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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

2015ean zerbitzuak eskaintzeagatik eta jarduerak egiteagatik kobratu beharreko prezio publi-
koen ordenantzaren bigarren aldaketa behin betiko onartzea

Ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu 2015ean zerbitzuak eskaintzeagatik eta jarduerak 
egiteagatik kobratu beharreko prezio publikoen ordenantzaren 2. aldaketaren espedientearen 
aurka. Beraz, behin betiko onartutzat jotzen da, eta aldaketa horren testu osoa argitaratzen da 
ondoren.

Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko 
prezio publikoak arautzen dituen ordenantza 

ERANSKINA

KIROL JARDUERAK:

2.1.-. Tenisa: 

 * 14 urtetik gorakoak:

 - Astean behin:  - Abonatuak: 22,47 euro

                     - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 34,40 euro

    - Erroldatu gabeak: 44,98 euro

 - Astean 2 egun:  - Abonatuak: 44,94 euro

                        - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 68,80 euro

    - Erroldatu gabeak: 89,96 euro 

 - Astean 3 egun:  - Abonatuak: 67,40 euro

                        - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 103,20 euro.

    - Erroldatu gabeak: 134,95 euro 

 * 14 urtetik beherakoak: 

 - Astean behin:  - Abonatuak: 17,83 euro

                       - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 27,18 euro

    - Erroldatu gabeak: 35,62 euro 

 - Astean bi egun:  - Abonatuak: 35,66 euro

                         - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 54,36 euro

    - Erroldatu gabeak: 71,24 euro 

 - Astean 3 egun:  - Abonatuak: 53,50 euro

                        - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 81,55 euro

    - Erroldatu gabeak: 106,85 euro 
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2.2.- Gimnastika. 60 urtetik gorakoak. 

- Astean 2 egun:  - Abonatuak: 2,50 euro

                        - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 4,35 euro.

    - Errolda gabeak: 5,10 euro 

- Astean 3 egun:  - Abonatuak: 3,75 euro.

                     - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 5,50 euro

    - Erroldatu gabeak: 7,50 euro

2.3.- Igeriketa eta uretako jarduerak:

- Erroldatuak:  - Abonatuak: 15,60 euro

   - Abonatu gabeak: 20,80 euro

- Erroldatu gabeak:  - Abonatuak: 20,80 euro

   - Abonatu gabeak: 31,20 euro

2.4.-  Gainerako kirol jarduerak: 

* Helduak:

- Astean behin - Abonatuak: 11,45 euro

                            - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 19,50 euro

    - Erroldatu gabeak: 22,90 euro 

- Astean 2 egun - - Abonatuak: 22,90 euro

                             - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 39,00 euro

    - Erroldatu gabeak: 45,80 euro

- Astean 3 egun  - Abonatuak: 28,70 euro

                             - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 48,70 euro

    - Erroldatu gabeak: 57,55 euro

* Haurrak:

- Astean behin  - Abonatuak: 6,45 euro

                             - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 10,92 euro

    - Erroldatu gabeak: 12,95 euro 

- Astean 2 egun  - Abonatuak: 12,90 euro

                         - Abonatu gabeak:  - Erroldatuak: 21,85 euro

    - Erroldatu gabeak: 25,90 euro

Hainbat kirol jardueraren ikastaroak hiru hilabetekoak izango dira (igeriketa eta ur jarduerak 
izan ezik, horien iraupena hilabetekoa izango baita gehienez), eta ezarritako prezioek iraupen 
hori dutela ulertu behar da.
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Behin betiko onarpenak administrazio bidea amaitzen du, eta haren aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako da-
gokion epaitegian, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera; edonola ere, egoki iritzitako beste edozein erreklamazio aurkeztu ahal izango da.

Murgia, 2015eko otsailaren 19a

Alkate-lehendakaria
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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