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7.11 KULTUR ETA BILTZAR EKIPAMENDUAK, EKIPAMENDU POLIFUNTZIONALAK ETA 
GIZARTE ETXEAK ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA  
 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “kultur eta biltzar ekipamenduak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat 
aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 
13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, 
berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta 
ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
Testuaren artikuluetan zehazten diren kultur eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu 
polifuntzionalak eta gizarte etxeak erabiltzea da tasaren zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Tasaren objektu diren espazioak okupatzea eskatzen duten pertsona fisiko eta juridikoak nahiz 
Arabako Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren entitateak izango dira subjektu pasiboak. 
 

 
IV. TARIFAK 

 
 

4. artikulua 
 

7.11.1       BILTZAR EKIPAMENDUAK 
 
 
Europa eta Goiuri biltzar jauregietako aretoak nahiz eraikin horiek berak osorik erabiltzen 
direlarik mintegiak, biltzarrak, bilerak, jardunaldiak, erakusketak, feriak eta antzekoak egiteko, 
baliatze berezi horri dagokion tasa ordaindu beharko da.  
 

LEHEN TARIFA: EUROPA BILTZAR ETA ERAKUSKETA JAUREGIA BILTZAR ETA 
FERIETARAKO NAHIZ BESTELAKO EKITALDIETARAKO ERABILTZEA  
 
1. Hauek izango dira Europa biltzar jauregiko aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
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ARETOA EGUN OSOA EGUN ERDIA 

IPAR-HEGALA 

- FCO. VITORIA ARETOA 1.020,00 euro 714,00  euro 

- J. M. BARANDIARAN 
ARETOA 510,00 euro 306,00  euro 

- MICAELA PORTILLA 
ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- GASTEIZ ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- AIARA ARETOA 153,00 euro 76,50  euro 

- ATONDO NAGUSIA 153,00 euro  

- ERAKUSMAHAIA 51,00  euro  

- ARMENTIA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- FLORIDA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- PRADO ARETOA 204,00 euro 102,00 euro 

- SALBURUA ARETOA 306,00  euro 153,00 euro 

- ZABALGANA ARETOA 255,00 euro 127,50 euro 

- SORGINETXE ARETOA 357,00 euro 178,50 euro 

- LA HECHICERA ARETOA 357,00  euro 178,50 euro 

- BEGIRATOKIA  306,00  euro 204,00 euro 

- 1. OFFICEA 102,00 euro  

HEGO-HEGALA - ERAKUSKETA ARETOA 

GREEN CAPITAL 612,00 euro 306,00 euro 

OLARIZU 1.020,00 euro 714,00 euro 

ESTIBALITZ 408,00 euro  

- 2. OFFICEA 102,00 euro  

ERDIKO EREMUA   

1.530,00 euro, kongresu-
erabilera 

1.020,00 euro, kongresu-erabilera 

MARIA DE MAEZTU 
AUDITORIUMA 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 
7.11.2 puntuan adierazten 
diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean 
erabiltzeari dagozkionak—. 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean erabiltzeari 
dagozkionak—. 
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MARIA DE MAEZTU 
AUDITORIUMA (PLATEA) 

Ikuskizunak hartzen 
dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak 
aplikatuko dira —Principal 
antzokia lanegunean 
erabiltzeari dagozkionak—. 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean erabiltzeari 
dagozkionak—. 

HIRIBIDEA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

ERDIKO ATONDOA 178,50 euro ---- 

TERRAZA 
182,07 euro, kongresu-

erabilera 

 
182,07 euro, kongresu-erabilera 

 

 
 

 
2. Hileta zibiletarako erabiltzea 
 

 

ARETOA ORDU ERDIKO EDO ORDU 
ZATIKO 

- FCO.VITORIA ARETOA 111,86  euro 

 
Europa biltzar jauregiko gaueko tasa: 306,00   euro orduko 
 
EUROPA BILTZAR JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN ARAUAK 
 
• Prezio horietan ez da sartzen lekua 22:00etatik aurrera edo 8:00ak baino lehenago 

erabiltzea. 

• Eguneko ordutegian jauregia irekitzeko langileak prezioan sartuta daude (8:00etatik 
22:00etara). 

• Areto bakoitzean dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa prezioan sartua dago, 
baita ikus-entzunezko baliabide horietaz arduratuko den teknikaria ere, eguneko 
ordutegian (8:00etatik 22:00etara).  

• Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik behar izanez gero, 
eskatzailearen kontura izango dira beti ere, eta zuzenean ordaindu beharko dizkie hark 
biltzar jauregiaren esleipendun diren enpresei. 

• Egun erdiko ordutegia 8:00etatik 14:00etara edo 16:00etatik 22:00etara izango da. 

• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 22:00etatik 8:00etara bitartekoek, orduko 306,00   
euroko tarifa berezi baten karga izango dute, salbu eta, jauregiko antolakuntza-
premiengatik hala hitzartzen delarik, muntatze eta desmuntatze lanak egiteko. 

• Gutxienez 10 egun lehenago kudeatu beharko dira erreserbak, eta 16 egun lehenago 
antolakuntza konplexua bada. 

• Antolatzaileak eskatutako aretoak muntatzeko lehen egunak eta desmuntatze egunak 
ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Jauregiko ohiko dekoratuak erabat aldatzeak kostu gehigarria ekarriko du berekin: 
erreserbatutako aretoaren alokairu-tasaren ehuneko 25a. 
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• Aretoak altzari finkoak edo erdi-finkoak baditu, 15 egun lehenago eskatu beharko da 

horien antolamendua aldatzeko berariazko aurrekontua —antolatzailearen kontura—. 

• Jauregi osoa erreserbatzen bada —eta biltzarrak eta interes turistiko bereziko ekitaldiak 
izanik—, tarifa berezi orokor bat aplikatzeko aukera aztertuko da. Gehienez ere ehuneko 
50eko hobaria ekarri ahal izango du horrek berekin. 

• Behatokia, atondoak eta igarobideak ez dira tasari lotuak egongo kafe-zerbitzuak, luncha 
eta antzekoak eskaintzeko baliatzen direlarik. Era berean, atondoak ez dira tasari lotuak 
egongo akreditazio-leku gisa baliatzen direlarik. 

• Atarteetan eta igarobideetan apaingarriak, standak, catering-zerbitzuak edo beste 
edozein elementu jartzekotan, berariazko baimena eman beharko dute aldez aurretik 
jauregiko arduradunek. 

• Ordenantzan jasotzen diren hobarietakoren bat badagokio jarduerari —edo tasa 
ordaintzetik salbuetsita geratzea—, sarrerarako langile lagungarri bati dagozkion kostuak 
bere gain hartu beharko ditu antolatzaileak, baita ikus-entzunezkoez arduratuko den 
langile lagungarriari dagozkionak ere, jauregiko arduradunek horien beharra dagoela uste 
badute. Areto hauetakoren bat erabiltzen denean beharko dira langile lagungarri horiek: 
Fco. de Vitoria auditoriuma, María de Maeztu auditoriuma —kasu horietan, langile 
lagungarri bana beharko da une horretan erabiltzen ari diren hiru solairuetako bakoitzeko 
sarrerarako—, Green Capital aretoa, Olarizu aretoa edo Estibalitz aretoa. Jauregian 
zerbitzu hori esleitua duten enpresek hornituko dituzte langile horiek, kasuan-kasuan 
kontratazio-lehiaketan ezarritako prezioen arabera. 

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino gutxiago 
falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren % 25 ordaindu 
beharko da. 

• Seinaleztapena kanpoko euskarrien gainean egingo da; ezingo da inongo elementurik 
itsatsi horma, ate, beira eta altzarietan. 

• Aretoetako mahai, atril, zutabe, horma eta ateetan kartelik, pankartarik eta bestelakorik 
ez itsasteko konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak, baita jauregiaren 
barruan erretzen ez uztekoa eta jauregiko arduradunei ekitaldirako kontratatutako 
enpresa eta zerbitzuen (pankartak, cateringa, loreak...) berri ematekoa ere.  

• Aldez aurretik hala hitzartzen delarik eta erregistratutako catering enpresa batek 
hornitzen dituelarik baino ezingo dira janari eta edariak hartu jauregiaren barruan, edo 
halakoak hornitzen dituzten makinetatik hartuta, horretarako dagoen lekuan. 

• Biltzarreko catering enpresak zoruen babesa bermatu beharko du, kaltetu litzakeen 
jardueraren bat gauzatzekotan delarik: garagardo-txorrotak muntatu, aldi baterako 
barrak eta abar.  

• Jantoki, kafe-leku, dastaleku edo antzeko gisa erabilitako lekuan oinarrizko garbiketa egin 
beharko du catering enpresak. Eta, bereziki, catering jarduerak sortutako zaborra 
erretiratzeaz arduratu beharko du. Era berean, gela lagungarri gisa erabilitako espazioa 
ere garbitu beharko du.  

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa beren gain hartu beharko dute catering 
enpresek. 

• Muntatze lan guztiak ikuskatzeko konpromisoa hartu beharko du bere gain antolatzaileak, 
baita erabakitzen diren ordutegi eta baldintzak betetzekoa ere. Standak, agertokiak eta 
antzekoak muntatzen badira, zoruak behar bezala babesten direla bermatu beharko du 
antolatzaileak, elementuak muntatu aurretik. 

• Aurkitu zen egoera berean geratu beharko du instalazioak, eta antolatzaileak bere gain 
hartu beharko ditu kaltetu edo desagertzen diren materialak konpondu edo ordezteak 
berekin dakartzan gastuak, baita beharrezko gertatzen diren aparteko garbiketak ere. 
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• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 

jarraibideak errespetatzeko konpromisoa bere gain hartu beharko du antolatzaileak. 

• Udal areto horiek erabiltzeko arauak betetzeko konpromisoa hartzen du bere gain 
eskatzaileak, eta orobat indarrean dauden lege-arauak —edukiera, segurtasuna, higienea 
eta osasungarritasuna, autore-eskubideak, eta ekitaldiari eragin diezaioketen 
gainerakoak—. 

 
BIGARREN TARIFA: Goiuri biltzar jauregia. 
 
Hauek izango dira Goiuri biltzar jauregiko aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
 

 

ARETOA EGUN OSOA EGUN ERDIA 

- MARTÍN DE SALINAS ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- P. MTZ. DE ÁLAVA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- LEHEN ESKAILERA-BURUA 132,60 euro  

- BIGARREN ESKAILERA-BURUA 132,60 euro  

Beheko solairuko areto ojibala 102,00 euro  

Solairuarteko areto ojibala 102,00 euro  

 
Goiuri jauregiko gaueko tasa: 112,20 euro orduko 
 

Hileta zibiletarako erabiltzea 

ARETOA ORDU ERDIKO EDO ORDU 
ZATIKO 

- MARTÍN DE SALINAS ARETOA 68,03 euro 

 
 
GOIURI JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN ARAUAK 
 
• Prezio horretan ez da sartzen lekua gauez erabiltzea —22:00etatik 8:00etara bitartean—. 

• Eguneko ordutegian, astegunetan, jauregia irekitzeko langileak prezioan sartuta daude; 
ez, ordea, asteburu eta jaiegunetakoak.  

• Asteburuetan, jaiegunetan eta gaueko ordutegian irekitzekotan, ekitaldi berezietarako 
izango da, eta horrek berekin ekarriko du eskatzaileak bere gain hartzea jauregiak 
zerbitzu horiek hitzartuta dituen enpresek ateak irekitzeko jartzen dituzten langileei (bi 
lagun) eta ikus-entzunezkoen teknikariari dagozkien kostuak. 

• Areto bakoitzean dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa prezioan sartua dago, 
baita ikus-entzunezko baliabide horietaz arduratuko den teknikaria ere, eguneko 
ordutegian, lanegunetan, astelehenetik ostiralera bitartean; ez, ordea, asteburu eta 
jaiegunetan.  

• Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik behar izanez gero, 
eskatzailearen kontura izango dira beti ere, eta zuzenean ordaindu beharko dizkie hark 
Goiuri jauregiaren esleipendun diren enpresei. 

• Egun erdiko ordutegia 8:00etatik 14:00etara edo 16:00etatik 22:00etara izango da. 
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• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 22:00etatik 8:00etara bitartekoek, ordu eta aretoko 

112,20 euroko tarifa berezi baten karga izango dute, salbu eta, jauregiko antolakuntza-
premiengatik hala hitzartzen delarik, muntatze edo desmuntatze lanak egiteko. 

• Gutxienez 10 egun lehenago kudeatu beharko dira erreserbak. 

• Antolatzaileak eskatutako aretoak muntatzeko lehen egunak eta desmuntatze egunak 
ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Jauregiko ohiko dekoratuak erabat aldatzeak kostu gehigarria ekarriko du berekin: 
erreserbatutako aretoaren alokairu-tasaren ehuneko 25a. 

• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Aretoak altzari finkoak edo erdi-finkoak baditu, horietan edozein aldaketa egitekotan 15 
egun lehenago eskatu beharko da, eta jauregiko arduradunek antolamendua aldatzeko 
aurrekontua bidaliko dute, antolatzailearen kontura.  

• Jauregi osoa erreserbatzen bada —eta biltzarrak eta interes turistiko bereziko ekitaldiak 
izanik—, tarifa berezi orokor bat aplikatzeko aukera aztertuko da. Gehienez ere ehuneko 
50eko hobaria ekarri ahal izango du horrek berekin.  

• Eskailera-buruak, eremu ojibala eta igarobideak ez dira tasari lotuak egongo kafe-
zerbitzuak, luncha eta antzekoak eskaintzeko baliatzen direlarik, edo akreditazio-leku 
gisa. 

• Atarteetan eta igarobideetan apaingarriak, standak, catering-zerbitzuak edo beste 
edozein elementu jartzekotan, berariazko baimena eman beharko dute aldez aurretik 
jauregiko arduradunek, eta orobat errespetatu beharko dira une horretan jauregian 
suertatzen diren ekitaldietara sartu behar duten pertsona guztien igarobide naturalak. 

• Ordenantzan jasotzen diren hobarietakoren bat badagokio jarduerari —edo tasa 
ordaintzetik salbuetsita geratzea—, sarrerarako langile lagungarri bati dagozkion kostuak 
bere gain hartu beharko ditu antolatzaileak (10,20 euro orduko), baita ikus-entzunezkoen 
teknikariari dagozkionak ere, jauregiko arduradunek ustez horren beharra badago. 
Jauregian zerbitzu hori esleitua duten enpresek hornituko dituzte langile horiek, kasuan-
kasuan kontratazio-lehiaketan ezarritako prezioen arabera. 

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino gutxiago 
falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren ehuneko 25 
ordaindu beharko da. 

• Seinaleztapena kanpoko euskarrien gainean egingo da; ezingo da inongo elementurik 
itsatsi horma, ate, beira eta altzarietan. 

• Aretoetako mahai, atril eta hormetan kartelik, pankartarik eta bestelakorik ez itsasteko 
konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak, baita jauregiaren barruan erretzen 
ez uztekoa eta jauregiko arduradunei ekitaldirako kontratatutako enpresa eta zerbitzuen 
(pankartak, cateringa, loreak...) berri ematekoa ere.  

• Aldez aurretik hala hitzartzen delarik eta erregistratutako catering enpresa batek 
hornitzen dituelarik baino ezingo dira janari eta edariak hartu jauregiaren barruan, edo 
halakoak hornitzen dituzten makinetatik hartuta, horretarako dagoen lekuan. 

• Biltzarreko catering enpresak zoruen babesa bermatu beharko du, kaltetu litzakeen 
jardueraren bat gauzatzekotan delarik: garagardo-txorrotak muntatu, aldi baterako 
barrak eta abar.  

• Jantoki, kafe-leku, dastaleku edo antzeko gisa erabilitako lekuan oinarrizko garbiketa egin 
beharko du catering enpresak. Eta, bereziki, catering jarduerak sortutako zaborra 
erretiratzeaz arduratu beharko du. Era berean, gela lagungarri gisa erabilitako espazioa 
ere garbitu beharko du.  
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• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 

jarraibideak errespetatzeko konpromisoa beren gain hartu beharko dute catering 
enpresek. 

• Muntatze lan guztiak ikuskatzeko konpromisoa hartu beharko du bere gain antolatzaileak, 
baita erabakitzen diren ordutegi eta baldintzak betetzekoa ere. Standak, agertokiak eta 
antzekoak muntatzen badira, zoruak behar bezala babesten direla bermatu beharko du 
antolatzaileak, elementuak muntatu aurretik. 

• Aurkitu zen egoera berean geratu beharko du instalazioak, eta antolatzaileak bere gain 
hartu beharko ditu kaltetu edo desagertzen diren materialak konpondu edo ordezteak 
berekin dakartzan gastuak, baita beharrezko gertatzen diren aparteko garbiketak ere. 

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa bere gain hartu beharko du antolatzaileak. 

• Udal areto horiek erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 

 
EUROPA BILTZAR-JAUREGIAN ETA GOIURI JAUREGIAN WI-FI TEKNOLOGIAREN 
BIDEZKO KOMUNIKAZIO-SAREAK BALIATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO 
PUBLIKOAK 
 Honako prezio publiko hauek ezartzea proposatzen da, biltzarraren antolatzaileek 256 K-
tik gorako konexioa eskatzen dutenerako: 
 
Biltzarreko parte-hartzaileen kopurua  
0-50 parte-hartzaile 30,60 euro 
50-80 parte-hartzaile 51,00 euro 
80 parte-hartzailetik gora 61,20 euro 
 
7.11.2 PRINCIPAL ANTZOKIA ETA GAINERAKO UDAL ANTZOKIAK: BEÑAT 
ETXEPARE ANTZOKIA, FEDERICO GARCÍA LORCA ANTZOKIA, JESÚS IBÁÑEZ DE 
MATAUCO ANTZOKIA ETA FÉLIX PETITE ANTZOKIA. 
 
 
HIRUGARREN TARIFA: Principal antzokia erabiltzea. 
 
Hauek izango dira Principal antzokia erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
 

ALOKAIRU MOTA 
 

 Laneguna Jai bezpera Jaieguna 

Egun osoa (muntatzea eta 
emanaldi bat) 4.548,20 euro 5.270,20 euro 5.991,00 euro 

Egun osoa (muntatzea eta bi 
emanaldi) 

 5.270,20 euro 5.848,00 euro 6.497,10 euro 

Muntatze eguna, emanaldirik gabe 2.383,40euro 2.743,90 euro 3.826,10euro 

Emanaldi gehigarria 2.166,80 euro 2.494,50 euro 3.478,30 euro 

 
o Pianoaren alokairua:.......................................................................722,10 euro 
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o Agertokiko maila eta plataformak: .......................................14,10 euro bakoitza 

 
1. Principal antzokiaren erabilera-tasan sartzen diren zerbitzuak eta ordutegiak hauexek 
izango dira: 
 
Antzokia: Areto guztiak, salbu eta Iradier aretoa, anbigua eta lehentasunezko 5, 6, 7 eta 8. 

palkoak. 
 

- Langileak: (1) Ikuskizuna kudeatzeaz arduratuko den teknikaria. 

 (1) Espezialista teknikoak. 

 (1) Atezaina. 

- Hornikuntza: Argindarra, aire girotua, berokuntza eta leihatilakoak 
(salmenta informatizatua). 

- Hornidura teknikoa:  Argi eta soinu tresneria eta agertokiko tresneria.  

- Agertokia, prest: Ganbara beltza eta argiztapen orokor soila. 

 (Gainerako beharrak agertokiko gastu gisa 
fakturatuko ditu zerbitzu enpresak). 

- Antzokiaren ordutegia: Goizez: 09:00etatik 14:00etara. 

 

Arratsaldez: 16:00etatik 21:00etara. 
 
Egun osoa: 09:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
bukatu arte. 

2. Antzokia alokatzen nahiz lagatzen delarik, sartzen ez diren gainerako zerbitzuak —baita 
zamalanetarako, muntatze eta desmuntatze lanetarako nahiz emanaldiko zerbitzuetarako behar 
direnak, atezainak eta aretozainak, eta ikuskizunari alta emateko nahiz leihatilako salmentarako 
behar diren langileak ere— zuzenean fakturatuko dituzte zerbitzu horien esleipendun diren 
enpresek, Udalarekin finkatuta dituzten prezioetan.   Udal Antzoki Sareak zehaztuko du zer 
langile behar diren, zer espezialitatetakoak eta zein ordutan. 
3.  Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, areto 
horiek erabiltzeko eskabidean bertan. 
 
Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa 
argitzeko beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari. 
 
Emankizunerako beharrezko diren langile guztien gastuak ordaindu beharko dizkiete hobariaren 
onuradunek zerbitzu horiek eskaintzen dituzten enpresei —leihatilakoak, aretozainak, 
teknikariak eta abar—, baita Principal antzokian ez dagoen edo funtzionamenduan ez dagoen 
material teknikoa ere. 
 
Antzoki Sarearen Atalak zehaztuko du zer langile behar diren, zer espezialitatetakoak eta zein 
ordutan. 
 
4. Nahitaez, emankizunaren eguna baino lau hilabete lehenago egin beharko dira 
erreserbak. 
 
5. Beti ere, araudian finkatutako bermea jarri beharko da. 
 
6. Udal Antzoki Sareak eskubidea izango du aretoa ikuskizun jakin baterako alokatu edo 
uzteko eskabidea onartu nahiz ukatzeko, udalak finkatutako programazio-ildoari zenbateraino 
egokitzen zaion aintzat hartuta. 
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7. Dena delako espazioa erabiltzeko baldintza horiek betetzeko konpromisoa hartzen du bere 
gain eskatzaileak, eta orobat indarrean dauden lege-arauak —edukiera, segurtasuna, higienea 
eta osasungarritasuna, autore-eskubideak, eta ekitaldiari eragin diezaioketen gainerakoak—. 
 
 
LAUGARREN TARIFA: Beñat Etxepare antzokia, Federico García Lorca antzokia, 
Jesús Ibáñez de Matauco antzokia eta Félix Petite antzokia erabiltzea: 
 

ALOKAIRUAK: 

Ikuskarien arloko erakunde eta talde profesionalek antolatzen dituzten ikuskizunei 
aplikatuko zaie erabiltze mota hau, baita erakunde pribatuek antolatzen dituzten ekitaldi 
ez-merkantilistei ere. 

 

Egun osoa (muntatzea eta emanaldi bat) 520,20 euro 

 
 

Goiza / arratsaldea (muntatzea eta emanaldi bat) 260,10 euro 

Muntatze nahiz entsegu eguna 260,10 euro 

 
 

Emanaldi bat gehiago, egun berean 130,10 euro 
                    
                    Alokairu egun bakoitza, muntaketa berarekin 130,10 euro 

 

 

 

 

 

a. Hauek dira antzoki horien erabilera-tasan sartzen diren zerbitzuak eta ordutegiak: 
 

Hornikuntza:     Argindarra eta aire girotua 

Hornidura teknikoa Argi eta soinu tresneria eta agertokiko tresneria. 

Agertokia Ganbara beltza eta argiztapen orokor soila. 

Antzokien ordutegia: Goizez: 9:00etatik 14:00etara. 

Arratsaldez: 16:00etatik 21:30era. 

Egun osoa: 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
21:30era. 

 

b. Udal Antzoki Sareak erabakiko du zein langile behar diren emankizunerako, horien lan-
ordutegia eta espezialitatea. 

Sartzen ez diren gainerako zerbitzuak —baita zamalanetarako, muntatze eta desmuntatze 
lanetarako eta leihatilako salmentarako behar diren langileak, atezainak eta aretozainak 
ere— zuzenean fakturatuko dituzte zerbitzu horien esleipendun diren enpresek, Udalarekin 
finkatuta dituzten prezioetan. 

 

TASA 
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c. Ikuskizunaren eguna baino hilabete lehenago egin beharko dira erreserbak. 
d. Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 
 

LAGAPENAK:  
Ikuskarien arloko irabazi-asmorik gabeko talde eta kultur elkarte amateurren kasuan 
aplikatuko da, baita izaera sozial edo kulturala nahiz interes publikoa duten elkarte edo 
erakunde pribatuen jardueren kasuan ere. 

 
EMANALDI BAKARRERAKO PREZIOAK                   TASA 

 

o Goizez edo arratsaldez………………...........................72,80euro 

o Egun osoa, muntatzeko ………………………………………… 145,70 euro 

o Aparteko emanaldi bakoitzeko...............................52,00 euro 
 

a. Ikuskizunaren eguna baino hiru hilabete lehenago egin beharko da erreserba.  

b. Inolaz ere ezingo da sarrerarik kobratu Antzoki Sareak berariaz baimena ematen ez 
badu. Jardueretan parte hartzen dutenek kuotaren bat ordaindu beharrik izanez gero, Udal 
Antzoki Sareak bere esku izango du instalazioaz baliatzeko baimena eman nahiz ukatzea, 
eta, emanez gero, dena delako tasaz gain, jasotako kuota guztien ehuneko 10 
ordainaraztea. 

c. Antzokia alokatzen nahiz lagatzen delarik, Udal Antzoki Sareak eskubidea izango du 
aretoa ikuskizun jakin baterako alokatu edo uzteko eskabidea onartu nahiz ukatzeko, 
ikuskizunaren kalitatea eta Udalak finkatutako programazio-ildoari zenbateraino egokitzen 
zaion aintzat hartuta. 
 
d. Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 
 

 
 
7.11.3 IRADIER ARENA 
 
 
BOSGARREN TARIFA: IRADIER ARENA ekipamendua erabiltzea. 
 

o Barruti osoa erabiltzea, eguneko: ................................................. 2.481,66 euro 

    egun erdiko: .............................................. 1.270,54 euro 

o Barruti osoa erabiltzea, tendidua eta goiko harmaila izan ezik,  

eguneko: .................................................. 1.694,81 euro 

egun erdiko, ................................................  846,89 euro 

o Zezentokia eta platea erabiltzea, eguneko: ...................................  1.245,62 euro 

    egun erdiko: .................................................724,64 euro 

o Berpizkundearen plazaren kotako barruko eremua erabiltzea, 

eguneko: .....................................................482,75 euro 

egun erdiko, ................................................  241,37 euro 
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o Emanaldia muntatzea, desmuntatzea edo errepikatzea, eguneko 

barruti osoa ............................................... 1.270,85 euro 

barruti osoa, goiko harmaila izan ezik ..............846,89 euro 

zezentokia, platea..........................................423,44 euro 

Berpizkundearen plazaren kotako eremua ........160,22 euro 

o Emanaldia muntatzea, desmuntatzea edo errepikatzea, egun erdiko: 

barruti osoa ..................................................635,42 euro 

barruti osoa, goiko harmaila izan ezik ..............423,44 euro 

zezentokia, platea..........................................211,72 euro 

Berpizkundearen plazaren kotako eremua ..........80,11 euro 

o Entsegu egun osoko .......................................................................915,03 euro 

o Egun erdiko...................................................................................457,52 euro 
 

Kasu guztietan208,08 euro gaueko ordu bakoitzeko 

Bermea edo banku abala, prezioaren ehuneko 50. 

Kontuan izanik ekipamendu honek, espazio polifuntzionala izaki, kirol erabilera ere har 
dezakeela bere baitan, Kirol Zerbitzuak bertara aldatu ahal izango ditu beren ezaugarriak 
direla eta halako espazio bat eskatzen duten kirol jarduerak, ordenantza honetako 8.4. 
ataleko arauak aintzat harturik —Iradier Arenari dagokionez atal honetan bertan adierazi 
diren tasa eta baldintza teknikoak aplikatu beharko dizkie, behar izanez gero—.  

1.  Iradier Arenaren kronograman edozein jarduera txertatzean, kultur jarduerek 
lehentasuna izango dute, bestelakoen aldean. 

2. Iradier Arenako jarduera edo emanaldiek kalitate parametroei erantzun beharko 
diete beti ere, eta ekipamendu polifuntzionalaren tamainari egokitzen zaizkion jarduerak izan 
beharko dute, hobeto hornitutako beste espazio publiko edo pribaturen batean egin ezin 
direnak. Zenbat jende bertaratzea aurreikusten den ere aintzat hartuko da. 

3. Barrutiak ez du udal langile propiorik, eta, beraz, jarduera bakoitzaren antolatzaileak 
barrutia ireki, itxi nahiz kontrolatzeko eta ekitaldia prestatu, abian jarri eta gauzatzeko 
beharrezko diren langileak kontratatu eta finantzatu beharko ditu, baita hura desmuntatu, 
barrutia garbitu eta erabilitako hornigaiak birjartzeko behar direnak ere (egun hori ez da 
zenbatuko, tasari dagozkionetarako). 

4. Barruti osoa jaso zen egoera berean entregatu beharko da. Kalterik izanez gero, 
berehalakoan konpondu beharko ditu antolatzaileak. 

5. Programatzen duten jarduerarako erantzukizun zibileko aseguru bat sinatzera behartuta 
egongo dira antolatzaileak. 

6. Iradier Arenan jarduerak sustatzen dituztenak sortzen diren kalte ororen erantzule 
bakarrak izango dira, baita jardueraren antolakuntza eta garapena dela eta edonork 
aurkezten duen edozein erreklamazioren aurrean ere, eta libratu egingo dute Gasteizko 
Udala jardueraren ondorioz sortzen den erantzukizun orotatik. 

7. Antolatzaileek barrutiko tabernetako barrak erabili ahal izango dituzte, zuzenean nahiz 
hiriko ostalaritza-enpresari baten bitartez ustiatzeko. Orobat baliatu ahalko dira leku horiek 
jarduerari dagozkion salgaiak jendaurrean jarri eta saltzeko.  

8. Publizitatea jarri ahal izango da horretarako lekuetan —jarduera bukatutakoan kendu 
egin beharko da—. Nolanahi ere, publizitate horrek ezingo du joan leku publikoetako 
iragarkiei buruzko araudiaren kontra, edukiei dagokienez. 
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9. Barrutiko palko guztiak gertaldiaren antolatzaileen esku jarriko dira, lehendakaritza-
palkoa izan ezik. Izan ere, jabearentzat edo agintarientzat gordeko da hori, kasuan kasu eta 
ikuskizunen araudiaren arabera. 

10. Antolatzaileak ez dira behartuta egongo Gasteizko Udalari sarrerarik edo gonbidapenik 
ematera. 

11. Barrutia erabiltzeko behar diren izapideak egin eta berariazko betebeharrak nahiz 
indarrean dauden lege-arauetan —ikuskizunei, laneko arriskuen prebentzioari eta  
norberaren burua babesteko planari buruzkoetan eta jarduerari legozkiokeen gainerakoetan, 
jabetza intelektualari eta irudiari buruzkoak barne— jasotzen direnak betetzeko —behin 
betiko lizentziarekin— konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak. 

12. Ekitaldia baino gutxienez hiru hilabete lehenago egin beharko da barrutia alokatzeko 
eskabidea, nahitaez. 

13. Aldian aldikoak diren jardueren kasuan, atseden egunak ez dira zenbatuko, tasari 
dagozkionetarako. 

14. Ekitaldia bertan behar utziz gero, hitzartutako zenbatekoaren ehuneko 25eko zigorra 
jarriko da. 
 
 
 
7.11.4 MONTEHERMOSO KULTURUNEA 
 
 
1. ESPAZIOEN ERABILERA 
 
Montehermoso kulturunea —Euskararen Etxea— Udal titulartasuneko ekipamendua da, arte 
eta kultura garaikidea sustatzen eta zabaltzen dituena, erakusketen eta kultur eta 
hezkuntza-jardueren programazio jarraituaren bitartez.  2014ko urriaz geroztik, gainera, 
Oihaneder Euskararen Etxea hartzen du. 
 
Zentroaren eta ingurunearen arteko lotura estutu eta indartzeko, Montehermoso Kulturuneak  
bertako espazio eta azpiegituren aldi baterako erabilera zabaldu du. Horiek aldi batez 
erabiltzeko eskabideak onartzeko edo ukatzeko irizpide orokorrak hauek izango dira:  
 

• Montehermoso kulturuneak —Euskararen Etxeak— egiten duen programazioak 
lehentasuna du lagapen ororen aldean. Hortaz, bere ustez proiektuaren helburuekin 
bat ez datozen edo horiei egokitzen ez zaizkien eskabideak ukatzerik izango du 
Kultura Zerbitzuak.   

 
• Udalaren jabetza publikoko ondasunak pribatiboki erabiltzearen edo haien baliatze 

bereziaren tasak arautzen dituen ordenantzan dago araututa instalazioen aldi 
baterako erabilera (7.11.4 artikulua). 

 
 
 
SEIGARREN TARIFA. Montehermoso kulturunea erabiltzea. 
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MONTEHERMOSO KULTURUNEKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN 
ARAUAK  

 

• Gutxienez ikuskizuna hasi baino 45 lanegun lehenago kudeatu beharko dira 
erreserbak. Erreserba izapidetu ondoren, inprimakia bete eta udal espazio hori 
erabiltzeko araudia onartu beharko da..  

• Prezio horietan ez da sartzen lekua 21:00etatik aurrera edo 9:00ak baino lehenago 
erabiltzea.  

• Hauek sartzen dira prezioan: 

 a) Kulturunea irekitzeko langileak, 9:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
21:00etara astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
21:00etara larunbatetan, eta 11:00etatik 14:00etara igandeetan.  

 b) Aretoetan dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa. Enpresa 
antolatzailearen kontura izango dira material suntsikorrak. 

 c) Ikus-entzunezkoen teknikari bat, eguneko ordutegian: astelehenetan, 
11:00etatik 14:00etara, eta asteartetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 
18:00etatik 21:00etara. 

d) Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik 
behar izanez gero, eskatzailearen kontura izango dira, eta zuzenean ordaindu 
beharko dizkie hark Montehermoso kulturunearen esleipendun diren enpresei. 
Zerbitzu horien prezioak enpresa horiekin egindako kontratua arautzen duten 
baldintzetan jasota daudenak izango dira. 

e) Espazioak doan uzten diren kasu guztietan, jarduera burutzeko 
beharrezko diren profesionalak oro eskatzailearen kontura izango dira, 
ordenantzan jasotzen den bezala, eta hark ordainduko die, zuzenean, 
Montehermoso kulturuneko enpresa esleipendunei. 

• Egun erdiko ordutegia 10:00etatik 14:00etara edo 18:00etatik 21:00etara izango da.  

• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 21:00etatik 8:00etara bitartekoek, tarifa berezi 
baten karga izango dute: 208,08  euro orduko.  

• Altzari finkoak —mahaia, atrila— edo erdi-finkoak badaude, gutxienez 10 egun 
lehenago eskatu beharko da horien antolamendua aldatzeko berariazko aurrekontua —
antolatzailearen kontura—.  

• Antolatzaileak eskatutako areto edo espazioak muntatzeko lehen egunak eta 
desmuntatze egunak ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino 
gutxiago falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren 
ehuneko 25 ordaindu beharko da.  

 
Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa hartzen 
du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 

LEKUA  EGUN OSOA EGUN ERDIA BI ORDU 

ORTUÑO ARETOA  520,20 euro 312,12 euro 312,12 euro 

BETOLATZA ARETOA  312,12 euro 182,07 euro 182,07 euro 

INFORMATIKA-GELA 208,08 euro 130,05 euro 130,05 euro 

SALCEDO ARETOA  135,25 euro 72,83 euro 72,83 euro 

UR-BILTEGIA  624,24 euro 416,16 euro 416,16 euro 
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osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari eragin 
diezaioketen gainerakoak ere. 
 
2. ZERBITZU, JARDUERA ETA IKASTAROAK  
 
2.1 DOKUMENTAZIO-ZENTROA  
 

Montehermoso kulturuneko espazio bat da dokumentazio zentroa, zentroko 
dokumentazioaren artxibotzat baliatzen dena, eta zerbitzu hauek eskaintzen dituena:  
 

- Kontsulta, bertan 

Funtsen zuzeneko kontsulta librea —ikus-entzunezkoak eta material bereziak salbu, 
bertako langileari eskatu behar baitzaizkie horiek—. Irakurri eta ikasteko zenbait leku 
daude, eta ordenagailu bat, OPAC katalogoa on line kontsultatzeko. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako zerbitzua 

- Erakusketen dokumentaziorako eremua 
Montehermoson egiten ari diren erakusketa eta kultur jarduerei buruzko 
dokumentazioa lortzeko berariazko bibliografia hautatua. Bazkide-txartela eduki 
behar da. Doako zerbitzua  

- On-line eremua 
19 ordenagailu dituen gunea, interneten nabigatzeko, hainbat programa erabiltzeko 
nahiz multimedia funtsak kontsultatzeko, eta inprimatze zerbitzua. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako kontsulta-zerbitzua. Inprimatze-zerbitzuak tasak ditu. 

- Proiekzio eremua 
Dokumentazio zentroko ikus-entzunezkoen funtsa kontsultatzeko eremua. Bazkide-
txartela eduki behar da. Doako zerbitzua.  

Aldez aurretik eskabidea egin, erreserbatu eta dagokion tasa ordaintzen delarik, gela 
20 lagun arteko taldeentzat uzteko aukera dago. 

- Maileguak 
Bibliografi funtsak, aldizkako argitalpenak eta ikus-entzunezkoak. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako zerbitzua  

 
• Dokumentazio Zentroko txartela, ordenagailuak, inprimatze zerbitzua eta funtsen 

mailegua erabiltzeko eskubidearekin: doan.  
 

• Kulturuneko argitalpenen salmenta (katalogoak, dosierrak eta abar): 0,21 
eurotik 87,58 eurora arte 

 
• Fotokopiak eta udal intraneteko inprimakiak 

Neurria Normala Txikitua Handitua 
        Din A4....................0,19 euro.....................0,23 euro.........................0,23 euro 
        Folioa.....................0,19 euro.....................0,23 euro.........................0,23 euro 
        Din A3....................0,29  euro.......................................................0,29 euro 
        Din A3tik gora...................................1,44 euro/m2  
 

2.2 Jarduera eta ikastaroak 

Erakusketa-programaren osagarri diren jarduerak, zeinen bitartez herritarrengana 
hurbildu eta haiekiko harremanak sortzen diren. 

Informazio orokorra: 

1. Urte osoan eskaintzen dira jarduera eta ikastaroak. 

2. Informazio Zerbitzuan eman behar da izena jarduera horietan parte hartzeko, kasuan-
kasuan dauden arau partikularrei jarraituz. 
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3. Izena ematen duenak, hala prezio arrunta ordainduko badu nola prezio murriztua 
ordainduko badu, aldez aurretik bete beharko ditu bete beharreko baldintzak oro. 

4. Zuzeneko izen-ematearen bitartez parte hartu ahal izango da jardueretan —iriste-
hurrenkeran—.  

5. . Udalaren webgunearen bitartez ordaindu ahal izango da jarduera, txartela baliatuz, edo 
bankuko kontuan, edo Informazio Zerbitzuan bertan, dirutan.. Nolanahi ere, bi egun 
balioduneko epea izango da ordaintzeko, eta epe hori igaroz gero galdu egingo da dena 
delako jardueran lekua izateko eskubidea. 

6. Prezio murriztua ordaindu bada, kulturuneko bulegora jo eta murrizketa hori eskuratzeko 
arrazoia egiaztatu beharko da bertan —bi eguneko epe berean, izena ematen denetik—, 
kasuan kasu eskatzen diren agiriak aurkeztuz. Hala egin ezean, galdu egingo da dena delako 
jardueran lekua izateko eskubidea —udalak itzuli egingo du ordaindutako diru-kopurua, 
interesdunak eskabidea egiten duelarik—. 

7. Eskabidea jarduera hasi aurretik egiten bada bakarrik itzuliko da ordaindutako diru-
kopurua. Nolanahi ere, ordaindutakoaren % 15 atxikiko da halakoetan, kudeaketa gastuak 
direla eta. 

 

 

Prezio publikoak: 

Familientzako jarduerak 

Nagusi betek lagundurik datozen haurrei zuzendutako guztiak. Prezioa: iraupenaren arabera. 
gutxienez 1,00 euro eta gehienez 12,00 euro. 

 

Lantegi eta ikastaroak: 

Herritarrak oro har. Prezioa: iraupenaren arabera. gutxienez 1,00 euro eta gehienez 30,00 
euro Prezio horren ez ditu barne harten jarduera garatzeko beharrezko diren materialak. 

Bisita gidatuak: 

Ikastetxeak eta irabazi-asmorik gabeko elkarteak (gutxienez 10 pertsona): Doan 

18 urtetik gorako pertsona fisikoak: 2,00 euro bisitako  
 

ZAZPIGARREN TARIFA: BISITA TEKNIKO ETA AURKEZPEN TEKNIKOETAN 
LAGUNTZEA, BESTERI 

Bisita tekniko nahiz aurkezpen teknikoetan laguntza ematea, Gasteizko Udaleko langile 
espezializatuen bitartez. Gehienez bi orduko bisita tekniko edo aurkezpen teknikoaren 
prezioa: ......................................................................................................... 228,89 euro 
 

7.11.5 GIZARTE ETXEETAKO ARETOAK ERABILTZEKO ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK 

ZORTZIGARREN TARIFA: GIZARTE ETXEETAKO ARETOAK 

A) Izaera sozialeko nahiz interes publiko handiko elkarte-jarduerak nahiz 
pribatuak.  

1. Areto eta lantegiak (jende gutxi hartzekoak) erabiltzegatik, ordu erdi edo gutxiago: 
...........................................................................................................2,77 euro 
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2. Askoratako aretoak (jende gehixeago hartzekoak) erabiltzeagatik, ordu erdi edo 
gutxiago: 
...........................................................................................................4,01 euro 

3. Gizarte etxeetako ekitaldi aretoak erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: 
...........................................................................................................9,38 euro 

 

B) Entitate pribatuek antolatzen dituzten eta merkataritzaren alorrekoak ez diren 
jarduerak. 

1. Areto nahiz lantegiak alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo 
gutxiago ..........................................................................................................  19,46 euro  

2. Ekitaldi aretoak alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago 46,92 euro 

C) Profesional taldeek antolatutako jarduerak. 

1.Areto eta lantegiak (jende gutxi hartzekoak) erabiltzegatik, ordu erdi edo gutxiago: 
  ................................................................................................................... 6,64 euro  

2.Askoratako aretoak (jende gehixeago hartzekoak) erabiltzeagatik, ordu erdi edo 
gutxiago: 
 ...................................................................................................................  9,27 euro 

3.Ekialdi aretoak erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ..................................... 16,71 euro  

D) Nazioarteko hauteskundeak egiteko: 

a) Iparralde-2 eraikineko 1. aretoa erabiltzeko oinarrizko zenbatekoa:..322,40 euro 
 
b) Zentroaren ohiko ordutegitik kanpoko ordu gehigarri bakoitzeko………10,84 euro 
 
c) Eskatutako egun gehigarri bakoitzeko………………………………………..…75,88 euro 
 
Aretoa bozketa-egunean bertan eta aurrekoan —Udalak eskura jarritako ekipamenduarekin 
egokitzeko— erabiltzea barne hartzen du oinarrizko zenbatekoak.  
Gizarte-etxea irekitzeko orduaren aurretik edo ixteko orduaren ondoren aretoa erabiltzen 
den ordu bakoitzari —edo ordu-zatiari— dagokio ordu gehigarriaren zenbatekoak.  
Oinarrizko zenbatekoak barne hartzen dituen bi egunez gain aretoa erabiltzen den egun 
bakoitzari —edo ordu-zatiari— dagokio egun gehigarriaren zenbatekoak. 

 

Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea 

Ikus-entzunezko bitartekoak (proiektagailua eta pantaila) erabiltzeko aukera dagoen 
aretoetan, aldez aurretik eskatu beharko da horiek baliatzeko baimena, eta saio bakoitzeko 
35,36 euro gehiago ordaindu beharko da. Prezio horretan ezingo da hobaririk edo 
salbuespenik egin. 

7.11.6 ATARIA, SALBURUKO HEZEGUNEAK INTERPRETATZEKO ZENTROA 

BEDERATZIGARREN TARIFA: BARRUKO ESPAZIOAK UZTEA 

 
A) Izaera sozialeko nahiz interes publiko handiko elkarte-jarduerak nahiz pribatuak 



                                    Onespena: 2018/10/02   |    ALHAO, 143 zk. 2018/12/12 
 
 
 
 
 
 
 
1. Didaktika-gela erabiltzeagatik, ordu erdi edo utxiago:.....................................2,71 euros 
2. Auditoriuma erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ........................................................ 3,93 euro 
 
B) Entitate pribatuek antolatzen dituzten eta merkataritzaren alorrekoak ez diren jarduerak. 
1. Didaktika-gela alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago: 19,07 euro  
2. Auditoriuma alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago: 46,00 euro 
 
C) Profesional taldeek antolatutako jarduerak. 
1. Didaktika-gela erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: .................................. 6,51 euro  
2. Auditoriuma erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ..................................... 9,09 euro  
 
 
 
 
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea: 
 
Ikus-entzunezko bitartekoak (proiektagailua eta pantaila) erabiltzeko aukera dagoen 
aretoetan, aldez aurretik eskatu beharko da horiek baliatzeko baimena, eta saio bakoitzeko 
34,67 euro gehiago ordaindu beharko da. Prezio horretan ezingo da hobaririk edo 
salbuespenik egin. 
 
 

HAMARGARREN TARIFA: KANPOKO ESPAZIOA UZTEA. 

 
Askotariko jardueretarako instalazio bakoitzeko eta eguneko tasa hau ordainduko da: 
 
3 m2ra iristen ez diren instalazioak ............................................................................................  5,44 euro 
 
3 m2tik 15 m2ra arteko instalazioak ..........................................................................................24,45 euro 
 
15 m2tik 50 m2ra arteko instalazioak........................................................................................81,50 euro 
 
50 m2tik 100 m2ra arteko instalazioak ...................................................................................162,99 euro 
 
100 m2tik 500 m2ra arteko instalazioak .................................................................................814,95 euro 

 

 
V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 

 

4 bis artikulua 

1. Doan izango dira jarduera hauek: 

• Gasteizko Udalarenak berarenak, baita irabazi-asmorik gabeko erakundeekin sinatutako 
lankidetza hitzarmenetan jasotzen direnak ere, espazio horiek erabiltzea aurreikusten 
delarik hitzarmenetan bertan. Tratamendu bera izango dute Udalaren diru-laguntza jaso 
duten jarduera eta programek, baldin eta hala zehaztu bada dena delako diru-laguntzen 
deialdian. 

• Beste erakunde publiko batzuek antolatutakoak, udal jarduerarekin bat datozen 
jarduerak baldin badira. 
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2. Ehuneko 50eko hobaria izango dute jarduera hauek: 

• Elkarteek —estatutuetan jasotako xedearen ildotik— beren bazkideentzat antolatzen 
dituzten jarduerak, herritar ororentzat irekiak eta doakoak direlarik, baldin antolakuntza-
kaudimena bermatuta badago, zortzigarren tarifan adierazitako salbu. 

• Auzoetako jaiekin edo tradiziozko jaiegunekin zerikusia duten jarduerak. 

3. Onura publikoa aitortua zaien erakundeei aplika dakiekeen hobaria ehuneko 90ekoa 
izango da, beti ere. Horretarako, onura publikoa adierazten duen agiriaren fotokopia erantsi 
beharko diote aretoak erabili ahal izateko eskabideari, irabazi-asmorik gabeko erakundeen 
zerga-erregimena arautzen duen 16/2004 Foru Arauan aurreikusitakoaren ildotik. 

4. Toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen organoaren 
xedapena dela medio  —aldez aurretik eskabidea egiten delarik, eta proposamen-txostena—, 
tasaren ehuneko 90era arteko hobaria eman ahal izango zaie gure erakundearen 
laguntzaile diren entitateei —beren jarduerarekin hirian, batez ere Gasteizko zerbitzuen 
sektorean eta kultur industrian, aberastasuna sortzen duten fundazio, elkarte edo enpresei—
, baita beren ezaugarri bereziak direla eta hiriarentzat eta bertako biztanleentzat interes 
handikotzat jotzen diren jardueren kasuan ere Ekipamenduaren lagapena udalak jarduera 
horretarako egiten duen ekarpentzat joko da, eta Gasteizko Udalaren eta hirugarrenen 
artean sinatzen den irudi-ordaina nahiz bestelako ordainak ekarriko ditu berekin. Nolanahi 
ere, hobaria eskuratzekotan, irizpide objektibo hauetakoren bat bete beharko da: 

a) Elkartea, fundazioa edo erakundea irabazi-asmorik gabekoa izatea, eta gauzatu nahi 
den ekitaldia haren xedearen edo fundazio-objektuaren baitakoa. 

b) Ekitaldian parte hartzen duten enpresen artean bertakoak nagusi izatea. 
c) Sarreren prezio hobea eskaintzea, beste lurralde batzuetan baino. 
d) Udalaren zeharkako lerroetakoren bat —euskara, berdintasuna, irisgarritasuna, 

gazteria...— bultzatzea helburu duten ekitaldiak sustatzea. 
e) Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak —edo jarduera motaren 

arabera dagokion sailak— aldeko txostena egitea. 
f) Hiriarentzako itzulkin ekonomikoaren nahiz sozial eta kulturalaren azterketa. 

5. Era berean, toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen 
organoaren xedapena dela medio  —aldez aurretik eskabidea egiten delarik, eta proposamen-
txostena—, tasa nahiz bermea ordaintzetik salbuetsi ahal izango dira beren ezaugarri 
bereziengatik hiriarentzat eta bertako biztanleentzat interes handikotzat jotzen diren gizarte, 
kultur nahiz kirol ekitaldi edo jarduerak. 

Iradier Arenan edo Europa jauregian edozein jarduera antolatzen dutenek —hura alokatu 
nahiz doan eskuratu, hobaria jaso nahiz tasa ordaintzetik salbuetsita geratu— barrutia ireki, 
itxi nahiz kontrolatzeko eta ekitaldia prestatu, abian jarri eta gauzatzeko beharrezko diren 
langileak kontratatu eta finantzatu beharko dituzte, baita hura desmuntatu, barrutia egunero 
nahiz gerora garbitzeko eta erabilitako hornigaiak birjartzeko behar direnak ere. 

 

VI. SORTZAPENA 
 

5. artikulua 
 

Dena delako espazioa okupatzeko baimena ematen denean sortuko da tasa. 
 
 

VII. KUDEAKETA-ARAUAK 
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6. artikulua 
 
Zerga Kudeaketarako Zerbitzua arduratuko da tasa hau kudeatzeaz, Biltzar eta Turismo 
Zerbitzuak ematen dion informazioa baliatuz. Zerbitzu horri dagokio aretoak esleitzeko eta 
horien erabilera zehazteko arauak ematea, arlo hori arautzen duen berariazko araudiaren 
ildotik. 
 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 62.2 artikuluan ezarritako epeetan ordaindu 
beharko da tasa. 

 
 

ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
7. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen 
kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
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 fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
 


