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Harrobia 2020-2 
Eskaera aurreratuaren oinarriak 

1. Xedea. 

Harrobiaren instalazioak erabiltzeko erreserbak eskatzeko deialdia zabaltzen da. Helburua da 
Harrobiaren erreserben kudeaketa hobetzea, eskaera-fluxua aurrerapen handiagoarekin 
erregulatuko duten epeak ezartzea eskatzen baitu. 

2. Erakunde eta pertsona hartzaileak. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen barruan jarduera eszenikoan enpresa-jarduerak egiten 
dituzten merkataritzako konpainiak, kooperatiba-sozietateak, sozietate zibilak eta pertsona fisikoak. 

Deialdian ez dira onartuko bestelako erakunde edo pertsona hartzaileak, zeinek erreserba eskatu 
ahal izango duten, hala badagokio, erreserben egutegia zehaztuta dagoenean eta libre dauden 
egunak ezagutzen direnean. 

3. Eskainitako zerbitzuak eta denbora-eremua. 

Deialdiak Harrobiaren areto eszenikorako datak erreserbatzeko eskaera egiteko aukera ematen du, 
webgunean xehatzen diren ohiko prestazio guztiekin.  

Erreserba proiektu mota honetarako eskatu ahal izango da esklusiboki: ‘Proiektu eszenikoko 
entseguak eta lanak’. Ez da sartuko, beraz, inolako ekitaldirik ezta eszenikoak ez diren proiektuak ere; 
horiei arreta eskainiko zaie Harrobiaren bulegoarekin harremanetan jarriz. 

4. Baldintza orokorrak. 

2020ko ekainaren 1etik abenduaren 31era arte egingo diren egonaldietarako erreserba-eskaerak 
bakarrik hartuko dira kontuan.0 

Eskatu beharko dute segidako zazpi eguneko gutxieneko egonaldia, asteburua barne, eta 30 eguneko 
gehieneko egonaldia. 

Espazioa erreserbatzeko eskaera ulertzen da erakunde eskatzailearentzako egiten dela, ez ordea 
proiekturako. 

Erakunde berak ezin izango ditu baliatu 35 erreserba-egun baino gehiago urte batean, espazioaren 
erabilgarritasunak ahalbidetzen ez badu behintzat, eta hori Harrobiaren erabakia izango da. 

5. Aplikazio-tarifak. 

2020ko bigarren seihileko honetarako bi tarifa desberdin ezartzen dira egun bakoitzeko: 

TARIFA MURRIZTUA 
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren 
laguntzarekin 

TEKNIKORIK GABE 70 € 

TEKNIKOAREKIN 90 € 

TARIFA HITZARTUA* 
Eusko Jaurlaritzaren eta Bilboko 
Udalaren laguntzekin 

TEKNIKORIK GABE 20 € 

TEKNIKOAREKIN 40 € 

*harrobia.org webgunean ezarritako baldintza orokorren arabera.  

6. Behar den dokumentazioa: 

Pertsona eta erakunde eskatzaileek honako hau aurkeztuko dute: 

a) Harrobiak ematen duen ‘Erreserba aurreraturako eskaera’ inprimakia beteta.  
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Horretarako leihatila birtual bat dago www.harrobia.org webgunean, ‘Erreserbak’ atalean, edo 
bestela info@harrobia.org helbide elektronikoan kudea daiteke.  

7. Eskaera egiteko epea 

Eskaerak jasotzeko epea 2019ko abenduaren 31tik 2020ko urtarrilaren 31ko 
24:00etara arte egongo da zabalik.  

8. Erreserba-datak esleitzeko prozedura. 

a) Eskaerak euren harrera-dataren arabera jasoko dira. 

b) Erreserben lehentasun-ordena ezarriko da, honako irizpide hauek kontuan izanik: 

Kontzeptua Gehieneko 
puntuazioa   

Lankidetza-hitzarmena dauka 30 Bai, 30; ez, 0. 

Eskatutako erreserba-egunak 30 

30:30; 7:7 eta proportzionalak. 
Dantzaren kasuan, 1,5eko 
koefizienteagatik biderkatuko 
da.  

Erreserben historikoa Harrobian 25 Azken hiru urteak 

Epearen amaierarako gainerako 
egunak 

15 
Epe-hasiera: 15. Epe-amaiera: 0 
eta proportzionalak. 

 100  
c) Egutegian ipiniko dira euren puntuazioaren –handienetik txikienera– eta eskatutako 

erreserba-daten arabera. 

d) Proiektu bat baino gehiagoren datak bat badatoz, Harrobiak, alderdi interesdunekin 
harremanetan jarriz, kasu bakoitzean programazioa egokitu daitekeen aztertuko du, eskaera 
guztiak barnean hartzen saiatzeko. 

e) Behin betiko egutegia jakitera emango da, eta eskatzaile guztiei espresuki jakinaraziko zaie. 

9. Erreserba formalizatzea 

Behin betiko egutegia ezarrita dagoenean, Harrobian erreserba formalizatzeko ezarrita dagoen ohiko 
protokoloari jarraituko zaio: zerbitzu-aurrekontua onartzea eta kontratua sinatzea. 

10. Parte hartzeko baldintzak. 

f) Oinarriak onartzea. 

Laguntza-deialdi honetan parte hartzeak esan nahi du oinarri hauek erabat eta 
baldintzarik gabe onartzen direla. 

g) Onartzea. 

Parte-hartzaile baliodun gisa onartzeko ezarritako baldintzak bete behar dira, eta hori 
esanbidez jakinaraziko du Harrobiak. 

h) Pribatutasun-politika. 

Era berean, erakunde eskatzaileak Harrobiaren pribatutasunerako eta datu-babeserako 
politika onartzen du. 

11. Interpretazioa eta gorabeherak. 

Harrobiak dakien modurik hoberenean konponduko ditu deialdiaren garapenean sor daitezkeen 
gorabeheren interpretazioari eta ebazpenari eragiten dieten gaiak. 

Bilbo, 2019ko abendua. 

http://www.harrobia.org/
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