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8.6 “JOSÉ URUÑUELA” UDAL DANTZA KONTSERBATORIOAREN ZERBITZUENGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO 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 dira “José Uruñuela Udal 
Dantza Kontserbatorioaren zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein 
ordenantza honetan arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 

2. artikulua 
 
 

José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioak antolatzen dituen ikastaroetan matrikulatzen 
direnak egongo dira behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
3. artikulua 
 
 
1. Hurrengo atalean adierazten diren tarifetan finkatzen dena izango da ordenantza honen 
bitartez arautzen den prezio publikoaren zenbatekoa. 
 
2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak, ikastaro eta irakasgaiko: 
 

Balet klasikoaren alorreko irakaskuntzari dagozkio prezio publikoak. 

Irailean hasi eta ekainean bukatzen den ikasturtea hartuko du zerbitzuak. 

 
 
Hauek izango dira prezioak: 
 
 
 

DANTZA AURREKOA 2021/2022 IKASTURTEA 

  
Dantza aurrekoa 

musikarekin 
Dantza aurrekoa 
musikarik gabe 

Matrikula 71,31euro 47,53 euro 

Hileko kuota 71,31euro 47,53 euro 
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OINARRIZKO IKASKETAK 
(1., 2., 3. eta 4. ikasturteak)

 

 2021/2022 
ikasturtea

1. ikasturtea Doan 
Sarrera-proba

2., 3. eta 4.a 12,86 euro 

Dosierra zabaltzea     11,77 euro 

Nahitaezko zerbitzuak       7,36 euro 

Matrikula   116,95 euro 

Hileko kuota   116,95 euro 

Irakasgai atzeratua    79,23 euro 

 
 

IKASKETA PROFESIONALAK 
(1., 2., 3., 4., 5. eta 6. ikasturtea) 

 

 2021/2022 
ikasturtea

Sarrera-proba 28,16 euro 

Dosierra zabaltzea 11,77 euro 
Nahitaezko zerbitzuak 7,36 euro 
Matrikula 134,92 euro 
Hileko kuota 134,92 euro 

Irakasgai atzeratua 79,23 euro 

 
 

 
GRADU-ONDOKO IKASTAROA

 

 2021/2022 
ikasturtea

Nahitaezko zerbitzuak 7,36 euro 

Matrikula 105,08 euro 

Hileko kuota 105,08 euro 
 
 

HASTAPEN IKASTAROA
 

 2021/2022 
ikasturtea

Kuota 17,97 euro 

Hileko kuota 17,97 euro 
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Matrikula arrunta: prezio osoa (ehuneko 100) ordaindu beharko da. 

Kategoria orokorreko familia ugariko kideen matrikula: erdia (ehuneko 50) ordaindu beharko 
da. 

Kategoria bereziko familia ugariko kideen matrikula: doan. 

Guraso bakarreko familiek ehuneko 50eko hobaria izango dute matrikularen prezioan. 

Sarrera-proba egiteko kopuru orokor jakin bat ordaindu beharko da, inolako murrizketarik gabe. 

Batera ordaindu ahal izango dira matrikula eta ikasturteko hamar hilabeteetako kuotak ikasturte 
hasieran, edo matrikula iraileko lehen hamabostaldian ordaindu eta hamar kuotak hilero-hilero 
—hileko kuota horietako bakoitza irailetik ekainera bitarteko hilabeteetako bati dagokio (bi 
horiek barne), eta ezingo da ez murriztu, ezta hainbatu ere—. 

“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren kontuan egin beharko da ordainketa:  

Kutxabank, 2095-3178-31-1090954974. 

Matrikula egiteko behar diren agiriak: 

• Matrikula-orria, behar bezala beteta. 

• Matrikula-ordainagiria. 

• Ikasketen ziurtagiria. 

• Agiri tamainako argazki bat. 

Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik 
egingo 100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei. 
 
“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatoriori atxikitako ikastegiak: 
 
Oinarrizko dantza irakaskuntzagatik ordaindu beharko dira prezio publikoak. 
 

 2021/2022 
ikasturtea

Dosierra zabaltzea 12,92 euro 

Nahitaezko zerbitzuak 3,89 euro 

Ikasturte osoko matrikula 12,92 euro 

Irakasgai atzeratuen matrikula 2,73 euro 

Ikasturtean matrikulatutako ikasleen zerrenda bidali beharko dute ikastegiek kontserbatorioko 
idazkaritzara, haien datu pertsonalak, ikasturteak, ikasgaiak eta guztira bakoitzak ordaindu 
beharreko kopuruak adieraziz. 

Diru kopuru osoa “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren kontuan sartu beharko da: 
Kutxabank, 2095-3178-31-1090954974. 

Zerbitzu horiei dagozkien prezio publikoak orokorrak dira, eta ez da inongo murrizketarik 
egingo. 
 
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. 
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Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 

 
 
 
 

Udalbatzak 2020ko abenduaren 23an egindako bilkuran onetsitako testua. 
2020ko abenduaren 28ko ALHAO, 147. zk. 

 
 


