OROZKOKO UDALA
UDAL POLIKIROLDEGIKO ESTALITAKO PABEILOIA
ERABILTZEAGATIK PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA
(1997/11/25eko 227 zb. B.A.O.ean argitaratua eta 2009/12/18ko 242 zb. B.A.O.ean,
2010/12/17ko 241 zb. B.A.O.ean eta 2019/12/17ko 240 zb. B.A.O.ean aldatua)

1. Artikuloa
Udaletxe honek, Kondaira Lurraldeko Hazienda Lokalak eregulatzen dituan Abenduaren
28ko 39/88 Legearen 41.artikuloan eta Foru Arauaren 5/89 43.artikuloan eta hurrengoetan
ezarritakoaz bat etorriz, Udal Polirikoldegiko Estalitako Pabeiloia erabiltzeagatik prezio
publikoak ezartzen ditu.
2. Artikuloa
Prezio publikoen egintza ezargarria Udal Estalitako Pabeiloia eta bere akzesorioak,
adibidez, aldagelak, eta abar erabiltzeko egiten dan erreserba izango da.
Estalitako Pabeiloia erabiltzeko erreserbatzen dan momentutik ordaintzeko obligazioa
sortuko da.
3. Artikuloa
Udal Polikiroldegiko Estalitako Pabeiloiaren instalazioak erreserbatzen dituen pertsona
fisiko eta juridikoak ordainketa egiteko obligaturik egongo dira.
4. Artikuloa
Instalazioak erreserbatzen diren denbora, erabilpenaren xedea eta argi artifiziala
erabiltzea hartuko dira prezio publiko honen oinarri bezala.
5. Artikuloa
Prezio publiko honi dagokiozan tarifak honako hauek izango dira (B.E.Z. barne):
A) Frontoia.
Ordu bakoitza edo zatia argiarekin:
- Instalazioen bazkideak: 12,93 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 38,79 euro.
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 77,56 euro.
- Instalazioen bazkide ez direnak: 16,16 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 48,48 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 96,94 euro.
Ordu bakoitza edo zatia argi barik:
- Instalazioen bazkideak: 9,69 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 29,08 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 58,15 euro.
- Instalazioen bazkide ez direnak: 12,12 euro.
Zerga-hobariak:
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- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 36,36 euro.
- Astero ordu bat alokatzea hiru hilabete baten: 72,70 euro.
B) Zelai multideportiboa.
Ordu bakoitza edo zatia argiarekin:
- Instalazioen bazkideak: 38,79 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 135,72 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 327,18 euro.
- Instalazioen bazkideak ez direnak: 48,48 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat alokatzea hilabete baten: 169,65 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 436,25 euro.
Ordu bakoitza edo zatia argi barik:
- Instalazioen bazkideak: 29,08 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat hilabete baten: 87,24 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 174,50 euro.
- Instalazioen bazkide ez direnak: 36,36 euro.
Zerga-hobariak:
- Astero ordu bat hilabete baten: 109,05 euro.
- Astero ordu bat hiruhilabete baten: 218,13 euro.
C) Boulder.
Egunero:
- 18 urtetik beherakoak:
Abonatuak: Dohainik.
Abonatu bakoak: 1,72 euro.
- 18 urtetik gorakoak:
Abonatuak: 1,16 euro.
Abonatu bakoak: 4,04 euro.
Seihilerokoa:
- 18 urtetik beherakoak:
Abonatuak: Dohainik.
Abonatu bakoak: 34,66 euro.
- 18 urtetik gorakoak:
Abonatuak: 20,80 euro.
Abonatu bakoak: 60,74 euro.
Denboraldikoa:
- 18 urtetik beherakoak:
Abonatuak: Dohainik.
Abonatu bakoak: 40,44 euro.
- 18 urtetik gorakoak:
Abonatuak: 28,89 euro.
Abonatu bakoak: 84,38 euro.
D) Kirol pista.
Kirol pista ordu bakoitzeko edo zatiagatik alokatzea:
Abonu mota:
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- Bazkidea (argi barik):
Tenis pista: 3,91 euro.
Futbito pista: 11,16 euro.
- Bazkidea (argiarekin):
Tenis pista: 5,59 euro.
Futbito pista: 16,75 euro.
- Bazkide ez (argi barik):
Tenis pista: 5,59 euro.
Futbito pista: 20,09 euro.
- Bazkide ez (argiarekin):
Tenis pista: 8,93 euro.
Futbito pista: 27,91 euro.
Kirol pista 10 ordurako alokatzeagatik bonoa (banakako abonuari %15eko deskontua):
Abonu mota:
- Bazkidea (argi barik):
Tenis pista: 33,21 euro.
Futbito pista: 94,87 euro.
- Bazkidea (argiarekin):
Tenis pista: 47,43 euro.
Futbito pista: 142,30 euro.
- Bazkide ez (argi barik):
Tenis pista: 47,43 euro.
Futbito pista: 170,75 euro.
- Bazkide ez (argiarekin):
Tenis pista: 75,88 euro.
Futbito pista: 237,14 euro.
E) Termak.
- Saio bat: 3,00 euro.
- Denboraldiko bonua (irailaren 15etik ekainaren 15era): 31,80 euro.
- Denboraldiko bonua (martxoaren 1etik ekainaren 15era): 21,20 euro.
- Denboraldiko bonua (maiatzaren 1etik ekainaren 15era): 10,60 euro.
6. Artikuloa
Estalitako pabeiloia erabili gura daben pertsona edo entidade guztiak Udaletxean idatziz
eta 48 orduko aurrerapen bategaz eskatu beharko dabe.
7. Artikuloa
Udal baimenak emoten diren momentuan prezio publikoa ordaindu beharko da.
Dana dala, frontoia erabiltzeko eskaeretan eta hauetan per-tsona asko batu ahal direla adierazten
danean, behar beharrezkoa izango da 60,10 euroko fidantza ipintzea. Eta aktuaren ezaugarrien
arabera gehitu ahalgo da fidantza hau.
8. Artikuloa
Udalerriko kultur eta kirol taldeak euren iharduerak garatzeko eskatzen dabenean, eta
irabazteko-xederik gabe danean, ez dabe ordainduko prezio publikorik.
Halaber, Orozkoko Ikastetxe Publikoak bere ikasleen erabilpenerako ez dau ordainduko
prezio publikorik.
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9. Artikuloa
Orozkoko Haraneko eremutik kanpoko kultur eta kirol taldeak egindako erreserbak,
ordaindu beharko daben prezio publikoaren %70eko hobari bat euki ahalgo dabe.
10. Artikuloa
Prezio publikoa ordaintzeak ez dau esan gure egiten diren kalteak edo apurketak
konpontzeko eta behar diren idemnizazioak ordaintzeko ez dagoala obligaziorik.
11. Artikuloa
Arau-hauste eta zigorren arloan indarrean dagoan araudian ezarritakoaren arabera
jarraituko da.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Egunkari Ofizialean argitaratzen dan
hurrengo egunetik hasita sartuko da indarrean eta horrela jarraituko dau aldatzea edo
indargabetzea erabakitzen dan artean.

Orozkon 1997ko azaroaren 11an.

-Alkatea

