IRAGARKIA

Gobernu eta Finantza batzorde informatzaileak egindako proposamenari jarraiki, 2017ko otsailaren
15eko Alkate erabakiz ESKORIATZAKO UDALEAN EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO IRIZPIDEAK onartu
dira.
Irizpide horiek 2017ko apirilaren 1etik aurrera egindako eskaerei aplikatuko zaizkie.

ESKORIATZAKO UDALEAN EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO IRIZPIDEAK

A.- AURRETIKO OHARRAK
- Berariaz ohartarazten da Erregistro Zibilean (Bake Epaitegian) tramitatu behar dela ezkontza espedientea,
eta ezingo dela ezkontzarik egin ez bada tramitazioa amaitu.
- Erregistro Zibilera (Bake Epaitegira) jotakoan espedientea tramitatzera, adierazi beharko da zeremonia
Alkateak edo bera ordezkatuko duen zinegotziak egitea nahi dugula.
- Beharrezkoa da Bake Epaitegiak ezkontza aurretiko espedientearen amaieraren berri emateko bidalitako
ofizioa izatea Udalak.
B.- ESKAERAK.
- Nortzuk egin dezakete: Alkatetzan ezkontzea nahi eta Erregistro Zibilean espedientea tramitatzerakoan
horrela adierazi duten guztiek.
- Eskaera egiteko lekua:
Udal Erregistro Orokorrean, jendearentzako ordutegian.
Telematikoki.
Posta bidez.
- Eskaera egiteko epea:
Gutxienez ezkontza eguna baino 2 hilabete lehenago eta gehienez ere 6 hilabete lehenago.
- Aurkeztu beharreko dokumentuak:
Eskaera.
Ezkontideen NANaren fotokopia.
Bi lekukoren NANaren fotokopia eta egungo helbidea.
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beharko dira eskaeran, aukeratutakoa Alkatea ez denean.
- Egun edo leku bererako eskaera bat baino gehiago izanez gero, lehentasuna izango du eskaera lehenago
egin duen bikoteak.

C.- ZEREMONIA
- BAIMENA EMATEN DUEN ORGANOA: Alkateek ezkontza zibilak zuzendu ahal izateko Kode
aldaketa egiteko abenduaren 23ko 35/1994 legearen 51.1 artikuluan ezarritakoaren arabera,
ematen duen erakundea Eskoriatzako Udaleko Alkatea da. Hala ere, ahalmen hori
korporaziokiderengan eskuorde dezake, alde interesdunak horrela eskatzen badu edo
eskuordetzeko aurreikusten den edozein kausa ematen bada.
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- EZKONTZA ZEREMONIA OSPATZEKO AURREIKUSITAKO LOKALAK
Zeremonia ospatzeko aurreikusitako lekuak udaletxea eta Ibarraundi museoa dira, betiere, eskatutako egun
eta orduan erabiltzeko libre baldin badaude.
Ibarraundi museoko aretoa museoan bertan erreserbatu beharko da.
Erreserba Ibarraundi museoan bertan egitearen kaltetan gabe, egindako aukera eskaera idazkian adierazi
beharko da.
- ZEREMONIA EGITEKO ORDUTEGIA ETA EGUNAK
Larunbat lanegunetan:
Udaletxea: 10:00etatik 13:00etara.
Ibarraundi museoa: 10:00etatik 12:00etara.
Egun hauetan ez da zeremoniarik egingo:
- Jaiegunetan.
- Abuztuan.
- Zubi-egunetan.
- Aste Santuan.
-Herriko jaietan (ekainak 28, 29 eta 30 eta uztailak 1).
Ezkontza bat baino gehiago izanez gero egun berean, gutxienez ordu erdiko tartea utziko da batetik bestera.
D.- ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK
Udal lokalen erabiltzaileek lokal horiek eta bertako altzariak zaindu beharko dituzte eta gizalegez jokatu.

Erabat debekatuta dago arroza, loreak
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barrualdean. Eraikinaren kanpoaldean botaz gero, ezkontideek neurriak hartu beharko dituzte bertatik alde
egin bezain laster dena garbi geldi dadin. Horrela egin ezean, Udalak garbiketaren kostea erreklamatuko die
ezkontideei.
Lokaletan eta bertako tresnetan sortutako kalteen erantzukizuna ezkontideena izango da, eta Udalak horiek
konpontzeko eskatu dezake.
Ezkontideek 100 euroko fidantza jarri beharko dute udal instalazioak egoki erabiliko diren berme bezala.
Fidantza gutxienez zeremonia egunaren baino 10 egun lehenago jarri beharko da, eta udal ondasunen
egoera aztertutakoan eta interesdunek aurrez horrela eskatutakoan itzuliko da. Udal ondasunetan kalterik
izanez gero, garbiketa behar bezala egin ez edo udal jabarian sortutako beste edozein kalte izan, fidantza
bahitzeko espedientea hasiko da, eta interesdunei entzunaldia eskainiko zaie.
Udal lokalak erabiltzeak indarrean dauden udal ordenantzetan ezarritako tasa ordaintzea ekarriko du.
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