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OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZIOA, 
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
2018RAKO ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTUKO TASAK 
 
1.-  AURREKARIAK 
 
 
1.1. Azkoitiko Udaleko Web gunean 2018. Urteko ekitaldirako ordenantza fiskalen gainean 

aurreko kontsulta publikoa argitaratu zen uztailaren 27ko datan. 
Kontsulta  irailaren 1a arte egon zen jende aurrean eta inork ez zuen ekarpenik egin.  

 
Honako testua argitaratu zen: 
 

 
 
KONTSULTA PUBLIKOA ORDENANTZA FISKALEN GAINEAN 2018. URTEKO EKITALDIRAKO 
 
1.-ARAUAREN AURREKARIAK: 

11/1989 Foru Arauak, uztaila 5ekoak, Gipuzkoako Tokiko Ogasunen erregulatzaileak, bere 7. artikuluan, xedatzen du 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagozkiela, Foru Arau honek ezartzen duen esparruan, bere zergen 
kudeaketa, ikuskaritza eta bilketa, zeinak egingo diren, foru arau udal zergen erregulatzaileetan eta horien 
garapenerako emandako bestelako xedapenetan ezartzen diren espezialitateei kalterik egin gabe, Foru Zerga Arau 
Orokorrean eta horren garapenerako emandako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalek, beren ordenantza fiskalen bitartez, hartu ahal izango dute bakoitzaren 
antolaketa-erregimen eta funtzionamendu propioaren aurreko atalean aipatzen den arautegia, eta moldaketa horrek 
ezingo du hautsi aipatutako arautegi horren eduki materiala. 
ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA: 
Ordenantza Fiskalek gutxienez eduki hauek izango dituzte:  
A/ Zehaztea zerga-egitatea, subjektu pasiboa, arduradunak, salbuespenak, murriztapenak eta hobariak, zerga-oinarria 
eta likidazio-oinarria, karga-tasa edo zerga-kuota, zergaldia eta zergaren sortzapena. 
B/ Deklarazio eta diru-sarreren araubideak.  
C/ Onartze-data eta aplikatzen hasteko data.  
Ordenantza Fiskal hauek onartzeko akordioak dagozkien zergak ezartzearekin batera hartuko dira. 
Aipatutako Ordenantzak aldatzeko akordioek horien eraginpean dauden arauen erredakzio berria eta onartze-data eta 
aplikatzen hasteko data jaso beharko dituzte. 
 

2.-KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK 
Ordenantza fiskalen proiektua 2018ko ekitaldirako honako hau da: 
 
1.- Zerbitzuen kostuari aurre egitearren, Udalaren diru-sarrerei eusteko helburuarekin, %1,6ko gehikuntza 
ezartzen da, izaera orokorrarekin, 2016ko KPI-ari dagokiona, udal-zerga eta tasetarako, salbu eta puntu hauei 
dagokienez: 

a) Ur-hornidura, saneamendu eta azpiegiturengatiko tasa: tasa horietan, familia-unitatearen kide-kopurua 
kontuan hartuz jarraituko da fakturatzen; hori dela-eta, tarifak desberdinak izango dira etxebizitza bakoitzaren bizikide-
kopuruaren eta kontsumoaren arabera. 
Aldi berean, Ur Partzuergoaren eta Udalaren tarifen artean dagoen desadostasuna dela-eta, Udalaren tasak 
Partzuergoarenetara egokitzea proposatzen da, 2020ko ekitaldirako; ekitaldi horretan biak berdinduko dira, bai etxeko 
erabilerarako direnak bai etxeko erabilerarako ez direnak. 

b) Bizitegi-izaera duten ondasun higiezinei buruzko zerga: 
Azkoitiko irizpide orokorra da alderaketa egitea Azkoitiaren tankerako beste hogei udalerrirekin eta, hala, batezbesteko 
karga fiskala ezartzea. 
2016. urtean, balio katastralen ponentzia berriak onartu ziren 2017ko ekitaldirako, eta horrek oso egoera desberdinak 
eragin ditu udalerrietan. Konparaziozko taulan eta bizitegi-izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zergari (OHZ) 
dagokionez, Azkoitiak gaur egun batezbestekoa baino karga handixeagoa dauka; beraz, zerga hori ez da igoko. 
 
2.- Indarrean dauden hobariak zerga-legeria arautegira egokitze aldera, era honetan aldatuko da zerbitzu publikoak 
eman eta jarduerak egiteagatik izaten diren tasen ordenantza erregulatzailea:  

a) Zabor- eta ur-tasetan erregulatutako hobariak diru-laguntza bihurtuko dira, familia-unitatearen bizikide eta 
diru-sarreren arabera, indarrean dagoen zerga-araudira egokitze aldera. 

b) Hirigintza-lizentziak emateko tasa: 
Tasa ordaintzeko salbuespena kentzen zaie baserriei eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baratze- 

ustiapenekin lotutako eraikinei, eta ez dira salbuespentzat hartuko baserri-eraikin berriak egiteko lanak, ez eta 
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nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenekin lotuta egiten diren bestelako eraikuntza-lanak, indarrean dagoen zerga-
araudira egokitze aldera. 

 
3.- ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKIERA 
 
Motiboa: 8/1989 Legearen 18. artikuluak, tasei eta prezio publikoei buruzkoak, agintzen du –ukatu gabe tasak 

finkatzean aintzat hartu behar dela, zergaren ezaugarriek hartarako egokiera ematen dutenean, ordaindu behar duten 
pertsonen gaitasun ekonomikoa–, ez dela onartuko, tasen kontuan, zerga-onura edo abantailarik batere, salbu eta 
Estatuaren eta bestelako lurralde-erakunde publikoen eta instituzionalen faboretan denean edo nazioarteko hitzarmen 
eta akordioetan ezarritakoaren ondorio denean. 

Aurreko guztitik ondorioztatzen da, zergen funtsezko elementuen gainean agintzen duen lege-erreserbaren 
printzipioaren arabera, lege batek hala adierazten duenean baino ezingo dutela Udalek hobariak edo ordainarazpenak 
ezarri. 

Diru-laguntzak onartzea proposatzen da, udal-tasak eta prezio publikoak ordaintzeko, familia-unitatearen 
bizikideen eta diru-sarreren arabera, ordenantza fiskaletan gaur egun jasotzen diren portzentaje beretan. 

 
 
4.- ORDENANTZA FISKALEN HELBURUAK 2018. URTEKO EKITALDIRAKO 
 
Ordenantza fiskalak onartzeko eta aldatzeko eskumena Udalak arauak ezartzeko ahalaren agerpena da 

lekuko zerga-eremuan. 
Arauak ezartzeko ahalmen hori gauzatzean Azkoitiko Udalak printzipio hauen arabera jardun behar du: 

a) Beharra eta eraginkortasuna. 2018ko ekitaldirako ordenantza fiskalen ekimena interes orokorrak justifikatzen du; 

aurreko atalean adierazten dira horrekin lortu nahi diren helburuak, eta bera da tresnarik egokiena horiek lortzen direla 

bermatzeko. 

b) Proportzionaltasuna. Ekimenak ezinbesteko erregulazioa dauka zerbitzu publikoen kudeaketa egiteko beharrei 

erantzuteko. 

c) Segurtasun juridikoa. Ekimena gainerako ordenamendu juridikoarekin modu koherentean gauzatzen da; esparru 

arauemaile egonkor, aurrez aise ikusteko modukoa, osoa, argia eta segurtasunekoa sortzen du, eta horrek ekimenaren 

ezagutza eta ulermena errazten ditu. 

d) Gardentasuna. Azkoitiko udalak behar diren baliabideak jartzen ditu indarrean dagoen araudira iristeko modua 

erraza, unibertsala eta eguneratua izan dadin; eta kontsulta publikoari esker hartzaile izan daitezkeen pertsonek parte 

aktiboa har dezakete 2018ko ekitaldirako ordenantza fiskalen lanketan. 

e) Eraginkortasuna. Ekimen arauemaile orok saihestu egin behar ditu behar ez diren karga administratiboak, eta 

arrazionalizatu egin behar ditu, aplikatzean, baliabide publikoen kudeaketa. 

 
5.- KONPONBIDE ALTERNATIBO ERREGULATZAILE ETA EZ ERREGULATZAILE POSIBLEAK 
Laguntza ekonomikoak onartzea proposatu da, udal-tasak eta prezio publikoak familia-unitatearen diru-

sarreren eta bizikideen arabera ordaintzeko, ur- eta zabor-tasetarako,  gaur egungo ordenantza fiskaletan jasotzen 
diren portzentaje beretan, eta laguntza horiek oraingo hobariak ordezkatuko dituzte. 

Horretarako, Azkoitiko Udalak onartu egin beharko ditu dagokion ordenantza orokorra eta diru-laguntza horiek 
erregulatzen dituzten oinarriak. 
 
 
1.2. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontratazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2017ko irailaren 14ean ospatu zen horretan, besteak beste, 
2018rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren 
 

4.- 2018ko ekitaldirako ordenantza fiskalak 

Ana Azkoitia: 
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Urtez urte urrian onartuta ordenantzak gaizki ibiltzen gara Aldizkarian garaiz argitaratzeko eta aurten 
irailean onartzeko proposamena hartu dugu. 

Uztaila bukaeran Web gunean kontsulta argitaratu genuen irizpide nagusiak zehaztuz eta ez dugu 
erantzunik jaso. 

Orokorrean tasa eta zerga guztiei pasa den urteko KPIa ezarriko zaie, % 1,6 a, IBIa ezik. Zerga hau ez 
dugu ikutuko taulan goitik gabiltza eta. Datorren urtean nun kokatzen garenaren arabera ikutuko da edo 
ez. 

Plusbalia deritzaion zergaren araudia aldatzen da. Auzitegi konstituzionalaren epaiaren ondorioz soilik 
zerga hau galera dagoenean likidatuko da. LIkidatzeko era lehen bezela da baina irabazia dagoenean 
soilik sortuko da plusbalia. 

Ura eta zaborraren Tasetan onarturik dauden hobariak ezabatzen dira. Hau araudi fiskalari egokitu behar 
da eta honetarako dirulaguntza ordenantza aterako da.  

Gaur egun aztertu da eta ura eta zaborretan 51 hobari eskaera daude. 

Uraren tasari dagokionez, 2020 bitartera tasa hauek konsortzioaren tasari egokitzea da helburua. Hiru 
urte gelditzen dira . Gure tarifen bilketa konsortzioarena baina 52.000 € gehiago dira. 2018. Urtean, 
egokitzapen honen ondorioz bilketa 17.000 € gehiago izango da. 

Ibilgailu historikoen hobariari dagokionez gai hau aztertu dugu eta ibilgailua historiko bezela 
katalogatzeko kudeaketak sekulako karga dauka. Azterketa bat egin beharra dago… koste handia dauka; 
beraz, orain arte bezela utziko dugu: ibilgailu historikoak edota 25 urte baino gehiago dutenak 

Datorren urterako familia ugarien hobariak aztertuko dira, ea hobari hauetan errentaren limiteak jartzea 
posible den ala ez. 

Zaborraren tasari dagokionez aurtengo estaldura zeozer jaisten da, %71 izango da gutxi gora behera, 
inbertsioa egin delako. 2018. Urtean ordea %73ra igoko da. 

Ordenantza fiskalen excela bidaliko da eta laburpen bat egingo da. 

1.3. Zubiaurre Elkargune Institutoko Artezkaritza Batzordea  2017ko irailaren 21ean 
ospatu zen horretan, besteak beste, 2018rako Elkarguneko tasak behin behineko izaeraz 
onartu ziren eta Ogasuneko batzordeari proposatu zizkion onartu ditzan. 

 

 
1.4. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontratazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2017ko irailaren 21ean ospatu zen horretan, besteak beste, 
2018rako ordenantza fiskalen irizpenak onartu ziren 
 
 

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK 
 
1.- ORDENANTZA FISKALA 
 
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan 
ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek 
ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza 
horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek 
garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau 
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
 
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean 
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera 
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki 
materialaren aurkakoa izan.  
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2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA: 
 
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute: 
A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri 
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren 
zehaztapena. 
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak. 
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak. 
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin 
batera hartu beharko dira. 
 
 
3.-kontsulta publikoa: 
 
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena , 133. Artikuluan aurretiazko kontsulta egin behar dela dio edozein 
ordenantza edo araudi onartu aurretik.   
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IRIZPENA 

 
LEHENENGOA. Proposatzen diren 2018 urterako ZUBIAURRE ELKARGUNE 
INSTITUTUKO TARIFAK behin behineko izaeraz onartzea. Indarrean 2018ko urtarrilaren 
1ean sartuko lirateke.Honako hau litzateke proposamena.  
 

 

  2018RAKO 

  BEZ BARNE 

 KONTZEPTUA  BEZ BARNE 

MATRIKULAK 

2013/01/01 geroztik jaiotakoak (0-5 urte) 0,00 € 

     

2006/01/01 eta 2012/12/31 artean jaiotakoak (6-12urte) 23,73 € 

     

2001/01/01 eta  2005/12/31 artean jaiotakoak (13-17 urte) 35,60 € 

     

18 urtetik gorakoak 59,33 € 

     

Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 47,47 € 

     

Langabeak 47,47 € 

     

1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak 47,47 € 

     

Elkarguneko bazkide lehen aldiz egiterakoan ez da matrikularik ordainduko,    

baina urtebete pasa baino lehen baja eman eta berriro alta eskatuz gero,    

matrikula ordaindu beharko da atal honetan azaltzen diren kopuruen arabera.    

     

     

BAZKIDEAK  HILEKO 2018  

2013/01/01 geroztik jaiotakoak (0-5 urte)    

     

2006/01/01 eta 2012/12/31 artean jaiotakoak (6-12 urte) 11,87 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,    

seme-alaben kuotak %25eko murrizpena izango du.    

     

2001/01/01 eta  2005/12/31 artean jaiotakoak (13-17 urte) 14,24 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,    
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seme-alaben kuotak %25eko murrizpena izango du.    

     

18urtetik gorakoak 23,73 € 

     

Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 14,24 € 

     

Langabeak 14,24 € 

(Langabetuak hauen kuotaz goza ahal izateko hiru hilabeteko saioa hasi baino 
   

lehenago eraman beharko du langabezian dagoenaren dokumentua. 
   

Honek Elkarguneko edozein arlotarako balio du. 
   

Hiruhileko kuota pasa aurretik. Kuota hiruhilekoaren lehen egunean pasatzen da.) 
   

     

1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak (18-26urte) 14,24 € 

Ikasleei dagokionez, ikasle agiri ofiziala, urriak 1a baino lehen aurkeztu beharko da,     

urriak 1ean egiten den remesan, ikasle tarifa ezarri ahal izateko.     

Urriak 1ean edo beranduago aurkezten badu ikasle agiria, hurrengo hiruhilekoan     

ezarriko zaio ikasle tarifa. Ikasle agiri horrek, hurrengo urteko uztailaren 1ean     

pasatzen den remesararte balio izango du.    

     

2001/01/01 ondoren jaiotako seme-alabak (0-17 urte)    

Dituzten familia-unitateak (guraso biak bazkideak izanik)    

edo Guraso bakarreko familiak 39,63 € 

     

Erreferentzi bezala lehenengo seme-alabaren jaiotza data hartuko da kontutan.   

    

FAMILIA UNITATEAK   

Familia unitatetzat,  gurasoak eta 18 urtetik beherako seme alabez osatutako familiak hartuko dira.   

Familia unitateko kide guztiak ohiko etxebizitza bera eduki behar dute. Honetarako urtarrilaren bateko    

erroldako datuak hartuko dira oinarritzat.   

Familia unitatean guraso biak langabetuak balira familia unitatearen bonoaren  kuota ehuneko 25ean   

 murriztuko da. Baita ere guraso bakarreko familietan gurasoa langabetuz balitz.   

BAZKIDEEN KUOTAK   

Bazkideen kuotek igerilekuko estali zein estali gabeak erabiltzeko ahalmena ematen dute, baita    

SPA instalazioak ere, hurrengo atalean xedaturikoa salbu.   

Uztailean hiru hilabeterako bazkide berri egiten denak ezingo du kanpoko igerilekua   

erabili. Erabilpen hau edukitzeko nahitaez sei hilabeteko bazkidetza ordaindu beharko du.   
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SARRERAK 2018 

Elkarguneko bazkide ez diren pertsonek eguneko sarrera ordaindu beharko 

dute hornikuntzak erabili ahal izateko. 

  

2013/01/01 ondoren jaiotakoak (0-5 urte) 

  

2006/01/01 eta 2012/12/31 artean jaiotakoak (6-12urte) 4,00 € 

    

2001/01/01 eta 2005/12/31 artean jaiotakoak (13-17urte) 4,00 € 

    

18 urtetik gorakoak 6,00 € 

    

Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 4,00 € 

    

Langabeak 4,00 € 

    

1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak (18-26 urte) 4,00 € 

  

 UDAKO ABONOAK   

  

Ugarteigarango udako hileko edo hiruhileko bonoa egiten duenak, Elkargunea erabiltzeko aukera 

izango du 

bonoaren iraupenean 

 UDAKO ABONOAK ( 1 HILABETE)  2018 

  

0-5 URTE (2013-01-01en ondoren jaiotakoak) 

  

6-12 URTE (2006-01-01 eta 2012-12-31ren artean jaiotakoak) 14,24 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   

    

13-17 URTE (2001-01-01 eta 2005-12-31ren jaiotakoak) 29,67 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   

    

18TIK GORAKOAK (2000-12-31ren aurretik jaiotakoak) 47,47 € 

    

ERRETIRATUAK (1953-12-31ren aurretik jaiotakoak) 35,60 € 
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LANGABETUAK 35,60 € 

    

1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak 35,60 € 

  

 UDAKO ABONOAK (3 HILABETE)  2018 

  

 0-5 URTE (2013-01-01en ondoren jaiotakoak)  0,00 € 

    

 6-12 URTE (2006-01-01 eta 2012-12-31ren artean jaiotakoak)  35,60 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   

    

 13-17 URTE (2001-01-01 eta 2005-12-31ren jaiotakoak)  71,19 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   

    

 18TIK GORAKOAK (2000-12-31ren aurretik jaiotakoak)  130,52 € 

    

 ERRETIRATUAK (1953-12-31ren aurretik jaiotakoak)  94,92 € 

    

 LANGABETUAK  94,92 € 

    

1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak 94,92 € 

  

  EGUNEKO SARRERA  2018 

  

 0-5 URTE (2013-01-01en ondoren jaiotakoak)  

  

 6-12 URTE (2006-01-01 eta 2012-12-31ren artean jaiotakoak)  4,00 € 

    

 13-17 URTE (2001-01-01 eta 2005-12-31ren jaiotakoak)  4,00 € 

    

 18TIK GORAKOAK (2000-12-31ren aurretik jaiotakoak)  6,00 € 

    

 ERRETIRATUAK (1953-12-31ren aurretik jaiotakoak)  4,00 € 

    

 LANGABETUAK  4,00 € 

    

 1992/01/01 eta 2000/12/31 artean jaiotako ikasleak  4,00 € 
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ARRATSALDEKO 17:00etatik  SARRERA  2018 

  

17:00etatik 20:00etara 4,00 € 

  

10 SARRERAKO BONOAK 2018 

  

18tik gorakoak (2000-12-31 aurretik jaiotakoak) 40,60 € 

    

Beste guztiak 30,45 € 

  

UGARTEIGARANGO ANTOLATUTAKO UDALEKUENTZAKO SARRERAK  

Azkoitiko udalak antolatuak ez diren eratutako udalekuetatik datozen erabiltzaile eta begiraleei, 

adinaren 

arabera, dagokien tasaren erdia kobratuko zaie baldin eta erabiltzaileen taldea 10 baino gehiagokoa 

baldin bada. Udalaren gazteria sailetik antolatutako ekintza baldin bada sarrera doan izango da 

  

  

DEFENTSA PERTSONALA ( txandako) 

HIRUHILEKO 

2018 

  

1,go txanda (urtarrilatik apirilarte) 

2, txanda (apirilatik ekainarte) 

3.txanda (irailatik abenduarte) 

  

Bazkideak   59,33 € 

    

Ez Bazkideak  117,46 € 

  

PADDEL JOKATZEKO MATERIALA ALOKATZEA   

PERTSONAKO 2018 

  

Bazkideak 2,33 € 

  

    

GELEN ERABILERA 2018 

    

Irabazirik gabe orduko 7,11 € 
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Irabaziekin orduko 35,60 € 

    

Irabazirik gabe eguneko 28,48 € 

    

Irabaziekin eguneko 142,48 € 

    

ERABILI ANITZEKO ARETOAK (Zeharkakoa, Insausti, Oteiza eta Herriko plaza deituriko 

aretoak) 2018 

    

Irabazirik gabe orduko 14,24 € 

    

Irabaziekin orduko 71,19 € 

    

Irabazirik gabe eguneko 56,95 € 

    

Irabaziekin eguneko 284,78 € 

    

SUKALDEAREN ERABILERA 2018 

  

Irabazirik gabe orduko 29,67 € 

    

Irabaziekin orduko 59,32 € 

    

ARMAIRU EDO LEIHATILEN ALOKAIRUA 2018 

    

Hilabeteko  4,74 € 

    

DUTXEN ERABILPENA 2018 

    

Erabilpen bakoitzeko 2,33 € 

    

MASAJISTA 2018 

    

Bazkideak 30min 21,36 € 

    

Ez bazkideak 30min 33,23 € 

    

Bazkideak 60min 30,85 € 

    



 

11 

Ez bazkideak 60min 42,71 € 

    

FISIOTERAPEUTA 2018 

    

Bazkideak 45min 25,00 € 

    

Ez bazkideak 45min 35,00 € 

    

Bazkideak 90min 45,00 € 

    

Ez bazkideak 90min 60,00 € 

  

JARDUERAK 

HIRUHILEKO 

2018 

  

Haurtxoen igeriketa astean 2 saio (hiruhilabeteko)   

  

Guraso bat bazkide denean* 91,37 € 

    

Gurasorik bazkide ez denean** 182,73 € 

    

Haurtxoen igeriketa larunbatean saio bat (hiruhilabeteko)   

    

Guraso bat bazkide denean* 46,87 € 

    

Gurasorik bazkide ez denean** 92,55 € 

    

Haurren igeriketa astean 2 saio(hirulhilabeteko)   

    

Guraso 1 bazkide denean* 65,26 € 

    

Gurasorik  bazkide ez denean** 130,52 € 

    

Psikomotrizitatea astean 2 saio (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak* 59,33 € 

    

Ez bazkideak** 118,53 € 
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*   3, 4 eta 5 urteko haurrak guraso bat bazkide.   

**  3, 4 eta 5 urteko haurrak gurasorik bazkide ez badute   

    

Haurren Aerobika astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

Helduen Igeriketa astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 81,88 € 

    

Ez bazkideak 163,75 € 

    

Pilates astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 91,37 € 

    

Ez bazkideak 182,73 € 

    

CICLING   

    

Cicling larunbatetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 49,84 € 

    

Ez bazkideak 99,68 € 

    

Cicling astean 2 egun(hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 97,31 € 

    

Ez bazkideak 194,61 € 

    

Cicling astean 3 egun (hiruhilabeteko)   
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Bazkideak 144,76 € 

    

Ez bazkideak 289,53 € 

    

CICLING PILATES: Astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak   97,31 € 

    

Ez Bazkideak  194,61 € 

    

ZUMBA   

    

HELDUEN ZUMBA 2 EGUN   

    

Bazkideak 59,34 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

HELDUEN ZUMBA 1 EGUN   

    

Bazkideak 29,67 € 

    

Ez bazkideak 59,34 € 

    

HAURREN ZUMBA 2 EGUN   

    

Bazkideak 59,34 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

AEROBIC-STEP   

    

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 
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Astean 3 egunetan  (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 87,81 € 

    

Ez bazkideak 175,62 € 

    

GORPUTZ TONIFIKAZIOA   

    

Astean 2 egunetan  (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

Astean 3 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 87,81 € 

    

Ez bazkideak 175,62 € 

    

GAP   

GAP -  Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

MULTIKIROLAK -  (Hiruhilabeteko)   

Cicling-Pilates-Aerobic eta Aquagim   

    

Bazkideak 97,31 € 

    

Ez bazkideak 194,62 € 

    

FIT BALL    

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 
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Ez bazkideak 118,53 € 

    

PREP. FIS.INT.   

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

MANTENIMENDU GIM.   

    

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

Astean 3 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 87,81 € 

    

Ez bazkideak 175,62 € 

    

GIMNASIA 3.ADINA: Astean 3 egunetan   

Prezio honetaz gozatzeko Plaza Ondo jubilatuen elkartearen bazkide izan beharko da.   

    

Urteko kuota  24,91 € 

    

AQUAGIM   

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    

Bazkideak 59,33 € 

    

Ez bazkideak 118,53 € 

    

GIMNASIOKO ENTRENAMENDU PERSONALIZATUA   
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Bazkideak bakarrik 26,10 € 

    

                 ESKALADA   

    

Bazkideak 67,20 € 

    

Ez bazkideak 134,42 € 

    

KULTURA ALDEKO EKINTZA, IKASTARO EDO TAILERRAK   

    

A- GORPUTZ ADIERAZPENAK   

24 SAIO Ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

    

Bazkideak 40,60 € 

    

Ez bazkideak   

    

B- GRAFIKOGINTZA ARTISTIKOAK   

24 SAIO ordubetekoak edo 12 Saio 2 ordukoak   

    

Bazkideak 60,90 € 

    

Ez Bazkideak 91,35 € 

    

C - INFORMATIKAZ BALIATURIKOAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

Saio gutxiago beharrez gero portzetaian izango da tasa   

    

Bazkideak 60,90 € 

    

Ez Bazkideak 91,35 € 

    

D- HIZKUNTZA BEREZIAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

    

Bazkideak 40,60 € 

    

Ez bazkideak 60,90 € 
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E- PERKUSIO ETA ERRITMOAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   

    

Bazkideak 40,60 € 

    

Ez bazkideak 60,90 € 

    

F- MUSIKA TRESNA EZBERDINAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   

    

Bazkideak 40,60 € 

    

Ez bazkideak 60,90 € 

    

G- IRUDIA ETA SOINUA   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   

    

Bazkideak 60,90 € 

    

Ez bazkideak 91,35 € 

    

H- DEKORAZIOA ETA ESKU LANAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   

Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   

    

Bazkideak 45,68 € 

    

Ez bazkideak 68,51 € 

    

I- BESTELAKOAK   

10 saio ordubetekoak edo 5 bi ordukoak   

    

Bazkideak 20,30 € 
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Ez bazkideak 30,45 € 

    

J- SUKALDEKOAK OINARRIZKOAK   

5 saio 2 ordukoak   

    

Bazkideak 40,60 € 

    

Ez bazkideak  60,90 € 

    

K- SUKALDEKOAK BEREZIAK   

5 saio 2 ordukoak   

    

Bazkideak 50,75 € 

    

Ez bazkideak  76,13 € 

    

IKUSKIZUNAK   

Etor litezkeen profesionalen ikuskizunetarako, amateurren ikuskizuneterako edo    

hirugarrenek antolatutako ikuskizunetarako, dantzaldi, jolas parke, kirol emanaldi     

etb.Sarreren prezioa, kopuru hauen artean 35,53 € 

    

    

LUDOTEKA   

    

ABARKETATXO LUDOTEKAKO BAZKIDETZA 2007-12-31 geroztik jaiotakoak 66,64 € 

 

 
BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru 
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa 
betez, bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde 
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian, 
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz: 
 
a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan. 
 
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, 
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita. 
 
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak:  Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 
17.artikuluan adierazitakoak. 
 
 



 

19 

Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez daitezke erreklamazioak. 
 
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa. 
 
 
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik 
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki 
gehiagoren beharrik gabe. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia 
Vázquez, Maitane Unanue, eta Janire Igoa 
 
ABSTENTZIOA:Iraitz Otaño 
 
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz 
 
 

Azkoitia, 2017ko irailaren 21ean 
 

Kontu-Hartzaileak 
 

 


