
 

ARABAKO SAGASTIETAKO KONTZEJUKO GIZARTE-ETXEA, TABERNA-DENDA ETA OSTATU 

TURISTIKOAREN ERABILERA ETA USTIAPENA LAGATZEKO KONTRATUAREN BALDINTZA 

TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA. 

1.- KONTRATUAREN XEDEA. 

Plegu honen arabera formalizatuko den kontratuaren xedea izango da Arabako Sagastietako 

Kontzejuaren jabetzako zentro sozial, taberna-merkataritza eta aterpetxe turistikoaren 

erabilera pribatiboa lagatzea. 

Zehazki, honako instalazio hauek kudeatzea, mantentzea eta garbitzea izango du helburu: 

• Gizarte-zentroa. 

• Taberna-merkataritza. 

• Turismo-aterpetxea 

CPV nomenklatura kodeak: 

• 55100000-1 Ostalaritza-zerbitzuak 

• 92600007 Kirol-zerbitzuak 

• 55210000-5 Aterpe-zerbitzuak 

2.- HIGIEZINEN EZAUGARRIAK. 

Zerbitzua 1. puntuan adierazitako lokaletan emango da, eta eraikin bakoitzean eskatzen diren 

gutxieneko zerbitzuak desberdinak izango dira. Zentro soziala eta taberna-denda Sobre la 

Rueda kaleko 16. zenbakian daude, frontoiarekin batera. Aterpetxe turistikoa Areatza kaleko 

8. zenbakian dago. 

Sagastietako Gizarte-etxeak gune hauek dauzka: 

• Taberna. 

• Tabernako sukaldea 

• Tabernako biltegia 

• Merkataritza 

• Txokoa 

• Txokoko sukaldea 

• Administrazio Batzarraren Aretoa 

• Mediku-kontsultategia 

• Liburutegia 

• Gizonezkoen jantziak 

• Gizonezkoen jantziak 

• Galdara-gela 

• Ataripe estalia 



 

• Komunak eta espazio komunak 

Aterpetxe turistikoa behar bezala hornituta dago 8 pertsona hartzeko, eta honako espazio 

hauek ditu: 

• Beheko solairua: 

• Sarrerako ataria. 

• Logela eta bainugela egokitua. 

• Sukaldea, jangela eta egongela. 

• Lehenengo solairua: 

• Logela komuna eta komuna. 

ONDASUNEN INBENTARIOA egingo da esleipendun entitatearekin kontratua sinatu aurretik. 

3.- INSTALAZIOAK IREKITZEKO ALDIA ETA ORDUTEGIAK. 

Egutegia eta irekitzeko gutxieneko ordutegia desberdinak dira instalazioen arabera. 

1. Turismo-aterpetxeak erabiltzaileen eskariz irekita egon beharko du beti. Bezeroak sartzeko 

eta irteteko ordutegiak ezarri ahal izango dira, beharrezko garbiketak eta azterketak 

antolatzeko. 

Ez da nahitaezkoa izango erabiltzaileak aurrez aurre hartzeko zerbitzu bat izatea. Hala ere, 

nahitaezkoa izango da telefono bidezko informazio- eta arreta-zerbitzu bat izatea, 

arduradunen batekin komunikatzeko eta aldaketak, iradokizunak eta/edo edozein gorabehera 

jakinarazteko. 

2.- Taberna-saltokiaren instalazioak irekitzeko egutegia eta gutxieneko ordutegia honako 

hauek izango dira: 

• Apirilaren 1etik urriaren 31ra 

• Astelehenetik ostiralera: 18: 00etatik 23: 00etara 

• Larunbatetan: 12: 00etatik 24: 00etara 

• Igande eta jaiegunetan: 12: 00etatik 22: 00etara 

• Azaroaren 1etik martxoaren 31ra 

• Astelehenetik ostiralera: 18: 00etatik 21: 00etara 

• Larunbatetan: 12: 00etatik 23: 00etara 

• Igande eta jaiegunetan: 12: 00etatik 22: 00etara. 

Nolanahi ere, esleipendunarekin aldez aurretik adostuta, irekita egongo da erabiltzaileak 

dauden guztietan. 

Esleipendunak astean egun libre bat izango du, normalean astelehenean. 

Oporrak: HILABETE bat hartu ahal izango da, betiere Kontzejuarekin adostuta eta Sagastietako 

Jaiegunak (hurrengo egunak eta San Joan eguna ekainean) eta Eguberriak errespetatuz. 



 

3. Frontoiari eta gizarte-etxeko gainerako bulegoei dagokienez, taberna-saltokirako ezarritako 

egutegiaren eta ordutegiaren arabera arautuko dira. Kontzejuaren eskariz aldatu ahal izango 

da, espazioren bat erabiltzeko. Era berean, esleipendunak ordutegiak luzatu ahal izango ditu, 

hala irizten badio. 

 

4.- EMAN BEHARREKO GUTXIENEKO ZERBITZUAK. 

Hauek dira nahitaez eman beharreko zerbitzuak: 

1. Taberna-denda: 

• Kafetegiko, edari hotz eta beroen zerbitzua. 

• Janari-zerbitzua (gutxieneko ogitartekoak). 

• Merkataritza-eremuari arreta ematea. 

2. Gizarte-etxea: 

• Txoko-zerbitzua, baldintza hauen arabera kudeatua: 

Une honetan, gela hori Argantzun Ikastolari lagata dago, hezkuntza-

helburuetarako. Lagapen hori eskola-ordutegitik kanpoko beste erabilera 

batzuekin (gimnastika-eskolak, ikastaroak, etab.) partekatua eta bateragarria 

da. 

Kontratua sinatu aurretik, esleipendunarekin hitzartuko da zerbitzu hori nola 

erabili. 

• Administrazio Batzarreko gelaren zerbitzua, Batzarrak bakarrik erabiltzeko. 

Une honetan Argantzun ikastolarekin partekatutako erabileran. 

3. Pilotalekua: 

• Frontoi-zerbitzua. Esleipendunak giltzak zaintzeko lanak egin beharko ditu, eta 

erabiltzaileen eskura izango ditu. 

4. Turismo-aterpetxea: 

• Ostatu-zerbitzua talde edo pertsona horiei eskaini beharko zaie, gehienez ere 

8 pertsonarentzat. 

• Erabiltzaileei oheko arropa eman beharko zaie. 

5.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK. 

Enpresa edo pertsona esleipendunak instalazioak osorik ustiatzeko eta kudeatzeko eskubidea 

du, baldintza-agiri hauetan, kontratuan eta legean bertan ezarritako mugen barruan. 

Debekatuta dago kontratua lagatzea, eskualdatzea edo errentan ematea aipatutako 

instalazioak ustiatzeko, eta kontratuaren kontratatzailea izango da kontratuaren ustiapenaren 

zuzeneko erantzulea. Edozein motatako makinak instalatzeko, Kontzejuaren baimena beharko 

da. 



 

Kontratatzaileak plegu honetan agertzen diren baldintzak ez betetzeak ez dio inolako 

erantzukizunik ekarriko Sagastietako Kontzejuari. 

Hauek izango dira esleipendunaren oinarrizko edo funtsezko betebeharrak: 

1. Instalazioak ezarritako egutegiarekin eta ordutegiarekin martxan jartzea, bai eta agiri 

honetan aurreikusitako nahitaezko zerbitzuekin ere, eta hitzartutako jarraitutasuna 

bermatzea, haien arriskupean eta menturan, sortutako galera, matxura edo 

kalteengatik kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. Horretarako, instalazioak 

martxan jarri beharko ditu, agiri honetan aurreikusitako erabilerarako ezarritako 

epeetan. 

2. Gastuen gaia: elektrizitatea, ura eta berokuntza, internet (aterpetxea), alarmak 

a. Kontratua gauzatzeko behar beste giza baliabide edo baliabide material erabili 

edo atxiki beharko ditu, bere eskaintzan horretarako konpromisoa hartu badu. 

Betebehar hori funtsezkotzat jotzen da, SPKLren azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 76.6.2 artikuluaren arabera. Ez betetzeak kontratua suntsiaraztea 

ekarriko du. 

b. Pertsona edo enpresa esleipendunaren kontura izango diren zerbitzu eta 

instalazioetan behar den materiala egunero birjartzea. 

c. Adjudikaziodunak kudeatuko ditu turismo-tabernaren eta -aterpetxearen 

zerbitzuak eta ustiapena, haren arriskupean eta menturan, eta ez du 

eskubiderik izango galerengatik, matxurengatik edo bestelako kalteengatik 

kalte-ordainik jasotzeko. 

d. Higiezinaren erabilerak edo egin beharreko jarduerak eskatzen dituen lizentzia 

eta baimen guztiak eskuratu beharko ditu bere kontura. Nolanahi ere, 

dagokion osasun-araudia bete, betearazi eta dagozkion kontrolak pasatu 

beharko ditu. 

e. Kontzejuak ez du erantzukizun zibilik bere gain hartuko, ezta subsidiarioki ere, 

emandako elikagaiak edo edariak jateagatik sortutako istripuen aurrean. 

f. Zerbitzua ustiatzen hasi aurretik, esleipendunak instalazioak egiaztatu eta 

martxan jarri direla egiaztatu beharko du, eta behar diren garbiketa- eta 

desinfekzio-lanak egingo ditu. Lan horiek egiteko epea hilabetekoa izango da, 

kontratua hasten den egunetik zenbatzen hasita. 

3. Instalazioen ohiko funtzionamenduaren ondoriozko gastuak eta kontratu honen xede 

diren zerbitzuek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak direnak ordaintzeko 

ardura hartzea. 

a. Eraikina, instalazioak, ekipamenduak eta altzariak egoera onean mantentzeko 

beharrezkoak diren mantentze- eta kontserbazio-ekintza guztiak egin beharko 

ditu esleipendunak, ezinbesteko kasuetan izan ezik. Konpontzeko teknikariak 

behar izanez gero, gastuak Kontzejuaren kontura izango dira. 

b. Kontzejuak mantentze-gastuen kontuak berrikusi ahal izango ditu, eta, hala 

badagokio, kostu osoa edo zati bat bere gain hartzea erabaki. 



 

c. Kontzejuak bere kontura berrjarriko ditu ondasun higigarriak, ekipamenduak, 

tresnak eta lanabesak, erabileragatik hausten edo hondatzen direnean. 

Esleipendunari egotz dakiokeen erabilera oker bat hausten edo hondatzen 

bada, konponketa edo birjarpena esleipendunaren kontura izango da. 

Ordezten diren birjarpenek berdinak izan beharko dute, merkatuan jada ez 

dauden kasuetan izan ezik; kasu horretan, kalitatezkoak eta antzeko 

ezaugarriak izan beharko dituzte. 

d. Instalazioak, etxetresna elektrikoak edo elementuak, hala nola galdarak edo 

bestelako elementu mekanikoak, erabilezin geratzen badira, Kontzejuaren 

kontura izango dira. Kasu horretan, aldez aurretik txosten tekniko bat egingo 

da, konpontzeko beharra edo desegokitasuna balioesteko. 

4. Higiezinak, instalazioak eta ekipamendua ondo mantentzea, eta behar bezala 

funtzionatzea, garbitzea eta higienea zaintzea, harik eta, kontratua amaitzean, 

Sagastietako Kontzejuari dagozkion eta beharrezkoak diren instalazio guztiekin 

entregatu arte. 

Esleipendunak idatziz jakinarazi beharko dio kontzejuari ustiategian gertatzen den 

edozein irregulartasunen berri, eta, oro har, higiezinaren edo haren instalazioen 

narriadura eragiten duen edozein irregulartasunen berri ere eman beharko dio. Horrek 

higiezinaren edo instalazioen itzulketa eragin dezake, baldin eta adjudikaziodunaren 

erantzukizuna egiaztatuta geratzen bada gertatutako anomalia motaren arabera. 

5. Instalazioen funtzionamenduaren ondorioz sor daitezkeen kalteen erantzule izatea 

hirugarrenen aurrean, baldin eta kalte horiek kudeaketaren beraren eta bere edozein 

jardueraren ondoriozkoak badira, salbu eta Sagastietako Kontzejuak ezarritako 

aginduak betez egindako egintzetatik eratorritakoak badira. 

Esleipendunak erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat sinatuko du Sagastietako 

Kontzejuaren alde. Poliza horrek instalazioei eta hirugarrenei eragindako kalteak 

estaliko ditu, eta 300.000 eurokoa izango da gutxienez, taberna-saltokiaren 

funtzionamenduaren ondorioz sor daitezkeen kalteei erantzuteko. Poliza eta 

ordainagiria aurkeztu beharko dira taberna-saltokia martxan jarri aurretik. 

6. Instalazioak aurreikusitako baldintzetan erabiltzeko eskubidea bermatzea 

partikularrei, inolako diskriminaziorik gabe, genero-berdintasunaren ikuspegia barne 

hartuta. Horretarako, idatzizko eta ikusizko hizkuntza ez-sexista erabiliko da 

publizitatea hedatzeko egiten diren hainbat dokumentutan, betiere elebitasuna, 

gaztelania eta euskara bermatuz. 

7. Ezin izango da makinarik jarri, instalatu edo ordeztu, Sagastietako Kontzejuaren 

berariazko baimena izan ezean. Nolanahi ere, esleipendunak egindako edozein 

motatako obrak edo hobekuntzak higiezinaren barruan sartuko dira, eta Kontzejuaren 

jabetzakoak izango dira kontratua amaitzean. Ezin izango ditu Korporazioari itzuli 

beharreko ondasun edo instalazioak baimenik gabe besterendu edo kargatu. 

8. Esleipendunak edozein kontrol-plan egin beharko du, edo, instalazio motaren arabera, 

legediak funtzionamendurako eskatzen dituen neurriak hartu beharko ditu, eta 

esleipenduna izango da horrek dakartzan erantzukizunak ez betetzearen erantzule. 



 

9. Langileak: 

a. Esleipendunak langileak kontratatzen baditu, langile horiek haren mende 

egongo dira soil-soilik. Esleipendunak enpresaburu gisa dituen eskubide eta 

betebehar guztiak izango ditu, eta ez dago lan-harremanik langile horien eta 

Sagastietako Kontzejuaren artean. Era berean, esleipenduna behartuta 

geratuko da lan-arloan indarrean dauden xedapenak, Laneko Osasun eta 

Higieneari buruzkoak, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoak, zerga-

betebeharrei buruzkoak eta kontratuak irauten duen bitartean aldarrika 

daitezkeen gainerako betebeharrei buruzkoak betetzera, eta esleipenduna 

izango da erantzule bakarra kontratua betetzen ez bada. 

b. Langileen kontratazioak eskaini beharreko zerbitzuen eta kalitate-maila ezin 

hobea bermatu beharko du. Arabako sektoreko hitzarmen kolektiboa 

aplikatuko zaio, jardueraren arabera dagokiona. 

c. Esleipendunak bermatu beharko du langileak ondo aurkezten direla, janzkera 

egokia dutela eta tratu egokia ematen diela bere ardurapeko langileei eta 

zerbitzuak ematen dituen beste edozein langileri. 

d. Langileen ordainsariak eta Gizarte Segurantza emakidadunaren eskumen 

esklusibokoak dira, eta langileek ez dute inolako harremanik Kontzejuarekin, 

eta ez dute kontratua amaitzeko eskubiderik finkatzen. 

e. Esleipendunak, ahal den neurrian, langileen kontratazio berriak egingo ditu, 

ahal dela eta baldintza berdinetan, Erriberabeitiko udalerrian erroldatutako 

langileekin. 

f. Esleipendunak erantzukizuna izango du bere zerbitzuak ematen dituzten 

langileen kalitate teknikoagatik, bai eta administrazio kontratatzaileari eta 

hirugarrenei eragiten dizkieten ondorioengatik ere, ez-egiteengatik, 

akatsengatik, lanak eta jarduerak egiteko metodo desegokiengatik eta 

kontratazioaren xede den zerbitzuarekin lotutako zereginak betetzearen 

ondoriozko beste edozein erantzukizunengatik. 

10. Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta ematea dagozkien epigrafeetan. 

11. Elikagaiak manipulatzeko txartela izatea. 

12. Garbiketa: 

a. Lokalak, hormak, kristalak, zerbitzuak, biltegiak, korridoreak eta abar 

garbitzea, bai eta erabilitako tresnak ere; esleipendunaren kontura izango dira, 

behar diren makinak barne. Taberna-denda, ataripe, sukalde eta bainugelen 

eremua egunero garbitzeko konpromisoa hartzen du, espazio, makina eta 

altzari guztietan koipe eta/edo zikinkeriarik ez pilatzeko. Gainera, bainuak, 

barra, sukaldea eta bereziki sentikorrak diren beste leku batzuk egunero 

desinfektatu beharko dira. 

b. Turismo-aterpetxeari dagokionez, erabilera bakoitzaren ondoren sakon 

garbituko da, sukaldea eta komunak desinfektatuz. Oheko arropa guztia eta 



 

tollak aldatu eta garbituko dira, higienea bermatuz. Hurrengo erabilerarako 

egoera ezin hobean geratu beharko du. 

c. Hilean behin, instalazioetako kristal guztiak garbituko dira, baita sukaldeetako 

keak ateratzeko kanpaien elementuak ere, haien erabileraren edo araudiaren 

arabera. Halaber, pilotalekua hilean behin garbituko da, kantxa eta harmailak 

barne. 

d. Urtean bitan garbiketa eta desinfekzio sakonak egingo dira instalazio 

guztietan. 

e. Garbiketa-materiala (erratzak, mopak, friegasueloak, komuneko papera, 

garbiketa-produktuak, parasitoak eta intsektuak desinfektatzea eta beste 

kontsumigarri batzuk) esleipendunak emango ditu. 

f. Produktuak eta hondakinak egunero aterako dira kalean jarritako edukiontzi 

egokietara. Instalazioetako paperontziak eta eskubide-ontziak, bai eta 

taberna-saltokiaren aurrean parkean daudenak ere, egunero jasoko dira. 

6.- KONTZEJUAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK. 

Kontzejuak betebehar hauek izango ditu: 

1. Lehendik dauden higiezina, altzariak, makinak, tresnak eta tresnak esleipendunaren 

esku jartzea. 

2. Egiturazkotzat jotzen diren obren gastuak ordaintzea. Halakotzat hartuko dira 

eraikinen egiturari edo funtsezko elementuei eragiten dieten obrak. Era berean, 

Kontzejuak egokitzat jotzen dituen hobekuntza-obrak egin ahal izango ditu. 

Kontzejuak honako ahalmen hauek izango ditu: 

1. Instalazioen funtzionamendua eta hartutako konpromisoak betetzen diren ikuskatzea 

presidente-erregidorearen bidez. Horretarako, instalazioak, lokalak eta horiekin 

lotutako dokumentazioa ikuskatu ahal izango ditu, bai eta esleipendunak bere 

eskaintzan konprometitutako giza baliabideak eta baliabide materialak instalazioen 

funtzionamenduaren esku jarri dituen ere, eta, hala badagokio, behar den prestazioa 

mantentzeko edo berrezartzeko beharrezko aginduak eman. 

2. Higiezinak, instalazioak eta ondasunak itzultzeko eskatzea, bai eta kontratua indarrean 

dagoen bitartean egindako inbertsioak eta hobekuntzak ere. Kontzejuaren 

titulartasunekoak izango dira, eta kontzejua nahitaez eta doan itzuliko da kontzejura 

kontratua amaitzean. Ondasun higiezinak eta ondasunak erabiltzeko lagapenaren 

iraupen-epea igaro ondoren, Kontzejuak beretzat gordetzen du botatzea erabaki eta 

betearazteko ahalmena, eta, beharrezkoa bada, administrazio-utzarazpenera jotzen 

du. 

3. Kontzejua ez da arduratuko esleipendunak bere hornitzaileei ez ordaintzeaz, ez eta 

instalazioetan egin daitezkeen narriadurez edo lapurretez ere. 

4. Kontzejuak, Erriberabeitiko Udalak eta horiek baimentzen dituzten erakundeek 

instalazioak inolako kontraprestaziorik gabe erabiltzeko eskubidea izango dute, betiere 

erabilera pribatibokoak ez badira eta erabileran interes publikoa badago. 



 

5. Turismo-aterpetxearen kasuan, ezinbesteko arrazoiren batengatik erabili behar bada, 

kontzejuak hura erabiltzeko eskubidea izango du, eta egoki iritzitako kalte-ordainak 

ezarri ahal izango dira esleipendunaren alde. 


