

Herritartasunari ongi-etorria, bataio zibila izenez ezaguna, gizartean kide berri baten 
etorreraren ospakizuna da, konnotazio erlijiosorik gabe eta tradizio historiko oso baten 
jarraipen gisa. 

Arau honen helburua da ongi etorria ematea jaio diren pertsonei, hau da, zeremonia zibil 
eta laikotzat hartzen da, eta gurasoek/tutoreek adingabea balio zibikoetan, 
demokratikoetan eta berdintasunean eta errespetuan hezteko konpromisoa plazaratzen 
dute. 

Zeremonia alkateak, zinegotziak edo gurasoek/tutoreek izendatzen duten pertsonak 
egingo du. Ekitaldia amaitzean, adingabeak "Herritartasunaren Gutuna" jasoko du, 
gizartera iritsi dela aitortzeko. 

Ordenantza honek eskariak, prozedura eta ebazpena arautzen ditu. Azkenik, alkateari 
baimena emango zaio arau honen helburuetarako beharrezkoak diren garapen-egintzak 
eman ditzan. 

I KAPITULUA 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. Artikulua – Xedea 

Erregelamendu honen xedea da jaioberrien herritartasunerako ongietorriaren prozedura 
eta ekitaldia arautzea, zeremonia zibil eta laikotzat jotzen baitu, eta, horren bidez, 
gurasoek/tutoreek adingabea balio zibikoetan, demokratikoetan eta berdintasunean eta 
errespetuan hezteko konpromisoa plazaratzen dute. 

2. Artikulua.- Helburua 

Ondarroako Udalari erakunde publiko gisa dagozkion betebeharrak betetzeko, arau honen 
helburuak honako hauek dira: 

A. Gizarteek pertsona berriak beren komunitatean hartzeko erabili duten tradizio 
historikoarekin jarraitzea. 

B. Gizarte demokratikoak herritar berriei eskaintzen dien harrera sustatzea. 

C. Lankidetzan aritzea, parte hartzea eta aukera eskaintzea, Udalaren eskura dauden 
bitartekoak erabiliz, hala nahi duten herritarrek, beren askatasunaren adierazpen gisa, 
ospakizun laikoak antolatu ahal izan ditzaten erlijio-zeremonien alternatiba gisa, eta, 
horrela, familia- eta gizarte-eremuan dituzten konpromiso eta betebehar zibilak publikoki 
adierazi eta jaso ahal izan ditzaten. 
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3. Artikulua.- Edukia 

Ordenantza honek, jaio berri diren herritarrei ongietorria emateko zeremonien ekitaldian, 
Udalaren lankidetza arautzen du,  eta bereziki, ekitaldi horretarako udal-bulegoen 
erabilera lagatzeko araubidea. 

II KAPITULUA 

HERRITARTASUNARI ONGI ETORRIA 

4. Artikulua.- Ekitaldiaren definizioa. 

Ondarroako bizilagun berri baten komunitateari egindako ongietorriaren adierazpen 
publikoa da, eskubide guztiekin eta komunitatearekiko betebehar korrelatiboekin. 

Ondarroako Udalak, ekitaldi publikoan, gurasoen edo legezko tutoreen eskariz, eta 
herritarrak ordezkatuz, ongietorria eta harrera egiten dio jaio berriari edo 
tutoretzapekoari, izaera hori emateko eta Haurren Eskubideen Adierazpen Unibertsalean 
eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean aitortutako eskubideez gozatzeko eskubidea 
aitortzeko. 

5.- Artikulua.- Ekitaldiaren izaera sinbolikoa. 

Herritartasunari Ongi Etorriak ez du inolako balio juridikorik, haurrak gizartean eskubide 
osoko herritar gisa harrera egiteko ekitaldi publiko bat egiteaz gain, eta gurasoek edo 
legezko tutoreek hura askatasun, berdintasun eta errespetu-printzipio demokratikoetan 
eta herritar gisa dituzten betebeharretan hezteko konpromisoa hartzeaz gain. 

III KAPITULUA 

ESKAERA, PROZEDURA ETA EBAZPENA 

6.- Artikulua.- Eskaera eta prozedura 

1.- Eskabideak Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, aurrez aurre edo bitarteko 
elektronikoen bidez, eta Alkatetzari zuzenduko zaizkio, gutxienez honako hauek 
adierazita: 

- Adingabearen izena, abizenak. 

- Gurasoen/tutoreen izen-abizenak eta NANa. 

- Zeremoniako buru izateko izendatzen duten pertsona. 

- Lekukoen izen-abizenak eta NANa. 

- Bertaratutakoen kopurua, gutxi gorabehera. 

- Ekitaldia egiteko proposatutako eguna eta ordua 

- Ekitaldia egin nahi den udal lokala. 

-Publiko edo pribatua izatea ekitaldia 
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Eskaerarekin batera, familia-liburua, aitatasuna/amatasuna egiaztatzen duen jaiotza-
ziurtagiria edo adingabearen tutoretza ematen duen ebazpen judiziala aurkeztu beharko 
dira (hiru agiri horietako bat nahikoa da). 

Eskabideak proposamena egin baino gutxienez bi hilabete lehenago aurkeztu behar dira. 

2.- Eskabideei Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztutako hurrenkeraren arabera 
erantzungo zaie, Lehentasun-eskubidea ematen du proposatutako datan lokala erabiltzeko 
beste eskabide batzuen aurrean  

3.- Lokalen erabilera lagatzea, aldez aurretik erabilgarri egonez gero: udal instalazio eta 
eraikinen erabilera erabilera pribatibo berezia da. Udalak eskuragarri dituen lokalak: 
Kofradia Zaharreko lehenengo eta bigarren pisuko aretoak dira. 

Hala ere, eskatzaileak hala eskatzen badu, eta Udalak aldez aurretik berariazko baimena 
ematen badu, beste edozein udal-instalazio laga ahal izango du. 

4.- Ekitaldiak, gehienbat, ostiraletan (17:00h-tik 20:00h- tara) eta larunbatetan (12:00h tik 
14:00h tara) egingo dira.  

Eskatzaileak hala eskatzen badu, tarte horretatik kanpoko beste ordutegi bat adostu ahal 
izango da. 

7. Artikulua.- Apainketa. 

Lagatutako lokala apaindu edo modu berezian egokitu nahi izanez gero, Ondarroako 
Udalaren aldez aurreko eta idatzizko baimenarekin egin beharko dute, betiere tokiaren 
harmonia eta ezaugarriak errespetatuz, eta eskatzaileak ordaindu beharko ditu sortzen 
diren gastuak. Lokala apaintzea aukeratuz gero, eskatzaileek lokala baldintza berberetan 
uzteko ardura hartuko dute, bai barrukoa bai kanpokoa. 

8. Artikulua.- Ebazpena 

Ekitaldia egiteko baimenak Alkatetzaren Dekretu bidez emango dira. Dekretu horretan, 
gutxienez, alderdi hauek jasoko dira: 

- Ekitaldiaren eguna eta ordua. 

- Zer udal instalazioan egingo den. 

- Adingabearen izen-abizenak eta jaioteguna. 

- Gurasoen/tutoreen izen-abizenak eta NANa. 

- Ekitaldi buru izango den pertsona. 

- Lekukoen izen-abizenak eta NANa. 

- Bertaratutakoen gehieneko kopurua. 

- Izaera publiko edo pribatua izatea 

- Hala badagokio, lokala apaintzeko baimena. 
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9. Artikulua – Datuen babesa. 

Ordenantza hau aplikatuz izapidetutako udal-espedienteetako datuak eskuratzeko, 
indarrean dagoen araudia bete behar da (Datuak Babesteko 3/2018 Lege Organikoa). 

IV KAPITULUA 

EKITALDIA EGITEKO ARAUAK ETA HERRITARTASUN-GUTUNA 

10. artikulua.- Ekitaldia burutzea 

1. Aplikatu beharreko arau-xedapenen arabera, Ondarroako Udalak Ordenantza honetan 
jasotako zeremoniak baimendu eta horietan parte hartzen du. 

Ekitaldiaren buru alkatea, hark eskuordetutako zinegotzia edo aurrerago adieraziko den 
eskaera-idazkian proposatutako beste edozein pertsona izango dira. 

2. Ekitaldiaren buru izateko, ez da beharrezkoa izango Ondarroan erroldatuta egotea. 

3.- Ordenantza hau indarrean sartzen denean, Ondarroako Udalak, ekitaldia garatzeko 
eredu bat idatziko du, eta nahi dutenek erabili ahal izango dute. 

Ekitaldian, adingabearen gurasoek/tutoreek, senideek  edo lagunek hartu ahal izango dute 
hitza. 

Iraupena: ekitaldiak 60 minutuko iraupena izango du gehienez. 

11. Artikulua.- Egintzaren izaera: 

Ekitaldiaren antolaketan, eskatzaileen borondatea gailentzen da, eta Ondarroako 
Udalarekin adostuko dute ekitaldiaren garapena, bai eta izaera publikoa edo pribatua ere. 

12. Artikulua.- Herritartasunaren Gutuna 

"Herritartasunaren Gutunak" adingabea gizartera iritsi izanaren aitorpena sinbolizatzen du. 

Herritartasunari Ongi Etorria emateko ekitaldiaren akta jasoko du zeremoniaren buruak. 
Akta horrek "Herritartasunaren Gutuna" izena izango du, eta gutxienez, honako hau jasoko 
du: 

- Zeremoniaren eguna eta ordua. 

- Ekitaldiaren buru izan den alkatearen/zinegotziaren/pertsona xehatuaren aipamena. 

- Adingabearen izen-abizenak eta jaioteguna. 

- Gurasoen/tutoreen izen-abizenak. 

Akta horren bi ale  sinatuko dute: ekitaldiaren buru izan den pertsona, adingabearen 
gurasoek/tutoreek eta bi lekukok. Ale bat interesdunentzat izango da, eta bigarrena Udal 
artxiboan gordeko da. 

Ordenantza hau indarrean sartzen denean, Ondarroako Udalak "herritarren gutuna" eredua 
onartuko du. 
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XEDAPEN GEHIGARRIA 

Ondarroako Alkateari ahalmena ematen zaio Ordenantza honen helburuak betetzeko 
beharrezkoak diren xedapenak emateko. 

AZKEN XEDAPENA 

Araudi hau indarrean jartzen denean, Herritartasun Ongi Etorri ekitaldiak eskatu ahal 
izango dira bi/hiru/lau/urte arteko adingabeentzat. (mugatu zenbat urteko haurrak parte 
hartu ahal izango dute araudiaren hasieran)


