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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DULANTZIKO UDALA

Behin betiko onestea zerbitzu publikoak eskaintzearen eta administrazio jarduerak egitea-
ren tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketa, kirol zerbitzu eta instalazio tasari 
dagokionean

Udalbatzak, 2018ko abenduaren 13an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasierako 
onespena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen zerga 
ordenantza aldatzeari, epigrafe honetan: Kirol zerbitzuak eta instalazioak.

Agiria jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko 
onartutzat jotzen da. Hona hemen:

Zerbitzu publikoak eskaintzearen eta administrazio jardueren 
tasak arautzen dituen zerga ordenantza

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren 20. eta 25. arti-
kuluek, Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 14ko 185/1995 Epaiak eta uztailaren 13ko 25/1998 
Legeak xedatutakoarekin bat etorriz, Dulantziko Udalak ordenantza honen eranskinean ageri 
diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak egiteagatik kobratu beharreko tasak ezarri eta exijitzen 
ditu, ordenantza honetan ezarritakoari jarraituz. Tasa horiek ere ordenantza honen zati dira.

2. artikulua

Ordenantza hau Dulantziko udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga-egitatea

3. artikulua

1. Zerga-egitatea da udal administrazioak subjektu pasiboari bereziki eragiten dion edo 
onura dakarkion udal eskumeneko zerbitzuren bat eman edo administrazio jardueraren bat 
egitea, hala eskatu diotelako edo partikularren ekintzek edo omisioek zeharka eragin dutelako.

2. Zerbitzuak ematearen tasa ezarrita ere, horrek ez du esan nahi zerbitzu horiek ezartzeak 
edo gehitzeak sor litzakeen kontribuzio bereziak ordainarazi beharko ez direnik.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren zergei buruzko 
Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakun-
deak, baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz 
gozatzen badute.

2. Hauek izango dira zergadunaren ordezko subjektu pasiboak:

a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura edo eragina ekartzen 
badiete, horiengatik ordaindu beharreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Horiek, hala 
badagokio, dagozkien onuradunei ordainarazi ahalko dizkiete kuotak.
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b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, ematen diren zerbitzuak hauek 
direnean: suteen kontrako neurriak hartzea, suteak itzaltzea, aurri, eraikuntza eta eraisketen 
babeseko neurriak hartzea, salbamenduak eta oro har, pertsona eta ondasunak babestea eta, 
halaber, zerbitzua mantentzea.

c) Tasak lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arautegian xedatutako hirigintza bai-
menak emateagatik ordaindu behar badira, eraikitzaileak eta obren kontratistak.

5. artikulua

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.

b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatu ez badituzte, baina haiek egin-
dako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoaren edo ez egin-
dakoaren eragileak.

6. artikulua

Ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak, subjektu pasiboarekin batera, eranski-
nean ageri dira tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ordaindu beharko dituzte.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

7. artikulua

Aplikatu beharreko xedapen orokorren mende egongo da salbuespenak, murrizketak, ho-
bariak eta bestelako zerga onurak ematea.

V. Zerga oinarria

8. artikulua.  

Zerga oinarria da zerbitzua gauzatzen den unitateetako bakoitza, dagokion tarifak dioen 
moduan.

VI. Kuota

9. artikulua

Zerga kuota zehazteko, aurreko artikuluari darion oinarriari, eranskineko tarifetan dagokiona 
gehituko zaio, tarifa aplikatzeko arauen arabera.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

Tasaren sortzapena zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortzen da; hala 
ere, zenbateko osoaren edo zati baten gordailua eska daiteke.

VIII. Likidazioa eta diru sarrera

11. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioak Dulantziko udal administrazioak 
egingo ditu, eta likidatutako kuota dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako tarife-
tan dauden arauen arabera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahal izango da.

IX. Tasen kudeaketa

12. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen likidazio, bilketa eta ikuskatzearen gaineko guztian, eta 
zergen arau hausteen kalifikazioari eta dagozkien zehapenak zehaztearen gaineko guztian, Ara-
bako Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da.
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Eranskina

Kirol jarduerak

Tenisa

• Hileko kuota:

- 18 urte baino gutxiago eta 65 urte baino gehiago: 31,50 euro

- Helduak: 46,50 euro

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

Igeriketa ikastaroak

• Hileko kuota:

- 18 urte baino gutxiago eta 65 urte baino gehiago: 22,50 euro

- Helduak: 31,50 euro

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

Hiruhilekoko ikastaroak (14 pertsona baino gehiagoko taldeekin)

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

• ordu 1 astean: 30 euro

• 2 ordu astean: 46,50 euro

• 3 ordu astean: 57,75 euro

Bigarren hiruhilekoa:

• Ordu kopuruaren arabera: 1,95 euro orduko

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten famili unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

- Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

- Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

Hiruhileko ikastaroak, 65 urte baino gehiago

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

• 1:30 ordu astean: 10,15 euro

• 3 ordu astean: 20,25 euro
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Bigarren hiruhilekoa:

• Ordu kopuruaren arabera: 0,53 euro orduko

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

- Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

- Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

Haur eta familientzako hiruhilekoko jarduerak

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

• ordu 1 astean: 24 euro

• 2 ordu astean: 33 euro

Bigarren hiruhilekoa:

• Ordu kopuruaren arabera: 1,71 euro orduko

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

2) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten famili unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

- Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

- Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

Pertsona kopuru mugatua daukaten edo material berezia behar duten hiruhilekoko ikastaroak

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

• 2 ordu astean: 52,50 euro

Bigarren hiruhilekoa:

• Ordu kopuruaren arabera: 2,63 euro orduko

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

- Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.
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- Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

Saio libre bakoitzeko, pertsona kopuru mugatua daukaten edo material berezia behar duten 
hiruhilekoko ikastaroetan

• Saio bakoitzeko: 4,50 euro

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan.

Txangoak

• Eskiatzeko txangoak: Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ko hobaria izango dute txangoaren garraio 
kostuan.

• Beste txango batzuk (egun bateko txangoak): Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 
40ko hobaria izango dute jardueraren kostuan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunek ehuneko 10eko hobaria izango dute jardueraren 
kostuan.

• Beste txango batzuk (egun bat baino gehiagoko txangoak): Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 
10eko hobaria izango dute ostatuan eta ehuneko 40 gainerako gastuetan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunek ehuneko 10eko hobaria izango dute gainerako gas-
tuetan.

Noizbehinkako ikastaroak: Benetako kostuaren ehuneko 100

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 
40ko hobaria izango dute kostuan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunei kostuaren ehuneko 10eko hobaria aplikatuko zaie.

Pilota partida profesionaletara sartzea

• 18 urtetik beherakoak: 8 euro

• Helduak: 28 euro
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Kirol instalazioak

Udalaren kirol instalazioetako abonatu txartela

Txartel honek ondoko eskubideak ematen ditu:

- Gimnasiora sartzea.

- Igerilekuetara sartzea.

- Saunara sartzea.

- Tenis pistara sartzea.

- Rokodromoan sartzea.

- Aldizkako udal jardueretan ehuneko 25eko hobaria.

- Dutxatzeko eskubidea.

- Urteko kuota: 152 euro

Ordainketa honela egin daiteke:

Kuota bakarrean, urtarrilaren 15ean edo alta hartzean.

Bi ordainketatan:

— 90 euro urtarrilaren 15ean edo alta hartzean,

— 62,25 euro ekainaren 15ean.

Lau ordainketatan:

— 62,25 euro urtarrilaren 15ean edo alta hartzen denean.

— 30 euro martxoaren 15ean.

— 30 euro uztailaren 15ean.

— 30 euro urriaren 15ean.

Txartela ez bada lehenengo hiruhilekoan eskuratzen, ez da igerilekuan sartzeko eskubidea 
izango.

Hobariak:

1) Hauetako egoeraren batean dauden pertsona erroldatuak:

- Langabezian egotea.

- 18 urtetik behera izatea.

- Ikasketa ofizialetan aritzea eta 26 urtetik behera izatea.

- 65 urtetik gora izatea.

- Udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende 
dauden adingabeak

Aipatutako kuoten ehuneko 45eko hobaria jasoko dute.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauden famili unitateetan, 2 kide erabiltzaileak badira, abona-
mendu bakoitzaren prezioan ehuneko 10eko hobaria jasoko dute.
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4) Kide guztiak erroldatuta dauden famili unitateetan, 3 kide edo gehiago erabiltzaileak 
badira, abonamendu bakoitzaren prezioan ehuneko 20ko hobaria jasoko dute.

Kiroldegiaren erabilera

• Kantxa osoa: Ordu 1 (argirik gabe): 13,50 euro

• Pilotalekuak: Ordu 1 (argirik gabe): 7,60 euro

• Argia, ordu bakoitzeko:

- Sabaiko fokuak: 4,50 euro

- Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 6,60 euro

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsia: dena den, udalak eskubidea izango du doan uzteko, hark, helburuak edo pro-
gramak kontuan hartuta, bere iritziz, hala izan behar duela uste badu.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Kantxa: Ordu 1 (argirik gabe): 70,00 euro

— Argia, ordu bakoitzeko:

- Sabaiko fokuak: 10,00 euro

- Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 12,00 euro

— Berogailua erabiltzea: Egun erdiko: 75 euro (goiz, arratsalde, gau)

— Aldagelak erabiltzea: 20 euro/aldagela

— Kantxaren aparteko garbi-ikuzia: 150 euro

— Aldagelen aparteko garbi-ikuzia: 50 euro/aldagela

— Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.000 euro

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.



2019ko martxoaren 8a, ostirala  •  29 zk. 

8/22

2019-00625

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Tenis pistaren erabilera

• Argirik gabe: 3,15 euro

• Argiarekin: 6,80 euro

Hobariak:

1) Kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria izango dute argirik gabeko erabilera-
rako eta ehuneko 60koa argiarekin erabiltzeko.

2) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 
60ko hobaria izango dute argirik gabe erabiltzean eta ehuneko 46 argiarekin erabiltzean.

Belar artifizialezko futbol zelaia

• 2 ordu argirik gabe: 100,00 euro

• Argia:

— Entrenamenduetako argiarekin: 40,00 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)

— Partidetako argiarekin: 50,00 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)

• Aldagelak erabiltzea: 25,00 euro/aldagela

• Aldagelen aparteko garbi-ikuzia: 75 euro/aldagela

• Harmailen aparteko garbi-ikuzia: 75 euro

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— 2 ordu argirik gabe: 150,00 euro (gutxienez, ordu bi)

— Argia:

- Entrenamenduetako argiarekin: 60,00 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)

- Partidetako argiarekin: 70,00 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)



2019ko martxoaren 8a, ostirala  •  29 zk. 

9/22

2019-00625

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

— Aldagelak erabiltzea: 50,00 euro/aldagela

— Aldagelen aparteko garbi-ikuzia: 100 euro/aldagela

— Harmailen aparteko garbi-ikuzia: 100 euro

— Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.000 euro

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Belar naturaleko futbol zelaia

• Bi ordurengatik (gutxienez, ordu bi)

— Argirik gabe: 250 euro

— Argia: 45 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)

— Zelaia markatu behar bada: 200,00 euro

— Aldagelak: 25 euro/aldagela

— Aparteko garbi-ikuzia: 75 euro/aldagela

— Harmailen aparteko garbi-ikuzia: 75 euro

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.
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- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Ordu bi:

- Argirik gabe: 350 euro

- Argia: 80 euro/ordu (gutxienez, ordu bat)

- Zelaia markatu behar bada: 200 euro

- Aldagelak: 50 euro/aldagela

- Aparteko garbi-ikuzia: 100 euro/aldagela

- Harmailen aparteko garbi-ikuzia: 100 euro

- Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.000 euro

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.
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Muskulazio gimnasioa

• Urteko txartela: 104 euro

- Ordainketa honela egin daiteke:

Kuota bakarrean, urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

Bi ordainketetan, ehuneko 50 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta egiten denean. Ehuneko 
50 ekainaren 15ean.

Lau ordainketetan, ehuneko 25 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean, eta 
ehuneko 25 martxoaren 15ean, ekainaren 15ean eta irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende 
dauden adingabeek ehuneko 60ra arteko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek ondoko hobariak jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

- 2 kide abonatuak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoitzaren 
prezioan.

- 3 edo gehiago abonatuak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko behe-
rapena izango dute.

• Sei hileko txartela: 63 euro

- Ordainketa honela egin daiteke:

Kuota bakarrean, urtarrilaren edo uztailaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

Bi ordainketatan banatuta:

Urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 urtarrilaren 15ean edo alta 
eskatzen denean, eta ehuneko 50 martxoaren 15ean.

Uztailaren 1etik abenduaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 uztailaren 15ean edo alta 
eskatzen denean, eta ehuneko 50 irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 urte baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago ba-
dituzte, langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak 
badira, eta udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen 
mende dauden adingabeek ehuneko 60ko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek ondoko hobariak jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:
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- 2 kide abonatuak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoitzaren 
prezioan.

- 3 edo gehiago abonatuak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko behe-
rapena izango dute.

• Hiruhileko txartela: 36,75 euro

- 1. hiruhilekoa: urtarrilaren 15ean edo alta eskatzean ordainduko da.

- 2. hiruhilekoa: apirilaren 15ean.

- 3. hiruhilekoa: uztailaren 15ean.

- 4. hiruhilekoa: urriaren 15ean.

• Hileko txartela: 17 euro

• Eguneko sarrera: 3,25 euro

Muskulazio gimnasioa eta sauna

• Urteko txartela: 142 euro

- Ordainketa honela egin daiteke:

Kuota bakarrean, urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

Bi ordainketatan banatuta: ehuneko 50 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen de-
nean, eta ehuneko 50 ekainaren 15ean.

Lau ordainketatan banatuta: ehuneko 25 urtarrilaren 15a baino lehen eta beste ehuneko 25 
martxoaren 15ean, ekainaren 15ean eta irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 urte baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago ba-
dituzte, langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak 
badira, eta udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen 
mende dauden adingabeek ehuneko 51ko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek ondoko hobariak jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

- 2 kide abonatuak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoitzaren 
prezioan.

- 3 edo gehiago abonatuak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko behe-
rapena izango dute.

• Sei hileko txartela: 85 euro

- Ordainketa honela egin daiteke:

Kuota bakarrean, urtarrilaren edo uztailaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

Bi ordainketatan banatuta:

— Urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 urtarrilaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 martxoaren 15ean.
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— Uztailaren 1etik abenduaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 uztailaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 urte baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago ba-
dituzte, langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak 
badira, eta udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen 
mende dauden adingabeek ehuneko 60ko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek ondoko hobariak jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

- 2 kide abonatuak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoitzaren 
prezioan.

- 3 edo gehiago abonatuak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko behe-
rapena izango dute.

• Hiru hileko txartela: 47 euro

- 1. hiruhilekoa: urtarrilaren 15ean edo alta eskatzean ordainduko da.

- 2. hiruhilekoa: Apirilaren 15ean

- 3. hiruhilekoa: Uztailaren 15ean

- 4. hiruhilekoa: Urriaren 15ean

• Hileko txartela: 23 euro

Rokodromoa

• Ordubete: 1 euro

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Ordubete (gutxienez, ordu bat): 25,00 euro

— Argia, ordu bakoitzeko:

- Sabaiko fokuak: 10,00 euro

- Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 12,00 euro

— Berogailua erabiltzea: Egun erdiko: 75 euro (goiz, arratsalde, gau)

— Aldagelak erabiltzea: 20 euro/aldagela

— Aldagelen aparteko garbi-ikuzia: 50 euro/aldagela

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.
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Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

Dutxa

• Kuota: 0,80 euro

Hobariak:

1) Udal kirol txartela eta muskulazio gimnasioko txartela dutenek ehuneko 100eko hobaria 
izango dute.

Sauna

- Saio bat: 3,70 euro

- 5 saioko bonoa: 15,75 euro

- 10 saioko bonoa: 27,30 euro

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute sauna erabiltzean.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 urte baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago ba-
dituzte, langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak 
badira, eta udalerrian erroldatuta egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen 
mende dauden adingabeek ehuneko 25eko hobaria izango dute.
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Igerilekuak

• Txartelak:

- 5 urtetik beherakoak: doan

- Haurrak (5-13 urte): 50 euro

- Gazteak (14-18 urte): 75 euro

- Helduak: 100 euro

Hobariak:

1) Udalerrian eta udalarekin hitzarmena duten udalerrietan erroldatutakoek eta erroldatuta 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 
60ko hobaria izango dute aurreko kuotan.

2) Erroldatuta dauden 65 urtetik gorako bizilagunek ehuneko 50eko hobaria izango dute. 
Hobari hau eta lehenengo artikulukoa bateragarriak dira.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten famili unitateek hobari hauek jasoko dituzte, aurreko 
1. puntuan xedatutakoekin bateragarriak direla:

- 3 kide abonatuak direnean, ehuneko 20eko hobaria emango da abonamendu bakoitzaren 
prezioan.

- 4 kide edo gehiago abonatuak direnean, ehuneko 30eko hobaria emango da abonamendu 
bakoitzean.

4) Kide guztiak udalerrian erroldatuta dituzten familia unitate eta udalerrian erroldatutako 
egon eta zaintza partekatua duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabe izanez gero 
eta ondoren adierazten diren diru sarrerak izanez gero, hobaria hauek izango dituzte:

FAMILI UNITATEA 1 PERTSONA 2 PERTSONA 3 PERTSONA EDO GEHIAGO

7.200 eurotik beherako diru sarrerak ehuneko 80 ehuneko 85 ehuneko 90

9.000 eurotik beherako diru sarrerak ehuneko 75 ehuneko 80 ehuneko 85

Lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko diru sarrerak edo gutxiago ehuneko 70 ehuneko 75 ehuneko 80

Hobaria dagokion urteko apirilaren 15a baino lehen eskatu behar da udal bulegoetan. Fa-
milia unitateak jasotzen dituen diru sarreren aitorpena eta aribidean den urteko lan-bizitza ere 
aurkeztu beharko dira.

5) Bateraezinak dira 4. hobaria eta 1., 2. eta 3. hobaria.

• Egun osoko sarrera:

- 5 urtetik beherakoak: doan

- Haurrak (5-13 urte): 2,75 euro

- Gazteak (14-18 urte): 4,40 euro

- Helduak: 6,50 euro

- 65 urtetik gorakoak: 3,30 euro

• Egun erdiko sarrerak (17:30etatik aurrera):

- 5 urtetik beherakoak: doan

- Haurrak (5-13 urte): 1,50 euro

- Gazteak (14-18 urte): 2,50 euro

- Helduak: 3,50 euro

- 65 urtetik gorakoak: 2 euro
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Hobariak:

1) Erroldatuta dauden 65 urtetik gorako bizilagunek ehuneko 50eko hobaria izango dute.

Igerilekuen lagapen berezia

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzean

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

- Ez da inolako ekitaldi politikorik baimenduko.

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Instalazioa: 25 euro orduko.

— Helduentzako igerilekua: 100 euro orduko

— Plista-plastarako igerilekua: 50 euro orduko

— Erabiliko duen pertsonako: 6,30 euro pertsonako (* dagoeneko igerilekuko bazkide ez 
izanez gero)

— Aldagelak erabiltzea: 50 euro/aldagela

— Aparteko garbi-ikuzia: 100 euro/aldagela

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.
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Kirol etxeko tokien lagapen berezia

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzea

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Gimnasioa: 40 euro orduko

— bilera gela: 15 euro orduko

— Aldagelak erabiltzea: 18 euro/aldagela

— Aparteko garbi-ikuzia: 50 euro/aldagela

— Gimnasioaren aparteko garbi-ikuzia: 80 euro

— Bilera gelaren aparteko garbi-ikuzia: 20 euro

— Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.000 euro

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.
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Gimnasioaren (eraikin gorria) lagapen berezia

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzea

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
zehaztuta bideratuko da.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Hots, udalak eskubidea du lagatzeko ala ez, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

- Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oina-
rrituta, doan utzi edo hobariak emateko eskubidea.

- Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

— Gimnasioa: 60 euro orduko

— Aldagelak erabiltzea: 18 euro/aldagela

— Aparteko garbi-ikuzia: 50 euro/aldagela

— Gimnasioaren aparteko garbi-ikuzia: 150 euro

— Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.000 euro

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Udal igerilekuetako barbakoen erabilera lagatzea

• Erabiltzailea (taldeko kide guztiak sartuta): 0,50 euro, 11:00etatik 20:15era (bainu zona irekita 
dagoeneko tartea) dagokion sarrera ordainduta, instalazioko bazkide ez bazara.
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Gaua igarotzeko, udal eraikin eta instalazioen erabilera lagatzea gizarte intereseko taldeei

- 10 pertsona edo gutxiago: 4 euro/pertsona/egun.

- 11-20 pertsona: 3 euro/pertsona/egun.

- 21-30 pertsona: 2,50 euro/pertsona/egun.

- 31 pertsonatik gora: 2 euro/pertsona/egun.

Lagapen baldintzak:

- Udalarentzat gizarte interesa duenetan baino ez da baimenduko lagapena.

- Talde eskatzaileak irabazi-asmodun esku hartze baterako egiten badu eskaera, udalak 
aztertu egingo du helburuak baimena emateko besteko gizarte interes eta garrantzirik duen 
udalerriarentzat. Ezezkoan badago, eskaera ez da onartuko.

- Gaua pasatzeko baimena ematen zaien taldeek onartu eta bete egingo dituzte instalazioak 
erabiltzeko udalak jakinarazitako jarraibideak.

- Erabiltzean kalterik eragiten bada, talde eskatzaileak ordaindu beharko ditu kalteak 
konpontzeak eragiten dituen gastuak.

Kirol jardueren araudia

Arau honen xedea udalaren kirol jardueren eskaintza arautzea da.

1. Aurrekontu aurreikuspena

Udalaren kirol jardueren eskaintza, arau honetan xedatutakoaren arabera antolatua, horre-
tarako udal aurrekontuetan urtero finkatzen diren aurrekontuko zuzkiduren kontura antolatuko 
da, aurrekontua burutzeko oinarrietan ezarritakoarekin bat etorriz.

2. Udalaren kirol jarduerak

2.1. Definizioa: definizioa hauen arabera finkatzen da:

- Kirol jarduerak.

2.1.1 Ikastaroak.

2.1.2 Txangoak.

2.1.3 Txapelketak eta erakusketak.

2.1.1 Ikastaroak

2.1.1.1. Tenis ikastaroak.

2.1.1.2. Igeriketa ikastaroak.

2.1.1.3. Noizbehinkako ikastaroak.

2.1.1.4 Hiru hilekoko ikastaroak.

2.1.2. Txangoak.

2.1.2.1. Txangoak eskiatzera.

2.1.2.2. Beste txango batzuk

2.1.2.2.1 Egun bateko txangoak.

2.1.2.2.2 Egun bat baino gehiagoko txangoak
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2.1.3. Txapelketak eta erakusketak

2.1.3.1. Herri txapelketak.

2.1.3.2. Partida profesionaletarako sarreren prezioak.

2.2. Jarduerak jardueren eskaintzan onartutako egutegiaren arabera egingo dira.

2.3. Udalak gutxienez 12 inskripzio eskatzen ditu jarduerak egin ahal izateko. Bereziki 
konplexuak direlako edo ezaugarri bereziak dituztelako begiraleen tratamendu ezberdina behar 
duten jardueretan, aldiz, gutxienez 6 pertsonako ikastaroak egin ahalko dira.

Taldeetan gutxieneko pertsona kopuruak ez badu izena ematen, jarduera bertan behera 
geldituko da eta ordaindutako dirua itzuliko da.

2.4. Udalak beretzat gordetzen du ordutegiak eta programaren instalazioak aldatzeko es-
kubidea, baita inskripzio kopuruaren arabera jarduera bat bertan behera uzteko eskubidea ere.

2.5. Kirol jardueren egutegia jendearen esku egongo da udal kiroldegian eta kirol teknika-
riaren bulegoan.

Inola ere ez da aurreikusten egunak eta ordutegiak aldatzeko aukera, nahiz eta jarduerak 
izaera berbera izan. Beraz, inor ezin da taldez aldatu, zerbitzu egokiaren berariazko baimena 
jasotzen ez badu.

2.6. Jarduerak egitean, begiraleen erantzukizuna izango da:

- Ikasleek instalazioak behar bezala erabiltzea.

- Asistentzia kontrolatzea eta gorabeheren berri ematea udal zerbitzu egokiari.

- Erabiltzen den materiala kontrolatzea.

- Gela txukun uztea.

2.7. Matrikula tasen bidez edo antzeko kontzepturen baten bidez erregulatuko da. Horren 
bidez, Dulantziko Udalak urte osoan antolatzen dituen ikastaroetan parte hartzeko eskubidea 
ordainduko da.

2.8. Kirol instalazioak urterako onartzen den egutegian irekita egongo dira. Ezinbestean edo 
instalazioak hobetzeko itxi ahalko dira; horrek ez du ekarriko kuotarik itzuli beharra, instalazioak 
ez badira hilabete bat baino luzaroago ixten.

2.9. Instalazioak erabiltzeko prezioa tasen bidez edo antzeko kontzepturen baten bidez erre-
gulatuko da. Horren bidez, Dulantziko Udalaren instalazioak urte osoan erabiltzeko eskubidea 
ordainduko da.

2.10. Jarduera kuota murriztuko da jardueraren hiruhileko orduen ehuneko 20 eman ez 
denean, ez bestela.

3. Kirol jardueretan izena ematea

Jardueretan parte hartzeko, izena eman beharko da eta kuotak ordaindu. Hori udal kirolde-
gian egin behar da, eskaintzan azaltzen diren epeetan.

Datu hauek adierazi behar dira: Jardueraren izena, izena eta bi deitura (izatekotan), jaiote-
guna, helbidea, telefono zenbakia (sakelako telefonoarena hobe), eta NAN zenbakia.

Jarduera adingabeko pertsona batek egiten badu, aurreko datuez gain hauek ere adierazi 
beharko dira: amaren, aitaren edo tutorearen izen-deiturak eta NANak.

3.1 Izena emateko epea deialdian ezarriko da.

3.2. Izena emateko unean ordainduko da kuota.

3.3. Ezin da jarduera bererako ordutegi ezberdinetan izena eman.
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3.4. Izena emateko epea amaitutakoan, udalak parte hartzaileen zerrendak egingo ditu. Udal 
kiroldegiko bulegoetan kontsultatu ahalko dira.

3.5. Plaza huts baino inskripzio gehiago badaude, izena eman duten pertsonen artean 
zozketa egingo da izena emateko epea amaitu ondoko egunean, jardueren eskaintzan besterik 
adierazten den jardueretan izan ezik.

Izena eman duen pertsona bakoitzari zenbaki bat emango zaio. Zenbaki guztiak zozketan 
sartuko dira eta zenbaki bat aterako da. Zenbaki hori eta hurrengoak, plaza guztiak bete arte, 
izango dira taldean sartuko diren pertsonak. Gainerako pertsonak itxaron zerrendan sartuko 
dira, egokitu zaien hurrenkera berean.

3.6. Baldin eta 3.5 puntuan azaldutakoa gertatzen bada, udalerrian eta hitzarmenaren ba-
rruko udalerrietan erroldatutako bizilagunek lehentasuna izango dute betiere.

3.7. Salbuespenetan, eta aldez aurretik jakinarazita, izena emateko hurrenkeraren arabera 
eman ahalko dira plazak. Plazarik gabe geratzen diren pertsona guztiak itxaron zerrendan sar-
tuko dira, izena eman duten hurrenkera berean.

3.8. Beharrezkotzat jotzen bada, udalak izena emateko bigarren epe bat ireki dezake, udalak 
adierazten dituen lekuetan, udal zerbitzu arduradunak txostena egin ondoren.

3.9. Jarduera adingabekoentzat bada, aitak, amak edo tutore edo ordezkariak ordaindu 
behar du jardueraren prezioa.

4. Jarduerak bertan behera uztea

4.1. Inskripzioak bertan behera uzteko 10 eguneko epea dago, jarduera utzi nahi duen pertsonak 
jardueran parte hartu ez badu. Epea jardueren eskaintzan adieraziko da. Epe hori amaitutakoan, 
ez da ordaindutako dirua itzuliko, baldin eta jarduera behar bezala eskaintzen bada.

5. Kirol jardueren ordainketak

5.1. Udalaren kirol jardueren tasa jardueren araudian zehaztuta dago.

5.2. Jarduerak kreditu txartelaz edo eskudiruz ordain daitezke, Udal Kiroldegian. Ordainketa 
izena emateko unean egin behar da.

5.3. Kasu batzuetan, egiten den jardueraren arabera, izena eman duen pertsonaren kontu 
zenbakia, 20 digitukoa, eskatu ahalko da, bankutik kobratzeko. Inskribatutako pertsonak 
ordaintzeko era hori onartzen ez badu, udal kiroldegian ordaindu beharko du, kreditu txartel 
bidez edo dirutan, adierazten zaizkion egunen barruan.

5.4. Ikastaroetan urte osorako edo hiruhileko baterako eman ahal da izena, adierazten dena-
ren arabera. Jarduerak bertan behera uzteko epea amaitu ondoren borondatezko baja hartuz 
gero jarduera osorik ordaindu beharko da.

5.5. Inskripzio guztietan ordainagiri bat emango da, izena eman duen pertsonak ordainketa 
egin duela ziurtatzeko.

6. Kirol jardueretako itxaron zerrenda

6.1. Itxaron zerrenda dagoen taldeetan, baja bat gertatzen bada, itxaron zerrenda horretatik 
jardueran sartzen den pertsonak jardueraren prezioaren zenbateko proportzionala ordainduko 
du, jardueran sartzen den unearen arabera.

6.2. Izena emateko epe arruntetik kanpo alta hartzen duten pertsonek, jardueraren ehuneko 
10 egin ez bada, jardueraren prezio osoa ordaindu behar dute. Jardueraren ehuneko hori egin 
bada, berriz, alta berriek zati proportzionala ordainduko dute.

6.3. Izena emateko epea amaitutakoan, plaza hutsik badago, izena udal zerbitzu egokian 
emango da zuzenean.
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7. Altak eta bajak kirol jardueretan

Ikastaro guztietan asistentziaren jarraipena egingo da. Izena emateko epean finkatzen den 
saio kopurua egiten ez duten pertsonei baja emango zaie jardueran. Itxaron zerrendako balizko 
eskaerari kasu egiteko hartuko da neurri hori. Horrelakoetan ez da itzuliko ordaindutako kuota.

8. Beste batzuk

Iradokizunik edo kexarik aurkeztu nahi izanez gero, Dulantziko Udaleko Kirol Zerbitzuari 
zuzendu beharko zaio, idatziz.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzi, 2019ko otsailaren 26a

Alkatea
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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