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ZERBITZUAK EMATEAREN EDO JARDUERAK EGITEAREN 
PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN  ORDENANTZA. 
2018.URTEA 
 
 
 

I.- KONTZEPTUA   
 
1. artikulua- Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Ogasunak araupetzen dituen 
Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, udal honek eranskinean zerrendatutako 
zerbitzuak eman edo jarduketak egitearen prezio publikoak ezarri eta eskatzen 
ditu, Ordenantza honetan jasotako arauen arabera, haiek hemen sartzen baitira. 
 
2. artikulua- Ordenantza udal mugarte osoan aplikatzen da. 
 
II.-ZERGAPETUTAKO EGITEA 
 
3 artikulua.- Udal administrazioak, eskatu zaiolako zein partikularrek egindakoek 
ekintzek zein egin gabekoek zeharka eragin dutelako, zerbitzua eman edo 
jarduketak egitea gauzatzea zergapetuta geratzen da. 
 
III.- ORDAINTZERA BEHARTUTAKOAK 
 
4. artikulua.- Ordenantza honetan araututako prezio publikoak betetako zerbitzu 
edo jarduketa horien onuradunek, zein prezio publikoa ordaintzea eskatzen den 
antolatutako ekitaldietara joaten direnek ordainduko dituzte. 
 
IV.- ZENBATEKOA 
 
5. artikulua.- Ordenantza honetan araututako prezio publikoen ondoriozko tarifak 
eranskinean jasota daude. 
 
6. artikulua.- Zenbateko eskagarriak eskatu zein egindako zerbitzu edo jarduketa 
bakoitzarengatik ordainduko dira, eta ezin izango dira dagokien epigrafeetan 
zehaztutakoa baino merkeago jarri. 
 
7. artikulua.-  Ordenantza honek hizpide dituen udal zerbitzuak eman edo 
jarduketak egiteko, aurretiaz Udal Administrazioari horiek egin ditzan eskatuko 
zaio. Zerbitzu edo jarduketa horiek emantzat joko dira, nolanahi ere, Ordenantza 
honetan araututako prezio publikoak ordain daitezen baldintzapean eta, 
luzatzekotan, prezio publikoak ez ordaintzeak zerbitzua ez ematea edo jarduketa 
ez egitea ekarriko du, automatikoki. 
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8. artikulua.-  Ordenantza honetan araututako prezio publikoak ordaindu beharra 
zerbitzua ematen edo jarduketa egiten hasten denean sortuko da, baina Udalak 
aurretiaz zati bat zein osorik ordaintzea eskatu ahalko du. 
  
Alabaina, kontua jada bete edo luzatutako zerbitzuak eman zein jarduketak  egitea 
bada, ordaindu beharra dagokion tarifan esandako denbora tarte naturaleko 
lehenengo egunean sortuko da. 
 
9. artikulua-  Prezio publikoa honelaxe ordainduko da: 
 
 a) Zerbitzuak eman edo jarduketak egin behar direnean, udaleko diru 
kutxetan dirua sartuz, zerbitzu eman edo jarduketa egin aurretik, eta jarritako 
zenbatekoan. 
 
 b) Aurretiaz ordaintzerik ez dagoen zerbitzuak eman edo jarduketak egin 
behar direnean, egiten direnean, behartutakoak dagokion faktura aurkezten 
zaionean ordainduko du. 
            
10. artikulua.- Prezio publikoa ordaintzera behartuta dagoenari egozterik ez 
dagoen arrazoiak tarteko, zerbitzua edo jarduketa betetzen ez denean, dagokion 
zenbatekoa itzuli beharko da. 
 
11. artikulua.- Prezio publiko horien ondoriozko zorrak premiamenduko 
administrazio prozeduraren bitartez eskatu ahalko dira. 
 
V.- SALBUESPENAK ETA HOBARIAK  
 
12. artikulua.- Ez da ordenantza honetan espresuki jasotakoez bestelako 
salbuespen edo hobaririk emango. 
 
 
VI.- AMAIERAKO XEDAPENA 
 
Udalaren osoko bilkurak 2006ko irailaren 29an egunean egindako bileran 
Ordenantzaren oraingo testua onetsi du, eta 2011/01/28an eta 2011/05/05ean 
aldatu zen, eta 2007ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta hala iraungo du 
aldarazi edo indargabetzea erabakitzen den arte. 
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ERANSKINA 

 
 

 A) EPIGRAFEA – TURISMOKO UDAL BULEGOKO PREZIO PUBLIKOAK 
 
 
Hara Ordenantza honetan araupetutako Turismoko Udal Bulegorako prezio 
publikoen tarifak: 
 
Postala  0,30 Euro 
 
Posterra 2,50 Euro  
 
Pina      1,00  Euro  
 
Pin bilduma  4,00 Euro  
 
Poster bilduma   10,00 Euro  
 
Bideoa  7,00 Euro 
 
Getxoko esku orria, 0,6tik 3,00 Eurora bitartean  
 
Getxoko oroigarriak, 1,2tik  45,00 Eurora bitartean  
 
Argazki materiala, 4,2tik 10,00 Eurora bitartean  
 
Ehungintzako gauzak 3,00tik 36,00 Eurora bitartean  
 
Turismoko Udal Bulegoak editatu ez dituen turismo argitalpenak (2), 1,00tik 40,00  
Eurora bitartean  
 
Bulegoak editatutako materiala denden eta bestelakoen bidez banatzen denean, 
%25 merkatuko da. 
 
Atal honetan egun salgai dauden ehungintzako gauzak sartuko dira  (kamiseta, 
jertsea, ...), baita hurrengo ekitaldian egin litezkeenak ere. 
 
Atal honetan Getxoko Argazkien Liburua ere sartzen da. 
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B) EPIGRAFEA .- KULTUR ETXEAREN ZERBITZUEN PREZIO PUBLIKOAK 
 
  
Hara Ordenantza honek araupetzen dituen Kultur Etxearen zerbitzuen ematearen 
eta jarduketen egintzaren prezio publikoen tarifak: 
 
TARIFAK ETA APLIKAZIO ARAUAK 
  
ZINEMA 
   
Zine Kluba,  2,90 Euro   
Zinema Paradiso 
 

2,90 Euro  

Haur zinema 2,10 Euro   
Haur zinemaren jardunaldiak 2,10 Euro  

 
BESTE JARDUERA BATZUK    
 
 
Getxolandia,  3,50 Euro (haurrak) 

4,00 Euro (gazteak) 
 

Andra Mariko kiroldegiko frontoiaren 
alokairua, erabilpen orduko 

 
2,20 Euro  

 

Andra Mariko kiroldegiko frontoiaren 
alokairua, ekitaldietarako 

 
 325,00 Euro  

 

Eskulangintza azoka, jendea  2,50 Euro 
 2,00 (G.T, Jub) Euro  

 

Eskulangintza azoka (edozein stand)  
 

 

Eskulangintza azoka (Bizkaiko artisauak) 146,00 euro  
Eskulangintza azoka (Euskal Herriko 
gainerako artisauak) 

222,00 Euro  

Eskulangintza Azoka (Estatuko gainerako 
artisauak) 

259,00 Euro  

Eskulangintza Azoka (gastronomiako 
artisauak) 

345,00 Euro  

Getxoarte (jendea) 2,00 Euro 
1,00 (G.T, Jub) Euro 

 

Komiki Aretoa 2,00 Euro 
1,00 (G.T, Jub) Euro 
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SAN LORENTZOKO MERKATUA 
 
Barazki, fruta, lore eta ezti postuak 13,00 Euro 
Ogi eta eratorrien postuak 13,00 Euro  
Gazta, urdaitegi postuak 17,00 Euro  
Txosna 188,00 Euro 

 
 2007-2008 IKASTURTEKO TAILERRAK 
 
Arte aplikatuen tailerra, hiru hilekoa                          49,00 Euro 
Ehungintza tailerra, hiru hilekoa                                 54,00 Euro 
Pachwork tailerra, hiru hilekoa                                   54,00 Euro  
Haurrentzako eskulan tailerra, hiru hilekoa                22,00 Euro 
Areto dantzak, ikastaroa                                             28,00 Euro  
Komiki tailerra, hiru hilekoa                                         27,00 Euro  
Etxekoandreentzako euskara tailerra, hiru hilekoa      32,00 Euro  
Beste tailer batzuk, 0 eta 300,00 Euro bitartean   
 
Beste tailer batzuen tasa Getxoko Kultur Etxea Autonomiadun Erakundearen 
Artezkaritza Batzarrak erabakiko du.    
 
 
GETXO ANTZOKIAREN ALOKAIRUA   
 
a) Hitzaldi, mintegi edo b) atalean jasotako jarduketen muntaketa eta 
entseguetarako alokairua    
 
Egun erdi 373,00 Euro   
   
Egun osoko erabilpena 599,00 Euro   

 
Abonuak 
 
1. Getxo Antzokiaren alokairuaren ordainketa instalazioak erabiltzen dituzten 
eskarigileen gainera etorriko da.   
 
2. Partikularrek antolatutako jarduera edo ikuskizunetarako sarrerak kobratzen 
badira, automatikoki kuotak ordaindu beharko dira, tarifa berezietan eta 
salbuespenean esandakoan ezik.    
 
3. Getxo Antzokiaren data erreserba ez da izatezkoa izango baldin eta eskatutako 
alokairuaren ordainketaren frogagiririk ez badarama.  
 
4. Alokairuak erabili aurretik ordainduko dira, 48 ordu lehenago beti.    
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5. Egindako erreserbak ezeztatzea idatziz aurkeztuko diren arrazoi ondo frogatuak 
tarteko soilik onartuko da, eta betiere eskatutako jardueraren data baino gutxienez 
8 egun lehenago izatekotan.    
 
b) Zinema edo bideo emanaldietarako alokairua    
 
   
Egun erdi 436,00 Euro  
Egun osoko erabilpena 751,00 Euro   

 
Urtean egun bat baino gehiago erabiltzen bada, kuota desberdinak zehaztu ahalko 
dira, okupazioa zelakoa den arabera. 
 
c) Musika, antzerki, kontzertu, errezitaldi edo halako emanaldietarako alokatzea, 
aldagela eta kamerinoen erabilpena barne.    
 
Egun erdi 436,00 Euro   
Egun osoko erabilpena 751,00 Euro   

 
TARIFA BEREZIAK 
 
a) Getxoko kultur, kirol, hezkuntza, kirol zein gizarte elkarteek eskatzen dituzten 
irabazi asmorik bako jarduerei %50 murriztuko zaizkie tarifak. Irabazi asmorik ez 
dagoela espresuki onartu beharko du Getxoko Kultur Etxearen Artezkaritza 
Batzordeak eta, premiazko kasuetan, batzordeko presidenteak.    
 
SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
Kultur Etxeko Artezkaritza Batzarrak eta, premiazko kasuetan, batzarreko 
presidenteak GETXO ANTZOKIA erabiltzeko egoki irizten dien salbuespenak 
erabaki ahalko ditu.    
 
Tailerren eta Udal Euskaltegiaren prezioetan %25eko murrizketa aplikatuko zaie 
familia ugarietako kideei. 
 
KULTUR ETXEAREN LOKALEN ALOKAIRUA   
 
Hara, Getxoko erakundeentzat, Kultur Etxearen lokalen alokairua zenbatekoa 
izango den:    
 
Ekitaldi aretoa 
 
Egun osoa 129,00 Euro   
Egun erdia 67,00 Euro   
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Bilera aretoa   
 
Egun osoa 74,00 Euro   
Egun erdia 45,00 Euro   

 
Gelak   
 
Egun osoa 55,00 Euro   
Egun erdia 38,00 Euro   

 
 
Beste udalerri batzuentzat    
 
Ekitaldi aretoa  
 
Egun osoa 184,00 Euro   
Egun erdia 111,00 Euro   

 
Bilera aretoa    
 
Egun osoa 129,00 Euro   
Egun erdia 93,00 Euro   

 
Gelak    
Egun osoa 111,00 Euro   
Egun erdia 74,00 Euro   

 
a) Prezio publikoa ordaintzera behartutako subjektu pasiboa da doakoa ez den 
jarduketa bat burutzera doan pertsona natural edo juridikoa.    
 
b) Prezio publikoa ordaintzeko beharra Kultur etxearen lokalaren erabilpen 
pribatiboa hasten den unean sortzen da.    
 
c) Kultur Etxeko Artezkaritza Batzarrak eta, premiazko kasuetan, batzarreko 
presidenteak Getxoko Kultur Etxearen lokalak erabiltzeko egoki irizten dien 
salbuespenak erabaki ahalko dituzte.    
 
UDAL EUSKALTEGIA -  2007-2008 IKASTURTEA 
 
1.- Hara UDAL EUSKALTEGIAREN zerbitzuaren tasaren zenbatekoaren tarifa:    
 
Prezioa orduko: 1,10 Euro  
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2.- Prezio publikoa ordaintzera behartutako subjektu pasiboa da udal 
euskaltegiaren zerbitzua erabiltzen duen pertsona edo erabiltzen dutenen 
ordezkari legala.   
 
3.- Prezio publikoa ordaintzeko beharra matrikula egiten den unean sortzen da.    
 
FOTOKOPIA ETA BIBLIOTEKAKO NORTASUN AGIRIEN ZERBITZUA   
 
Fotokopiak egiteagatik tarifa hauek kobratuko dira:   
 
A4 tamaina, alde batetik 0,05 Euro   
A4 tamaina, bi aldeetatik 0,10 Euro   
A-3 tamaina, alde batetik 0,10 Euro   
A-3 tamaina, bi aldeetatik 0,15 Euro   
Mikrofitxa/mikrofilmen kopiak 0,10 Euro   
Bibliotekako kide agiria 1,00 Euro   

 
INTERNET ZERBITZUA    
 

Internet zerbitzua ½ orduz  1,25 Euro   
Internet zerbitzua 1 orduz 1,80 Euro   
Koloretako inprimagailuan 
inprimatzea 

0,15 Euro   

Zuri-beltzeko inprimagailuan 
inprimatzea 

0,10 Euro   

Disketea kopiatzea 0,60 Euro   
Tokiko argazki bildumaren 
kopia paperean 

1,60 Euro  

Tokiko argazki bildumaren 
kopia CDRomean 

2,00 Euro  

Tokiko bildumatik CDRomean 
erantsitako argazki bakoitzeko 

0,60 Euro  

 
 
C) EPIGRAFEA, PREZIO PUBLIKOA EREAGAKO HONDARTZAKO UDAL 
IGOGAILUA ERABILTZEAGATIK. 
 
Ordenantza honetan araututako Ereagako Hondartzako Udal Igogailua erabiltzeko 
prezio publikoen zenbatekoa tarifa hauen arabera finkatuko da: 
 
Joanaldia: 0,20 Euro/bidaia. (BEZ barne) 
 
10 bidaiako bonoa: 1,80 Euro. (BEZ barne) 
 
Creditransekin: 0,18 Euro/bidaia. (BEZ barne) 
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D) EPIGRAFEA.- “ANDRES ISASI” MUSIKA ESKOLAKO SUSTAPEN GAUZEN 
SALMENTARAKO PREZIO PUBLIKOAK    
 
Arropak:                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Mauka luzeko poloa, Musika Eskolakoa:  16,00 € 
 
Mauka motzeko poloa, Musika Eskolakoa: 12,00 € 
 
Musika Eskolako kamiseta: 13,00 € 
 
Musika Eskolako kirol jertsea: 21,00 € 
 
CDak:  
 
Musika Eskolako CDak: 3,00 € 
 
E) EPIGRAFEA.- OPORRETAN AISIALDIKO JARDUERAK EGITEAGATIK  
PREZIO PUBLIKOAK    
 
Getxon bizi diren 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat oporretan aisialdiko jarduerak 
egiteagatik izandako prezio publikoaren zenbatekoa honako tarifa hauetan 
finkatuko da:  
 
-Prezio publiko orokorra:  
 2,00 €, BEZ barne, erabiltzaile bakoitzeko eta jardueraren ordu bakoitzeko. 
 
-Gizarte Bermerako Errentan ezarritakoaren %150 gainditzen ez duten urteko diru-
sarrerak dauzkaten familientzako prezio publikoa: 0,90 euro, BEZ barne, 
erabiltzaile eta jarduera ordu bakoitzeko.  
 
Maila orokorreko familia ugariek tarifa aplikatuta geratzen den kuotaren %25eko 
hobaria jasoko dute. 
 
Maila bereziko familia ugariek tarifa aplikatuta geratzen den kuotaren %40ko 
hobaria jasoko dute”. 
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