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8.4 UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA

KONTZEPTUA

1. artikulua

Arabako  Toki  Ogasunak  arautzen  dituen  uztailaren  19ko  41/1989  Foru  Arauaren  2.1.h
artikuluan  eta,  horren  haritik,  43.ean  xedatutakoaren  ildotik  ezartzen  da  “Udalaren  kirol
instalazioak erabiltzeagatiko prezio publikoa”, zein ordenantza fiskal honetan xedatzen direnak
aintzat harturik kudeatuko baita.

ORDAINTZERA BEHARTUAK

2. artikulua

Udalaren kirol  instalazioak erabiltzen dituztenak egongo dira  behartuta  ordenantza honetan
arautzen den prezio publikoa ordaintzera.

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA

3. artikulua

1.  Hurrengo  atalean  —udalaren  kirol  instalazioak  erabiltzeko  moduetako  bakoitzeko—
adierazten diren tarifetan finkatzen direnak izango dira ordenantza honen bitartez arautzen den
prezio publikoaren zenbatekoak.

2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak:

1. UDALAREN KIROL INSTALAZIOETAKO ABONATUAK

1.1. Definizioa

Gasteizko udalerrian bizi ala ez, alta eskabidea egin duelarik Herritarren Udal Txartelaren
(HUT) jabe den nornahi izango da abonatu, baldin eta urteko kuota ordaindu badu. 

Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  da  pertsona  bat  abonatua  dela  egiaztatzeko  balio  duen
euskarria, pertsonala eta besterenezina.

1.2. Abonatuen eskubideak

Eskubide hauek izango dituzte abonatuek:

 Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  nahitaez  erakutsiz,  prezio  publikoa  finkatua  duten
udalaren kirol instalazioetara sartzekoa.

1



                                  Onespena: 2017/09/27   |   ALHAO, 138 zk. 2017/12/01

 Igerilekuak, izotz-pista nahiz aldagela eta dutxak erabiltzekoa, baita araudi partikularren
arabera kirolaren arloan eskumena duen sailak izendatzen dituen bestelako zerbitzuak ere
(garaiz emango da horien berri).

 Kirol  ikastaroetan,  kultur  ikastaroetan,  jarduera  artistikorako  hastapen  ikastaroetan,
elikadura eta osasun ikastaroetan nahiz gizarte sustapenekoetan izena ematekoa, lekurik
izanez gero, behar den kuota ordainduz. Abonatu ez direnen aldean, izena emateko kuota
hori murriztua izango da.

1.3.- Abonatu-motak.

Eskubide hauek izango dituzte abonatuek:

2018ko fakturazioan aplikatzekoa 2018ko  irailean  indarrean  jarri  eta
2019ko fakturazioan aplikatzekoa

A mota: 18 urtetik aurrera. A mota: 25 urtetik aurrera.

B mota: 18 urtetik 24ra arte.

B mota: 5 urtetik 17ra arte. C mota: 5 urtetik 17ra arte.

C  mota:  4  urtera  arte  (aita-amak  edo
tutoreak abonatuak izan ala ez).

D mota: 4 urtera arte (aita-amak edo tutoreak
abonatuak izan ala ez).

D motako  abonatuek ere  dagokien  Herritarren  Udal  Txartela  (HUT) eduki  beharko  dute,
instalazioetara sartzeko kontroletan identifikatzeko. Bestela, familia-liburuaren edo nortasun-
agiriaren kopia aurkeztuz egiaztatu beharko da horien adina.

1.4. Abonatu gisa alta ematea.

Alta eskatzen dutenek matrikula eta inskripzio gastuak biltzen dituen kuota ordaindu beharko
dute. Hain zuzen ere:

Abuztuaren 31ra arte aplikatzekoa Irailaren 1etik aurrera aplikatzekoa

A mota … 50,00 euro A mota … 50,00 euro

B mota … 40,00 euro

B mota … 20,00 euro C mota … 20,00 euro

C mota … 0,00 euro D mota… 0,00 euro

Familia osoak hartzen badu alta, edo abonatu ez ziren familiako kide guztiak abonatu egiten 
badira, zaharrenaren matrikula bakarrik ordaindu beharko da. Arau honek ez du baliorik 
izango senideren batek baja eman ondoko bi urteetan eskatzen badu berriro alta ematea.

C motako abonatuek, baja hartzen ez badute, dohainik izango dute alta, kategoria-
aldakuntzatzat joko baita.
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1.5. Abonatu gisa baja ematea.

Baja hartu  nahi  duen  abonatuak  herritarrei  laguntzeko  bulegoetakoren  batean jakinarazi
beharko du, adinez nagusi bada. Adinez nagusi ez bada, gurasoek edo tutoreek ere egin ahal
izango dute eskabidea.

Kuota urte osorako da; beraz, abenduaren 31 baino lehen baja eman arren ez da itzuliko.

Hurrengo urteko urtarrilaren 1.etik aurrera izango dute eragina bajek.
Edozein arrazoirengatik ordainagiriak ordaindu ez edo itzuliz gero —administrazioaren akatsa
izan bada salbu—, besterik gabe baja emango zaio abonatuari.

Baja hartu ondoren berriro alta eskatu nahi izanez gero, dena delako matrikula ordaindu
beharko da.

Aldi baterako baja eskatu ahal izango dute abonatuek, beren bizilekua Gasteiztik kanpora
aldatzen badute —40 kilometrotik gorako distantziara dagoen herriren batera, edo, bestela,
Araba probintziatik kanpo—, behar den egiaztagiria aurkezten dutelarik. Aldi baterako baja
beste  arrazoiren  batengatik  eskatzekotan,  idatziz  egin  beharko  da,  kirol  instalazioak
erabiltzeko ezintasuna argi  erakusten delarik,  eta kirolaren arloan eskumena duen sailak
hartuko du erabakia.

Aldi  baterako bajak gutxienez urte  beterako eta gehienez hirurako izango dira.  Epe hori
igaroz gero, behin betiko emango zaio baja abonatuari.

1.6. Abonatuen urteko kuotak.

Kuota hauek ordaindu beharko dituzte abonatuen, urtean:

2018ko fakturazioan aplikatzekoa 2018ko  irailean  indarrean  jarri  eta
2019ko  fakturazioan  aplikatzekoa,  urte
horretarako eguneratutako zenbatekoen
arabera.

A mota... 91,70 euro A mota... 91,70 euros

B mota... 76,10 euros

B mota... 19,10 euro C mota... 19,10 euros

C mota... 0,00 euro D mota... 0,00 euro

65 urtetik gorakoek eta ehuneko 65eko edo hortik gorako elbarritasuna dutenek ehuneko
50eko murrizketa izango dute kuotan.

Ordainagiri bidez eskatuko dira urteko kuotak, eta ordainketa nahitaez helbideratu beharko
da Gasteizen bulegoa duen edozein banku edo aurrezki kutxaren bitartez.

Alta-urteko kuota, alta noiz hartzen den, ordutik abenduaren 31ra bitartean geratzen den
denborarekiko proportzioan ordainduko da.
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1.7 Hobariak

Etxe  berean bizi  diren  familia  bateko  kide  guztiak  abonatu  badira,  ondorengo eskalaren
araberako tarifa aplikatuko zaie:

 Lehen abonatua:.............................................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 100.

 Bigarrena:.....................................................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 100.

 Hirugarrena:....................................................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 75.

 Laugarrena:.....................................................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 50.

 Bosgarrena:.....................................................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 25.

 Seigarrena eta hurrengoak:...............................adinagatik dagokien kuotaren ehuneko 20.

Guraso bakarreko familien kasuan, lehen seme edo alabak hirugarren lekua hartuko du, eta
horrela hurrenez hurren.

18  urtetik  gorakoek  leku  bat  beteko  dute  aurreko  mailaketan,  baina  ez  dute  inolako
deskonturik izango.

Famili  unitateko kideak urtarriletik  abonatzen badira  bakarrik  aplikatuko  da familientzako
hobaria kuotan.

Familiaren baitan hobaria izan duen hartako kideetako batek abonatu izateari uzten badio,
galdu egingo dira hobariak, eta deskontatutako kopuruak kobratzerik izango du sailak.

Gasteizen erroldatuta dauden 24 urtera arteko ikasleek, Gasteiztik kanpo —barnetegian edo
ostatua  nahiz  bizilekua  bertan  hartuta— ikasten  ari  direla  egiaztatzen  dutenek,  ehuneko
50eko murrizketa izango dute beren motari dagokion kuotan.

EHUaren Arabako campuseko ikasleek, 18 urtetik 24ra bitartekoek, ehuneko 50eko hobaria
eskatu ahal izango dute matrikulatzen direnaren hurrengo urterako. 2018ko irailaren 1ean
indarrik gabe geratuko da puntu hau.

Aurreko ataletan adierazitako murrizketa edo hobariak eskuratzekotan, abenduaren 31 baino
lehenago egin beharko da eskabidea, hurrengo urteari begira, baita murrizketa lekarkeen
egoera egiaztatu ere, egun horretatik aurrera galdu egingo baita horretarako eskubidea.

Mota  aldaketak  seihilekoak  kontuan  hartuta  egingo  dira;  beraz,  urteko  lehenengo  sei
hilabeteetan  jaiotakoak  urtarrilaren  1.ean  aldatuko  dira  motaz.   Azken  sei  hilabeteetan
jaiotakoak,  berriz,  hurrengo  urteko  urtarrilaren  1.ean  aldatuko  dira,  eta  egun horietatik
aurrera ordaindu beharko dituzte dagozkien kuotak.

1.8. Bestelako alderdi orokorrak

Abonatuei  buruzko  atal  honi  dagozkionetarako,  honako  hauek  joko  dira  familiatzat:
Erregistro  Zibilean  izena  emanda  daudenak  nahiz  izatezko  bikoteak,  helbide  berean
erroldatuak. Famili liburua edo dena delako egiaztagiria aurkeztuz egiaztatu beharko da hori.
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Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  galdu  edo  lapurtuz  gero,  herritarrei  laguntzeko
bulegoetakoren  batean  edo  Gazteen  Argibideetarako  Bulegoan  baliogabetu  beharko  da.
Ondoren, nahi izanez gero, beste txartel bat lortzeko izapideak egin ahalko dira, horretarako
ezarritako baldintzak betetzen direlarik.

Edozein datu pertsonal aldatuz gero, hala nola helbidea, telefonoa, kontu zenbakia, errolda,
famili egoera eta abar, jakinarazi egin beharko dute abonatuek.

Adierazitako  guztiari  buruzko  argibide-eskabideak  nahiz  izapideak  herritarrei  laguntzeko
bulegoen bitartez egin beharko dira.

Hobariak edo kuota-murrizketak ezingo dira metatu.

2. UDALAREN KIROL INSTALAZIOETARAKO ALDI BATERAKO PASEA

2.1. Onuradunak

Garaiz eta behar bezala eskatzen duen edonork erosi ahal izango du aldi baterako basea,
Gasteizko udalerrian bizi ala ez.

Herritarren Udal Txartela (HUT) da aldi baterako pasea egiaztatzeko euskarria, pertsonala
eta besterenezina.

2.2. Aldi baterako pasea dutenen eskubideak

Eskubide hauek izango dituzte aldi baterako pasea dutenek:

 Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  nahitaez  erakutsiz,  prezio  publikoa  finkatua  duten
udalaren kirol instalazioetara sartzekoa.

 Igerilekuak, izotz-pista nahiz aldagela eta dutxak erabiltzekoa, baita araudi partikularren
arabera kirolaren arloan eskumena duen sailak izendatzen dituen bestelako zerbitzuak ere
(garaiz emango da horien berri).

 Kirol  ikastaroetan,  kultur  ikastaroetan,  jarduera  artistikorako  hastapen  ikastaroetan,
elikadura eta osasun ikastaroetan nahiz gizarte sustapenekoetan izena ematekoa, lekurik
izanez gero, behar den kuota ordainduz. Abonatu ez direnen aldean, izena emateko kuota
hori murriztua izango da.

Pasean  bertan  adierazten  den  egunera  arte  izango  du  balioa  paseak,  eta  eskubideak
aplikatuko —pasearen iraunaldiak ezingo du ikasturtearena gainditu—.

Hilabeteko pasea honela ordainduko da:

Abuztuaren 31ra arte aplikatzekoa Irailaren 1etik aurrera aplikatzekoa

4 urtera arte... 0,00 euro 4 urtera arte… 0,00 euro

5 urtetik 17ra arte 28,60 euro. 5 urtetik 17ra arte … 28,60euros

18 urtetik 24ra arte… 51,20 euro

18 urtetik aurrera. 61,60euro 25 urtetik aurrera... 61,60 euro
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15 eguneko pasea honela ordainduko da:

Abuztuaren 31ra arte aplikatzekoa Irailaren 1etik aurrera aplikatzekoa

4 urtera arte...  0,00 euro 4 urtera arte… 0,00 euro

5 urtetik 17ra arte …17,00 euros 5 urtetik 17ra arte …17,00 euros

18 urtetik 24ra arte… 30,50 euro

18 urtetik aurrera... 36,70 euro 25 urtetik aurrera... 36,70 euro

Bai hilabeteko pasean bai 15 egunekoan, 65 urtetik gorakoek eta ehuneko 65eko edo hortik
gorako elbarritasuna dutenek ehuneko 50eko murrizketa izango dute kuotan.

3. UNIBERTSITARIO PASEA.  2018ko irailaren 1ean indarrik gabe geratuko da 3.
puntu hau.

3.1. Onuradunak

EHUaren Arabako campusean matrikulatuta  dagoen 18 urtetik  24ra bitarteko ikasle  orok
eskuratu ahal izango du unibertsitario pasea, dagokion prezio publikoa ordaintzen duelarik.

Herritarren Udal Txartela (HUT) da unibertsitario pasea egiaztatzeko euskarria, pertsonala
eta besterenezina.

3.2. Unibertsitario pasea dutenen eskubideak

Eskubide hauek izango dituzte onuradunek:

 Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  nahitaez  erakutsiz,  prezio  publikoa  finkatua  duten
udalaren kirol instalazioetara sartzekoa.

 Igerilekuak, izotz-pista nahiz aldagela eta dutxak erabiltzekoa, baita araudi partikularren
arabera kirolaren arloan eskumena duen sailak izendatzen dituen bestelako zerbitzuak ere
(garaiz emango da horien berri).

 Kirol  ikastaroetan,  kultur  ikastaroetan,  jarduera  artistikorako  hastapen  ikastaroetan,
elikadura eta osasun ikastaroetan nahiz gizarte sustapenekoetan izena ematekoa, lekurik
izanez gero, behar den kuota ordainduz. Abonatu ez direnen aldean, izena emateko kuota
hori murriztua izango da.

Pasean  bertan  adierazten  den  egunera  arte  izango  du  balioa  paseak,  eta  eskubideak
aplikatuko —pasearen iraunaldiak ezingo du ikasturtearena gainditu—.

Unibertsitario pasearen kuota: B motako bazkideen kuotaren ehuneko 50.

Pasea eskatzen den unean argitaratua dagoen tarifa aplikatzen da urte bakoitzean, eta haren
indarraldia bukatzen den egunera arte du balioa horrek.

4. PASE BEREZIA
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4.1. Onuradunak

Irabazi-asmorik gabeko erakundeek hezkuntzaren esparruan sustatutako truke programen
baitako pertsonek oro erosi ahalko dute pase berezia, baita GKEek sustatutako aldi baterako
harrera programen baitakoak ere.

Pasea noizko  den,  gutxienez  15 egun lehenago egin  beharko du eskabidea  dena delako
erakunde edo pertsonak —idatziz, ezinbestean—, kirolaren arloan eskumena duen saileko
zuzendaritzari  zuzenduta  eta  behar  bezala  arrazoituta.  Orobat  erantsi  beharko  dizkio
azaldutako betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak.

Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  da  pase  berezia  egiaztatzeko  euskarria,  pertsonala  eta
besterenezina.

Pase  bereziaren  jabe  izateak  ez  du  ematen  udalaren  kirol  instalazioetako  eta  gizarte
etxeetako abonatu izateko eskubiderik.

4.2. Pase berezia dutenen eskubideak

Eskubide hauek izango dituzte aldi baterako pasea dutenek:

 Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  nahitaez  erakutsiz,  prezio  publikoa  finkatua  duten
udalaren kirol instalazioetara sartzekoa.

 Igerilekuak, izotz-pista nahiz aldagela eta dutxak erabiltzekoa, baita araudi partikularren
arabera kirolaren arloan eskumena duen sailak izendatzen dituen bestelako zerbitzuak ere
(garaiz emango da horien berri).

Pasean  bertan  adierazten  den  egunera  arte  izango  du  balioa  paseak,  eta  eskubideak
aplikatuko.

Pase berezia honela ordainduko da:

Abuztuaren 31ra arte aplikatzekoa Irailaren 1etik aurrera aplikatzekoa

4 urtera arte… 0,00 euro 4 urtera arte… 0,00 euro

5 urtetik 17ra arte … 9,50 euro 5 urtetik 17ra arte … 9,50euro

18 urtetik 24ra arte… 23,20 euro

18 urtetik aurrera... 28,00 euro 25 urtetik aurrera... 28,00 euro

65 urtetik gorakoek eta ehuneko 65eko edo hortik gorako elbarritasuna dutenek ehuneko
50eko murrizketa izango dute kuotan.

5. MENDIZORROTZEKO KIROL ESPARRUA

5.1. Kirol esparruan sartzea: 
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 Herritarren Udal Txartela (HUT) erakutsiz.

 2.,  3.  eta  4.  ataletan  aipatutako  aldi  baterako  paseak  erabiliz  (indarrean  dauden
bitartean).

 Eguneko sarrera ordainduz:

Denboraldi arruntean:

 4 urtera arte............................................................................0,00 euro.

 5 urtetik 17ra arte....................................................................3,20 euro.

 18 urtetik 24ra arte..................................................................4,90 euro.

 25 urtetik aurrera.....................................................................7,20 euro.

Udako denboraldian:

 4 urtera arte............................................................................0,00 euro.

 5 urtetik 17ra arte....................................................................7,00 euro.

 18 urtetik 24ra arte..................................................................9,60 euro.

 25 urtetik aurrera....................................................................12,90 euro

Mendizorrotzeko kirol esparrurako sarrerak egun baterako balio du.

Kuota  horiek  ordaintzeak  igerilekuak,  aldagelak,  arropa-gordelekuak  eta  aparte  ordaindu
beharrekoak ez diren gainerako zerbitzuak erabiltzeko eskubidea ematen du.

5.2. Kirolaren  arloan  eskumena  duen  sailaren  ikastaroak:  aldez  aurretik  izena
emanda. 

 Denboraldi arruntean egiten diren ikastaroak: 
Abonatu  izan  ez  eta  HUTrik  ez  duten  pertsonei  pase  mekanizatu  bat  emango  zaie,
ikastaroa ematen den egun-orduetan instalaziora sartzerik izan dezaten.

 Udako denboraldian egiten diren ikastaroak: 
Abonatu  ez  direnek  behar  den  pasea  eskuratu  beharko  dute,  edo  eguneko  sarrera
ordaindu, ikastaroak dirauen bitartean.

5.3. Atletismo pasea, baimena duten atletentzat
(‘8.3. Sarrerak’ atalean adierazten den moduan).

6. GAMARRAKO PARKEA

6.1. Parkera denboraldi arruntean sartzea.

Denboraldi arruntean dohainik sar daiteke parkera. Nolanahi ere, erreserba-prezioa duten
instalazioak  erabiltzekotan,  prezio  osagarri  hori  bai  ordaindu  beharko  dute  abonatu  ez
direnek.
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6.2. Parkera udako denboraldian sartzea.

 Abonatua izanik, Herritarren Udal Txartela (HUT) erakutsiz.
 Gamarrako parkeko udako denboraldirako abonatua izanik, Herritarren Udal Txartela

(HUT) erakutsiz.
 2.,  3.  eta  4.  ataletan  aipatutako  aldi  baterako  paseak  erabiliz  (indarrean  dauden
bitartean).
 Eguneko sarrera ordainduz:

 4 urtera arte............................................................................0,00 euro.

 5 urtetik 17ra arte....................................................................1,30 euro.

 18 urtetik 24ra arte..................................................................3,70 euro.

 25 urtetik aurrera.....................................................................6,30 euro.

Gamarrako parkerako sarrerak egun baterako balio du. 

Herritarren  Udal  Txartela  (HUT)  da  Gamarrako  udako  denboraldirako  abonamendua
egiaztatzeko euskarria, pertsonala eta besterenezina.

6.3. Udako denboraldirako abonamendua:

Abuztuaren 31ra arte aplikatzekoa Irailaren 1etik aurrera aplikatzekoa

4 urtera arte… 0,00 euro 4 urtera arte… 0,00 euro

5 urtetik 17ra arte …10,60 euro 5 urtetik 17ra arte …10,60 euro

18 urtetik 24ra arte… 25,20 euro

18 urtetik. aurrera...30,30 euro 25 urtetik aurrera... 30,30 euro

65 urtetik gorakoek eta ehuneko 65eko edo hortik gorako elbarritasuna dutenek ehuneko
50eko murrizketa izango dute kuotan.

Kuota  horiek  ordaintzeak  igerilekuak,  aldagelak,  arropa-gordelekuak  eta  aparte  ordaindu
beharrekoak ez diren gainerako zerbitzuak erabiltzeko eskubidea ematen du.

Gamarrako parkeko udako denboraldirako abonamenduaren kuota denboraldi  osorako da;
beraz, ez da ezer itzuliko udako denboraldia bukatu aurretik baja emanagatik.

6.4. Kirolaren  arloan  eskumena  duen  sailaren  ikastaroak:  aldez  aurretik  izena
emanda. 

Abonatu ez direnek behar den pasea eskuratu beharko dute, edo eguneko sarrera ordaindu,
ikastaroak dirauen bitartean.

7. ARAU OSAGARRIAK
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7.1. Eguraldi  txarrak  ez  du  instalazioetara  sartzeko  kuota  berreskuratzeko  eskubiderik
emango.

7.2. 5 urtera arteko pertsonek dagokien Herritarren Udal Txartela  (HUT) eduki beharko
dute,  instalazioetara  sartzeko  kontrolean  identifikatzeko.  Bestela,  famili  liburuaren  edo
nortasun-agiriaren kopia aurkeztuz egiaztatu beharko da adina.

7.3. Mota aldaketak  sei  hilean behin  egingo dira,  esan nahi baita  urteko lehenengo sei
hilabeteetan jaiotakoak urtarrilaren 1.ean aldatuko direla motaz eta azken sei hilabeteetan
jaiotakoak,  berriz,  hurrengo  urteko  urtarrilaren  1.ean.  Beraz,  egun  horietatik  aurrera
ordaindu beharko dute kuota berria.

Gamarrako  parkeko  udako  denboraldirako  abonamenduari  dagokionez,  denboraldi  erdiko
eguna erreferentziatzat hartuta egingo dira mota aldaketak; hau da, uztailaren 15a baino
lehenago jaiotakoak hurrengo motan sartuko dira, eta uztailaren 15etik aurrera jaiotakoak,
berriz, mota berean geratuko.

7.4. Gasteizko Udalak ez du sarrera-prezio publikoa duen inongo instalaziotara dohainik
sartzeko aukerarik uzten, ordenantzetan aurreikusitako salbuespenak salbu.

7.5. Sarrera-prezio publikoa duten udalaren kirol instalazioetan sartzeko Herritarren Udal
Txartela (HUT) erakutsi beharko da nahitaez.

8. UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK

Kirol instalazioa dohainik uztea

Erakundearen lehentasunezko lankidetza eskatzen duten erabilera motak:

 Nahitaezko irakaskuntzako ikastetxe publiko nahi pribatuek Hezkuntza Fisikoko eskolak
emateko instalazioak.

 Guraso elkarteek eta kirol erakundeek eskola-kirola bideratzeko instalazioak.

 Unibertsitateko kirol lehiaketa eta sustapenerako instalazioak.

 Arabako lurralde federazioen gain utzitako zeregin publikoak bideratzeko instalazioak.

 Ezinduentzako  kirol  erakundeen  kirol  eskaintzarako  eta  entrenamenduetarako
instalazioak.

 Herritar  orori  zuzendutako  kirol  ikuskizunak,  dohainekoak  eta  kirol  erakundeek  taxuz
antolatuak gauzatzeko instalazioak.

 Gasteizko  Udaleko  beste  sail  batzuek  berek  antolatzen  dituzten  jarduera
interesgarrietarako eskatzen dituzten instalazioak.

Kirol instalazioa erabiltzeagatik prezio publikoa ordaintzea

Oinarrizko zerrenda gisa finkatzen diren erabilera motak:

 Erabiltzaileak inork zuzendu gabe jolasteko instalazioak.
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 Kirol  erakundeek beren bazkideentzat  egiten duten kirol  eskaintza nahiz  herritar  orori
eskainitako  kirol  ikuskizunak  gauzatzeko  instalazioak,  antolakuntza  taxuz  egingo  dela
bermatua dagoelarik.

 Ezintasunen  bat  dutenek  ikuspegi  sozialetik  edo  osasunarenetik  —edo  erakundeek
helburu  berarekin—  antolatzen  dituzten  jarduera  fisiko  eta  olgetarakoak  gauzatzeko
instalazioak.

 Kirol federazioetan sartutako ikastetxe edo elkarteen prestakuntza programak gauzatzeko
instalazioak.

 Nahitaezkoa  ez  den  irakaskuntza  arautuko  prestakuntza  moduluak,  irakaskuntza
erakundeek antolatuak, gauzatzeko instalazioak.

 Auzoko jaiekin edo tradiziozko jaiegunekin zerikusia duten ekintza edo ekitaldiak prestatu
edo eskaintzeko instalazioak.

 Irabazi-asmorik  gabeko  erakundeek  antolatutako  topaketak  edo  txapelketak  egiteko
instalazioak;  horietan,  antolatzaileak  bere  kudeaketa  ahalmena  bermatu  beharko  du,
kirola  sustatzeko  proiektua  —kirola  sustatzeko  berariazko  helburuak  zehaztuta—  eta
gizarte garrantzia —gutxienez 25 talde edo 500 parte-hartzaile— justifikatzen duen agiri
bat aurkeztuz.

Prezio publikoei buruzko ohar orokorrak

 Prezio publikoek ez dituzte muntatze lanak eta bestelako aparteko prestakuntza lanak
beren baitan hartzen.

 Prezio  publikoak  ordaindu  izanak  ez  du  eskubiderik  ematen  publizitatea  jartzeko  edo
besteri sarrerak kobratzeko, ezta saltokiak jartzeko ere.

 Prezioek ez dute kirol materiala beren baitan hartzen.

8.1. Abonatu ez direnek instalaziora sartzeko osagarririk ordaindu behar ez duten
instalazioak

Mendizorrotzeko kiroldegia (ordu erdi):...............................................9,60 euro.
...................................................................................................................

Kiroldegiko pistak (kantxak) eta gimnasioak (ordu erdi):........................6,40 euro.
...................................................................................................................

Askotarako aretoak (ordu erdi):.........................................................2,70 euro.

Izotz-pista (ordu erdi):....................................................................47,70 euro.

Futbol eta errugbi zelaiak (ordu erdi)

Futbol eta errugbi zelaiak..................................................................9,40 euro.

Futbol-5 edo 7 zelaiak.......................................................................4,80 euro.

Patinatzeko pista (ordu erdi)

Lakua 03/400 m ..............................................................................9,20 euro.
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8.2.  Abonatu  ez  direnek  instalaziora  sartzeko  osagarria  ordaindu  behar  duten
instalazioak

Abonatu  ez  direnek  atal  honetan  adierazten  diren  instalazioetara  sartzeko  ordaindu
beharreko osagarria:

Dena delako instalazioa dagoen kirol zentroan indarrean dagoen sarrera ordaindu beharko da
osagarri gisa. Sarrera-tarifarik ez badago, osagarri hau aplikatuko da:

18 urtetik beherako eta 5etik gorakoek...............................................1,11 euro.

18 urtetik gorakoak..........................................................................2,01 euro.

Eragindako instalazioak:

Kirol aretoak

Bakarkako erabilera, askotarako aretoan (ordu erdi): ...........................0,58 euro.
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Bakarkako erabilera, ariketa-aretoetan (ordubete):...............................0,42 euro.

Igerileku estaliak (ordu erdi):

Kale bat erabiltzea..........................................................................16,01 euro.

3 kale baino gehiago erabiltzea ........................................................49,50 euro.

Badminton pista, mahai-teniseko mahai eta billar mahaiak (ordu erdi; gehienez
lau lagun)  .....................................................................................1,17 euro.
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

Pilotalekuak (ordubete)

Beti Jaiko 1. frontoia (Olabe) eta 2. frontoia (Ogeta).............................9,54 euro.
...................................................................................................................

Beti Jaiko 3., 4. eta 6. (trinketea) frontoiak, eta 

auzoetako pilotaleku estaliak.............................................................7,53 euro.
...................................................................................................................

Beti Jaiko 5. frontoia ........................................................................5,62 euro.
...................................................................................................................

Squash pistak (ordu erdi) ...............................................................2,33 euro.
...................................................................................................................

Tenis pistak (gehienez lau lagun) (ordubete):

Estali gabea ....................................................................................3,18 euro.
...................................................................................................................
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Estalia ...........................................................................................4,56 euro.
...................................................................................................................

Padel pistak (gehienez lau lagun) (ordubete):

Estali gabea.....................................................................................3,18 euro.

Estalia............................................................................................4,56 euro.

8.3. Sarrerak

Gizarte etxeetako igerileku estaliak

18 urtetik beherako eta 5etik gorakoak, abonatuak ez badira..........................
euro

18 urtetik gorakoak, abonatuak ez badira.............................................

Eskalada-murruak

EGUNEKO SARRERA ABONATUAK ABONATU EZ DIRENAK

18 urtetik beherakoak ....................................1,64 euro....................2,28 euro.

18 urtetik gorakoak ........................................3,18 euro....................4,56 euro.

Hilabeteko abonamendua

18 urtetik beherakoak.....................................4,13 euro....................5,94 euro.

18 urtetik gorakoak.......................................12,19 euro..................17,28 euro.

Hiru hileko abonamendua

18 urtetik beherakoak....................................11,34 euro..................15,79 euro.

18 urtetik gorakoak.......................................33,92 euro..................46,96 euro.

Denboraldiko abonamendua (urritik irailera)

18 urtetik beherakoak....................................30,95 euro...................44,10 euro

18 urtetik gorakoak.......................................92,33 euro.................132,08 euro

Igerileku estali eta eskalada-murruetarako sarrerak aldi bakarrerako izango dira.

Atletismo esparrua: pista eta modulua. Arabako Atletismo Federazioaren 
baimena duten atletentzat.

Hileko abonamendua, abonatu ez direnentzat.......................................3,50 euro.

Hiru hileko abonamendua, abonatu ez direnentzat................................8,06 euro.

Denboraldiko abonamendua (irailetik abuztura),
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abonatu ez direnentzat...................................................................22,05 euro.

Puntu  hau  indargabetuta  geratuko  da  2018ko  irailean.  Hil  horretako  lehen
egunetik, atletismo pistan edo modulu estalian entrenatu edo aritu nahi duten
kirolariek abonatu izan beharko dute.

8.4. Alokairu-prezioen murrizketak, denboraldiko entrenamenduak direnean

Futbol eta errugbi zelaiak (ordu erdi)

Futbol eta errugbi zelaiak..................................................................1,91 euro.

Futbol-5 edo 7 zelaiak......................................................................1,01 euro.

Patinatzeko pista (ordu erdi)

Lakua 03/400 m .............................................................................1,91 euro.

Kiroldegiak, gimnasioak eta askotarako aretoak

Federazioek  antolatutako  lehiaketetan  edo  aisialdikoetan  parte  hartzen  dutela
egiaztatzen duten erakundeek, edo erakundea sortzeko helburuekin bat datorren kirol
programa  garatzen  dutela  egiaztatzen  duten  kirol  erakundeek  ehuneko  50eko
deskontua izango dute eskatzen dituzten denboraldiko erreserbetan, baldin eta etenik
gabe eusten badiote erreserbari.

Intentsitate handiko entrenamendu-espezialitateetarako, parte hartzen duten guztiak
abonatu direlarik (ordu erdi)..............................................................0,53 euro.

Igerilekuak eta izotz-pista

Intentsitate handiko entrenamendu-espezialitateetarako, parte hartzen duten guztiak
abonatu direlarik (ordu erdi) .............................................................0,53 euro.

Igerilekuan kale bakoitzeko da prezioa, hiru gehienez.

Izotz-hockey  eta  waterpolo  espezialitateetarako  entrenamendu  edo  berariazko
jardueretarako, parte hartzen duten guztiak abonatuak direlarik eta saio publikoetatik
aparteko ordutegietan (ordu erdi).......................................................2,86 euro.

Badminton, squash, tenisa eta padel pistak eta pilotalekuak

Kirol  erakundeek  ehuneko  75eko  deskontua  izango  dute  eskatzen  dituzten
denboraldiko erreserbetan, baldin eta jokalari guztiak bazkideak badira eta etenik gabe
eusten badiote erreserbari. 

Kasu  guztietan,  ez  erabiltzeari  buruzko  abisua  ezinbestekoa  izango  da  erreserbari
eusteko, baina ez du eraginik izango orduaren deskonturako.

9. INSTALAZIOAK EKITALDI BEREZIETARAKO ERABILTZEA
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9.1. Xedea

Instalazioak  kultur  ekitaldietarako,  aparteko  kirol  ikuskizunetarako  nahiz  kirolaz  besteko
ekintzetarako erabiltzeari dagokionez erabiltzaileek izango dituzten eskubide, betekizun eta
baldintzak arautzea da artikulu honen xedea.

Araudi hau betetzen duten eta dagozkien erabiltze-tasak ordaintzen dituzten pertsona fisiko
nahiz juridikoek, kirol elkarteek eta bestelako erakunde onetsiek izango dute eguneroko kirol
jardueraz aparteko ekintzetarako instalazioez baliatzeko eskubidea.

9.2. Prezioak

9.2.1. Tipologia hauen arabera egindako erreserbentzat:

 Irabazi-asmorik  gabeko  kirol  erakundeak,  kirol  saio  irekia  antolatzen  dutenak,  beren
egituran  oinarritutako  antolakuntza-ekarpenik  gabe edo jarritako  helburua  ez  lortzeko
arriskuarekin.

 Baliabideak  eskuratzeko  helburu  ekonomikoa  lortzeko  sustatzaile  gisa  diharduten  kirol
erakundeak. Ustiapenak elkartearen xedea lortzen laguntzen du, eta erakundeen aldetik
elkarteak garatu eta bultzatzeko funtsezko eta ezinbesteko antolakuntza-ekarpena egiten
delarik egiten da.

 Talde politikoen bilkura, sindikatuen biltzar edo bilerak edo barneko erlijio ekitaldiak.

 Enpresek eskainitako kirol jarduerak, herritar orori zuzenduak eta doakoak, merkataritza-
jarduerarik gabeak.

1.500 lagunetik gorako edukiera duten instalazioak, ordu edo ordu-zatiko  ...55,50 euro.

Gainerako instalazioak, ordu edo ordu-zatiko............................................35,88 euro.

Bermea*.........................................................................572,40 eurotik 3392,00era

9.2.2 Tipologia hauen arabera egindako erreserbentzat:

 Baliabideak  eskuratzeko  helburu  ekonomikoa  lortzeko  sustatzaile  gisa  diharduten  kirol
erakundeak. Ustiapenak elkartearen xedea lortzen laguntzen du, eta erakundeen aldetik
elkarteak garatu eta bultzatzeko funtsezko eta ezinbesteko antolakuntza-ekarpena gabe
egiten da.

 Elkartearen xedearekin zerikusirik ez duten kirol saioak edo kirolaz bestelako jarduerak
sustatzen dituzten kirol erakundeak. Ustiapena pribatua da ondorio guztietarako, eta ezin
du abantailarik izan kirol erakunde izateagatik, beste sektore batzuekiko lehia desleiala
izango bailitzateke.

 Alderdi politikoen edo sindikatuen mitinak eta biltzarrak.

 Jende asko biltzen duten erlijio ekitaldiak.
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 Irabazi-asmoa duten bestelako erakundeak.

Mendizorrotzeko futbol zelaia, ordu edo ordu-zatiko....................................366,20 euro.

1.500 lagunetik gorako edukiera duten instalazioak, ordu edo ordu-zatiko....  199,80 euro.

Bermea*.........................................................................3.392,00eurotik 6.784,00era

Gainerako instalazioak, ordu edo ordu-zatiko...............................................85,40 euro.

Bermea*............................................................................572,40eurotik 3.392,00era

(*) Inguruabarren arabera (iraupena, intentsitatea edo arriskua)

9.3. Ustiapen eta zerbitzu bereziak:

Agertokiak muntatu eta desmuntatzea, kantxak babesteko erroiluak nahiz aulkiak jarri eta
kentzea,  materialak  garraiatzea,  behar  diren  garbitze  lanak  eta  gainerako  zerbitzuak
instalazioa kontratatu duen enpresaren kontura joango dira.  Kirolaren arloan eskumena
duen sailak beste enpresaren bat badu kontratatuta zerbitzu horietarako,  horren ardura
izango da lan horiek egitea, eta instalazioa kontratatu duenari fakturatuko dizkio, zerbitzu
bakoitzeko ezarritako prezioaren arabera.

9.4. Mendizorrotzeko pabilioiko taberna

Mendizorrotzeko pabilioia ekitaldi berezietarako erreserbatuz gero, bertako taberna baliatu
ahal izango du interesdunak, prezio gehigarri hau ordainduta, 
eguneko, .........................................................................................232,20 euro.

10. SALBUESPENAK

Salbuespen gisa,  kirolaren arloan eskumena duen sailak proposatu eta Ogasun Arloko
zinegotzi  ordezkariak  hala  ebazten  duelarik,  prezio  publikoa  ordaintzetik  nahiz  bermea
jartzetik salbuetsi ahal izango dira erreserbak egiten dituztenak, honelakoetan:

 Onura publikoa aitortu zaien irabazte xederik gabeko erakundeek eskatutako erreserbak.

 Beren ezaugarri bereziengatik hiriarentzat eta bertako biztanleentzat interes handikotzat
jotzen diren gizarte, kultur nahiz kirol ekitaldi edo ospakizunetarako erreserbak.

Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, instalazio
erabiltzeko eskabidean bertan.

Zerga-salbuespena aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa
argitzeko  beharrezko  den dokumentazioa  erantsi  beharko  zaio  eskabideari  (sozietatearen
estatutuak, onura publikoaren aitorpena...). 

11. GAMARRAKO PARKEAN HAMAKAK GORDETZEKO KAIOLA ZERBITZUA
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Kaiola bat, udako denboraldi osorako...................................................5,30 euro

Xedapen gehigarria

Arrazoi  sistematikoak  zirela  medio  indarrean  dauden  legeetatik  nahiz  horiek  garatzen
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik.

Azken xedapena

Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko
da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala.

Udalbatzak 2017ko azaroaren 24an egindako bilkuran onetsitako testua. 
2017ko abenduaren 1eko ALHAO, 138. zk.
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