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BASAURIKO UDALAREN BERDINTASUN ATALAK EMANDAKO 
ZERBITZUEN ETA ANTOLATUTAKO PRESTAKUNTZA-JARDUEREN 
PREZIO PUBLIKOEI BURUZKO ORDENANTZA, 2015. urterako eta 
hurrengoetarako. 
 
 
I: XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA 
 
1. artikulua.- Xedea 
 
Ordenantza honen bidez, Basauriko Udalaren Berdintasun Atalak (aurrerantzean, BA) 
emandako zerbitzuei eta antolatutako prestakuntza-jarduerei dagozkien prezio publikoak 
ezartzen dira, Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauaren 44-50 artikuluek xedatutakoarekin 
bat etorrita. 
 
2. artikulua- Aplikazio eremua 
 
Prezio publiko horiek aplikatuko dira BAk zuzenean kudeatutako udal lokal guztietan.  
Era berean, BAk zehaztutako zerbitzu eta prestakuntza-jarduera guztiei aplikatuko zaizkie 
prezio publikook, dela udal titulartasunpeko eremu batean, dela hortik kanpoko eremu batean. 
 
II: SORTZAPENA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA DUTENAK 
 
3. artikulua.- Ordaintzeko obligazioa dutenak 
 
Prezio publikoa ordaindu beharko dute zentroak erabiltzen dituzten pertsona fisiko nahiz 
juridikoek; edota BAk emandako zerbitzuak jaso, zein hark antolatutako jardueretan parte 
hartzen dutenek. 
Ordaintzeko obligazioa dutenak kategoria hauetan sailkatuta egongo dira: 
 

a) EMAKUMEEN ERAKUNDE edo ELKARTEETAKO KIDEAK. 
Erregistro ofizial batean izena emanda dagoen edozein motatako erakunde edo elkarteko 
kide diren pertsona fisikoak, baldin eta elkarte horiek jarduerak egiten badituzte BArekin 
elkarlanean, eta egoitza Basauriko udalerrian badaukate. 
 
BAri jardueren egutegia aurkeztu beharko zaio. 
 
b) BESTERIK. 
BAk emandako zerbitzuak edota antolatutako jarduerak baliatzen dituzten pertsona fisiko 
nahiz juridikoak, hain zuzen ere, aurreko taldean sailkatuta ez daudenak. 

 
4. artikulua.- Ordaintzeko obligazioa 
 
Prezio publikoa ordaintzeko obligazioa jaioko da dagokion jardueran izena ematean, dagokion 
instalazioa erreserbatzean edota dagokion eremuan sartzean, baldin eta dena delako 
jarduerak, zerbitzuak, programak, ekitaldiak edota horien parekoek, ezarrita badute aurretiaz 
prezio publikoa ordaintzea edota dagokion baimena lortzea. 
 
III: KUDEAKETA-ARAUAK ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK 
 
5. artikulua.- Ordaintzeko arauak 
 
Prezio publikoa ordainduko da emandako zerbitzuarekin edota antolatutako jarduerarekin hasi 
aurretik, jarraian adierazitako bide hauetako bat erabilita: 
 

a) Dirua zuzenean sartuta Basauriko Udalaren kontu-korrontean. 
b) Transferentzia bat eginda Basauriko Udalaren kontu-korrontera. 
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c) Internetetik online ordainketa eginda. 
d) Ordainketa helbideratuta. 

 
Ordainketa a), b) edo c) bideei jarraituta egin denean, dagokion zentroan ordaindu izanaren 
egiaztagiria aurkeztu beharko da, horretarako finkatutako epeetan. 
 
Beste alde batetik, izen-emate edo erreserba urte naturala hasi aurretik egin, eta eragina 
hurrengo urtean izan behar badu, indarreko ordenantzan ezarritako prezioa aplikatuko da, hau 
da, jarduera zein datatan/urtetan gauzatuko den, Ordenantzak data/urte horri buruz ezarritakoa 
izango da aintzat hartuko dena. 
 
6. artikulua – Banku helbideratzea 
 
Ahal dela, ordainketak banku-helbideratze bidez egingo dira. Horretarako, dagokion inprimaki 
normalizatuaren kopia bi bete, eta zerbitzua eta jarduera egin nahi den BAn entregatuko dira, 
jendeari arreta emateko ezarritako ordutegian zehar. 
 
Jardueran, zerbitzuan edota helbideratze-aginduan baja eman edota aldaketaren bat egiteko 
ohartarazpenak, horretarako prestatutako inprimaki normalizatu bidez egin beharko dira, 
agindua formalizatu zen BAren egoitzan bertan, eta dagokion zerbitzua edo jarduera egiteko 
aurreikusitako data baino lehen. 
 
7. artikulua.- Kuota 
 
BAk finkatutako jardueretan izena emateko, Ordenantza honetako 22. artikuluan finkatutako 
kuota ordaindu beharko dute erabiltzaileek.  
 
8. artikulua.- Erabiltzeko edota dagozkion zerbitzuak emateko eskabideak aurkezteko epea eta 
tokia 
 
BAk bere webgunean eta Marieneako iragarki-tauletan argitaratuko ditu jarduera bakoitzean 
izena emateko, izen-ematea berrizteko, txanda-aldaketa egiteko eta hutsik dauden tokiei 
buruzko eskabideak izapidetzeko epeak. Eskabide horiek BAren lokaletan aurkeztuko dira, 
jendeari arreta emateko ezarritako ordutegian zehar. Oro har, epeak hauexek izango dira: 
 

1.- PRESTAKUNTZA-JARDUERETAN ETA EKITALDIETAN IZENA EMATEKO: 
Iragarkian jasotako epean zehar. 
  
2.- GUNEAK edota MATERIALA ALOKATZEKO: 
Guneak edota aretoak erabiltzeko eskabideak, urteko edozein unetan egin ahalko dira, 
erabilerarako aurreikusitako data baino 30 egun lehenago, gutxienez. 

 
9. artikulua.- Erabilera edota zerbitzua eskatzeko prozedura 
 

1.- Inprimaki normalizatuaren kopia bi bete, eta horiek sinatu (eta dagozkion egiaztagiriak 
erantsi). 
2.- Eskabideak BAren egoitzan aurkeztu, jendeari arreta emateko ordutegian zehar. 
Bestela, Internet bidez, BAren webgunean (http://berdintasuna.basauri.net/). 

 
10. artikulua.- Erabiltzeko baldintzak 
 

a. BAk antolatutako prestakuntza-jardueretan parte hartzeko, aurretiaz izena eman 
beharko da, eta jarduera horretarako ezarritako arauak bete beharko dira. 

 
b. BAk sustatu edota antolatutako jarduerek lehentasuna izango dute, instalazioak 

erabiltzeari dagokionez. 
 
c. Materiala eta espazioak erabili ahal izango dira baldin eta libre badaude. 
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d. Hirugarrenei ezin zaie erabilera laga, eta ezin daiteke azpiustiatu. Ez da hala joko 3. 

artikuluko a) atalean jasotako erakunde edo elkarteek egindako erabilera, ez eta 
ikasleei eskolak emateko egin beharreko erabilera ere. Baimendu gabeko lagatze edo 
azpiustiatzea egon dela egiaztatzen bada, bertan behera geratuko dira, automatikoki, 
erabiltzaile horrek lituzkeen erreserba guztiak. 
Erabiltzaileek arau hau betetzen ez badute, eta, etorkizunera begira, erreserbak xede 
horrekin egin badituzte, erreserba horiek baliogabetu egingo dira. 

 
e. Prezio publikoa ordaintzearen truke, instalazioa erabili ahalko da tarifan ezarritako 

denboran zehar. BA ez da erabiltzaileek instalazioetara ekarritako materialaren gaineko 
erantzule izango. 

 
f. Erabiltzaileak instalazioan jarraitu ahalko du, bakar-bakarrik, hurrengo denbora-aldian 

instalazio hori libre badago eta finkatutako tarifa aurretiaz ordaintzen badu. Utzi egin 
beharko du, ordea, instalazio hori erabiltzeko baimena duen beste erabiltzaile batek 
instalazio hori eskatzen badu. Hartara, erabiltzaileak instalazioa erabili ahal izango du 
nahi beste aldiz egunean, beste erabiltzaileek berau erabiltzeko eskabiderik aurkezten 
ez duten bitartean eta, betiere, eskuratutako erabileren mugen barruan. 

 
g. Muntatze, desmuntatze eta inaktiboen lanak egiteko egunengatik ere ordainduko dira 

Ordenantza honetan ezarritako prezioak. 
 
h. Erabiltzaile edo antolatzaileek ordaindu egingo dute ekitaldi jakin baten aurreko edo 

osteko orduak erreserbatzeko ere.  
 
i. Erabilerak edo zerbitzuak (jardueraren hasiera edo amaiera), ordutegi hauetan izango 

dira, oro har: 
 

a. Astelehenetik ostegunera (jaiegunak kanpo), 09:30-14:30 eta 16:30-20:30. 
b. Ostirala (jaiegunak kanpo), 09:30-14:30. 
c. Aipatutako ordutegiak aldatzeko aukera egongo da Aste Santuan, Feria 

dagoenean, udako denboraldian (ekainaren 15etik irailaren 15era bitartean) eta 
Gabonetan. 

d. BAren lokalak itxita egongo dira herriko, autonomia erkidegoko edo estatuko 
jaiegunetan (urteko lan-egutegian jasotzen diren egunetan, hain zuzen ere). 

 
j. Goizeko ordutegia 14:30ean amaituko da, eta 16:30ean hasiko da arratsaldekoa. 
 
k. Gunea alokatzeko, NA aurkeztu beharko da. Adin txikikoek, berriz, gurasoetako baten, 

edota legezko tutorearen baimena ere beharko dute. 
 
l. Ikastaro jakin batean plaza lortzeak ez du esan nahi beste ikastaro batean beste plaza 

bat lortzeko eskubidea dagoenik.  
 
m. Baldin eta aprobetxamenduak udal jabari publikoa suntsitzea badakar, onuradunak, 

prezio publikoa ordaintzearen kalterik gabe, jabari publiko hori berreraiki edo 
berritzeagatiko gastuen kostu osoa ordaindu beharko du, eta zenbateko horren 
gordailua, gainera, aurretiaz egin beharko du. 

 
n. Erabiltzaileek ez badute instalazioa edo zerbitzua erabiltzen, galdu egingo dute 

prestazioa, ordaindutakoa berreskuratzeko eskubiderik gabe. 
 
o. Erabiltzaileek men egingo diete, une oro, instalazioen arduradunek segurtasuna eta 

erabilera egokia bermatzeko emandako argibideei; hala egin ezean, instalazioetatik 
alde egin beharko dute. 
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p. Erabiltzaile izateari utziko zaio, automatikoki: 
 

• Erabiltzeko baimenaren edota jardueraren epea amaitzen denean. 
• Erabiltzaileak ez duenean esleitutako gunea erabiltzen, edota aurreikusitako 

jarduerara joaten ez denean, bidezko arrazoirik gabe. 
 
q. Eskainitako ikastaroen ordutegian adierazitako sarrera eta irteera orduak, jardueraren 

hasierari eta amaierari dagozkiola ulertuko da, ez jarduera horren iraupenari. 
 
r. Erakunde antolatzaileek euren gain hartuko dituzte honako gastu hauek: garbiketa; 

segurtasuna; eskatutako aseguruak; ekipoak muntatzea eta desmuntatzea; 
ekipamenduak; materialak; makineria; teknikariak; eta prezio publikoaren tarifetan 
aurreikusita ez dagoen beste edozein gastu. 

 
11. artikulua.- Jarduera bereziak 
 
Jarduera berezien kasuan, dagokion prezio publikoa aplikatzeaz gain, erabiltzeko baimena ere 
eman beharko da. Baimen horretan adieraziko dira jarduerari dagozkion baldintza bereziak. 
 
IV: SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
12. artikulua.- Salbuespenak 
 
Ezarritako prezio publikoari, honako salbuespen hauek aplikatuko zaizkio: 
 

a) BAren edota Basauriko Udalaren berezko jarduerak, edota erakunde horiek 
antolatutakoak (atal honetan sartzen dira deialdi ofizialak, jarduera profesionalak eta 
horien parekoak), Ordenantza honetan adierazitakoak salbu. 
 
b) BAk, edota harekin lankidetzan ari den beste erakunde batek sustatutako jarduerak, 
Ordenantza honetan jasotakoak salbu. 
 

BAk antolatutako ekitaldietara doan sartu ahalko da, baldin eta doako sarrera dutela argitaratu 
bada. 
 
13. artikulua.- Hobariak 
 
Prezio publikoari honako hobari hauek aplikatuko zaizkio: 
 

a) Gizabanakoei dagokienez: 
 

a.  % 94ko hobaria aplikatuko zaie beharrizan egoeran egon, edo zailtasun 
ekonomiko-finantzarioak dituzten emakumeei (% 33ko edo gehiagoko 
dibertsitate funtzionala dutenak; 65 urtetik gorakoak; edota gizarte-bazterkeria 
jasateko arriskuan daudenak), BAk horri buruz dagokion ebazpena eman eta 
gero. 
Emakume bat beharrizan egoeran dagoela edo zailtasun ekonomiko-
finantzarioak bizi dituela joko da, baldin eta: 
 

 - Langabezian badago. 
- Eskabidea aurkeztu den urteari dagokion DBEa gainditzen ez duten diru-
sarrerak baditu. 
- Gurasoak edota tutoreak langabezian, edota eskabidea aurkezteko urteari 
dagokion DBEa baino txikiagoak diren errentak jasotzen dituzten familietako 
adin txikikoa denean. 
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b. % 94ko hobaria aplikatuko zaie familia ugariko kide direnei. Hobaria, BAren 
zerbitzu edo jardueran parte hartzen duen familia ugariko kideetako bakoitzari 
aplikatuko zaio. 

 
Irizpide hauek aplikatze aldera, dagozkion neurriak hartuko dira, eskabidearekin batera, 
egoera horien berri jasotzen duen dokumentazioa ere aurkezteko. 

 
b) Elkarte edo erakundeek Instalazioak jarraian erabiltzeko eskabidea egiten badute, 

elkartze, ahalduntze eta horien pareko jarduerak sustatzeko, eta emakumeen elkarte 
horiek BArekin elkarlanean ari badira, honako hobari hauek aplikatuko dira: 

 
a. Prezio publikoaren % 100, Marieneako gune edo instalazio publikoak alokatu 

edo erabiltzeari dagokionez. 
  

c) % 100eko hobaria aplikatuko zaie honako kasu hauei ere: 
 

i. Ikastetxeei (publikoak zein itunduak), prestakuntza-jardueretarako, 
eskola-ordutegiaren barruan, eta instalazioak eskatzen dituztenean 
hezkuntzako araudia bertetzeko. 

 
ii. Interes orokorreko, erabilera publikoko edo gizartearentzat onuragarriak 

edo ongintzakoak diren jardueren kasu berezietan.  
 
Hobari horiek guztiak, gai horri buruzko eskumena duen organoak aplikatu beharko ditu, eta 
bakar-bakarrik aplikatu ahal izango zaizkie BAk kudeatutako zerbitzu eta jarduerei. 
 
Alkateak eskuordetuta, BAko teknikari arduradunak zuzenean ebatzi ahal izango ditu hobariei 
buruzko eskabideak, honako hauek salbu: 
 

1. Beharrizan egoeran egon, edo baliabide ekonomiko urriak dituzten norbanakoenak. 
 
2. BAren xedeez besteko kultura-erabilerei buruzkoak. 
 
3. Interes orokorreko kasuak, kirolaren aldetik interes berezia duten kasuak, erabilera 
publikoko kasuak edota gizarte-ongintzako jarduerak. 

 
Artikulu honetako b), c.i) eta c.ii) ataletan aipatutako erakunde erabiltzaileek euren gain hartuko 
dute ondoko gastu hauen zati proportzionala: garbiketa; segurtasuna; eskatzen zaizkien 
aseguruak; ekipoak, ekipamenduak, materialak, makineria eta abar muntatzea eta 
desmuntatzea; teknikariak; eta prezio publikoan aurreikusitako beste edozein gastu. 
 
14. artikulua.- Hobariei buruzko eskabideak izapidetzea 
 
Hobariak jasotzeko eskabideak pertsona fisikoek aurkeztu ahal izango dituzte, beraien izenean, 
elkarteen izenean, edota izaera juridikoa eta jarduteko gaitasuna izan, eta behar bezala 
akreditatuta dauden beste erakunde batzuen izenean. Pertsona fisikoen kasuan, Basauriko 
udalerrian erroldatuta egon beharko dute; elkarteek, berriz, egoitza Basaurin izan beharko dute, 
BAren zerbitzu edota jardueren prezio publikoei lotutako diru-sarrera publikoen administrazio-
prozedurei dagokienez. 
 
Normalizatutako eskabide-orriei erantsi beharko zaizkie onuradun izaera egiaztatzeko zenbait 
dokumentu: 
 

• NAren, IFZren, pasaportearen edota egoiliar-txartelaren jatorrizkoa eta kopia. 
• Familia ugariaren tituluaren jatorrizkoa eta kopia. 
• Erroldatze-egiaztagiria. 
• Desgaitasun- edo minusbaliotasun-egiaztagiri eguneratuaren jatorrizkoa eta kopia. 
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• Beharrizan egoera edota baliabide ekonomikorik ez dagoela egiaztatzen duen agiria. 
• Erakunde eta Elkarteen Erregistroaren egiaztagiri ofiziala. 
• Ikastetxe-izaera egiaztatzen duen agiria (ikastetxe publikoa, pribatua edota itunpekoa). 
• Jardueraren izaera kulturala egiaztatzen duen agiria. 
• Interes berezia, onura publikoa edota ongintza-izaera egiaztatzen duen agiria. 
• Dena delako jarduera BArekin elkarlanean garatuko dela egiaztatzen duen agiria. 
• Eskaitzailearen eskabidea oinarritzen duen beste edozein dokumentu. 

 
Eskabideak Marienean edota Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko Bulegoan (HIAB) 
aurkeztu ahal izango dira, urteko edozein unetan, jarduera batean izena emateko 
eskabidearekin batera. Indarrean egongo dira urte natural osoan zehar.  
 
Hobaria ezingo da inoiz eskabidearen aurretik aplikatu, eta, edozelan ere, abuztuaren 31n 
amaitu egingo dira hobari guztiak. Emandako hobariak berritzeko (hurrengo irailaren 1etik 
aurrera berriro ere aplikatuak izan daitezen), eskabide berria aurkeztu beharko du eskatzaileak, 
gutxienez, izena ematen duen lehen jardueran. 
 
15. artikulua.- Hobaria eskatzeko prozedura 
 

1. Eskabidearen kopia bi bete, eta horiek sinatu (eta dagozkion egiaztagiriak erantsi). 
2. Eskabidea aurkeztu, jendeari arreta emateko ordutegian zehar. 

 
Ez dira izapidetuko eskabide anonimoak, edota jada ebatzita daudenen errepikapenak direnak. 
 
Oinarrizko datuak ez dituzten eskabideen kasuan, edota hobaria ezartzea dagokion ala ez 
erabakitzeko beharrezko dokumentaziorik ez daukatenen kasuan, BAk errekerimendua bidaliko 
dio eskatzaileari, eta 10 eguneko epea emango dio antzemandako akatsak zuzentzeko. 
Eskatzaileak hala egiten ez badu, atzera egin duela joko da, eta artxibatu egingo da haren 
eskabidea, beste izapiderik gabe. Kasu horretan, interesdunak aukera izango du beste une 
batean prozedura berriro hasteko, beste eskabide bat aurkeztuta. 
 
BAk, bidalitako eskabide guztiak izapidetuko ditu: eskumena duen organoak dagokion 
ebazpena emango du, eta interesdunari ebazpen hori jakinaraziko zaio. 
 
16.artikulua.- Errekurtsoak 
 
Erabiltzaileek berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute ebazpenaren aurka, BAn 
bertan, ebazpena eman zuen organoaren aurrean. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, 
jakinarazpena edo argitaratzea egin zen dataren biharamunetik zenbatzen hasita. 
 
V: EZ ORDAINTZEA. PREZIO PUBLIKOA ITZULTZEA 
 
17. artikulua.- Ez ordaintzea 
 
Kuota bat ordaintzen ez bada, abonatu edo erabiltzaile izateari utziko zaio, eta, hala balitz, 
JARDUEREN ikasle izateari ere bai. 
 
Ordenantza honetan aurreikusitako prezioak ez ordaintzeagatiko zorrak erreklamatzeko, berriz, 
premiamenduzko bidera joko da. Hala xedatzen du Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru 
Arauaren 49.3 artikuluak. 
 
18. artikulua.- Prezio publikoa itzultzea 
 
1.- Prezio publikoak itzuli egingo dira, bakar-bakarrik, ordainketa egin behar duenari egotzi ezin 
zaizkion arrazoiak tarteko direnean, hala nola: 
 

a) Zerbitzua eman ez denean, edota jarduera gauzatu ez denean. 
b) Jardueran parte hartu ez denean, parte-hartzaileen kopurua beteta egon delako. 



Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri 

 7

c) Erabiltzaileak gaixotasun larria izan duenean: medikuaren egiaztagiria eta prezio 
publikoa itzultzeko eskabidea aurkeztu beharko ditu, jarduera hasi baino 24 ORDU 
lehenago, gutxienez. 

 
2.- Prezio publikoa itzuli egingo da erabiltzailea erratu, eta egin behar ez zuen diru-sarrera egin 
duenean: bikoiztutako ordainketa egin badu; behar baino diru gehiago sartu badu; eta abar. 
 
3.- Prezio publikoa osorik itzuli ahal izango da, edota, bestela, eman ez diren zerbitzuen edo 
garatu ez diren jardueren zati proportzionala bakarrik itzuli ahal izango da. 
 
19. artikulua.- Itzultzeei buruzko eskabideak izapidetzea 
Itzultzeetarako eskabideak pertsona fisiko edota juridikoek aurkeztu ahal izango dituzte. 
Pertsona fisiko edota juridiko horiek jarduteko gaitasuna izan, eta behar bezala identifikatuta 
egon beharko dute (pertsonalki, nahiz ordezkaritzaren bidez), BAren zerbitzu edota jardueren 
prezio publikoei lotutako diru-sarrera publikoen administrazio-prozedurei dagokienez. 
Itzultze-eskabide normalizatuei, honako dokumentu hauek erantsiko zaizkie: 
 

• Egindako ordainketaren egiaztagiriaren jatorrizkoa eta kopia. 
• Itzultzea egiteko kontu-korrontearen egiaztagiria. 
• Eskatzailearen alegazioak oinarritzen dituen beste edozein agiri. 

 
4 urteko epea egongo da itzultze-eskabideak aurkezteko. Epe hori zenbatzen hasiko da diru-
sarrera egiten den unean, edota, bestela, itzultzea oinarritzen duten egitateak gertatu diren 
unean, ez bada eskabideak aurkezteko epe jakin bat ezarri dela jarduera edo zerbitzua hasi 
aurretik. 
 
20. artikulua.- Hobaria eskatzeko prozedura 
 

1.  Eskabidearen kopia bi bete, eta horiek sinatu (eta dagozkion egiaztagiriak erantsi). 
2. Eskabidea Marienean aurkeztu, jendeari arreta emateko ordutegian zehar. Ez dira 

izapidetuko eskabide anonimoak, edota jada ebatzita daudenen errepikapenak 
direnak. 
Oinarrizko datuak ez dituzten eskabideen kasuan, edota itzultzea egin behar den ala 
ez ebazteko beharrezko dokumentaziorik ez daukatenen kasuan, zentroko 
zuzendariak errekerimendua bidaliko dio eskatzaileari, eta 10 eguneko epea 
emango dio antzemandako akatsak zuzentzeko. Eskatzaileak hala egiten ez badu, 
atzera egin duela joko da, eta eskabidea artxibatu egingo da, beste izapiderik gabe. 
Kasu horretan, interesdunak aukera izango du beste une batean prozedura berriro 
hasteko, eskabide berri bat aurkeztuta. 

3. BAk, bidalitako eskabide guztiak izapidetuko ditu: eskumena duen organoak 
dagokion ebazpena emango du, eta interesdunari edota eragindako elkarteari 
ebazpen hori jakinaraziko zaio. 

 
21.artikulua.- Errekurtsoa 
 
Erabiltzaileek berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute ebazpenaren aurka, BAn 
bertan, ebazpena eman zuen organoaren aurrean. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, 
jakinarazpena edo argitaratzea egin zen dataren biharamunetik zenbatzen hasita. 
 
VI: PREZIO PUBLIKOEN ZENBATEKOAK 
 
22. artikulua. 
 
Hona hemen kobratuko diren prezio publikoen zerrenda: 
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TARIFAK, “A” TALDEA 
PRESTAKUNTZA-JARDUERETAN PARTE HARTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK 

TARIFA OROKORRA ZENBATEKOA 
1. 20 ORDURA ARTEKO IKASTAROAK               81,00   

2. 40 ORDURA ARTEKO IKASTAROAK             161,00   

3. 40 ORDUTIK GORAKO IKASTAROAK            322,00   

HOBARIDUN TARIFA ZENBATEKOA 
4. 20 ORDURA ARTEKO IKASTAROAK  

4.1. Aniztasun funtzionala duten emakumeak 

               5,00    

4.2. 65 urtetik gorako emakumeak 
4.3. Langabezian edota gizarte-bazterkeria arriskuan dauden emakumeak 
4.4. Familia ugariko kide diren emakumeak 
Emakume ikasle eta adin txikikoak 
4.6. Egoitza Basaurin duten emakumeen elkarteetako kideak 

 

 

5. 40 ORDURA ARTEKO IKASTAROAK  
5.1. Aniztasun funtzionala duten emakumeak 

             10,00    

5.2. 65 urtetik gorako emakumeak 
5.3. Langabezian edota gizarte-bazterkeria arriskuan dauden emakumeak 
5.4. Familia ugariko kide diren emakumeak 
5.5. Emakume ikasle eta adin txikikoak 
5.6. Egoitza Basaurin duten emakumeen elkarteetako kideak 

6. 40 ORDUTIK GORAKO IKASTAROAK  
6.1. Aniztasun funtzionala duten emakumeak 

             20,00    

6.2. 65 urtetik gorako emakumeak 
6.3. Langabezian edota gizarte-bazterkeria arriskuan dauden emakumeak 
6.4. Familia ugariko kide diren emakumeak 
6.5. Emakume ikasle eta adin txikikoak 
6.6. Egoitza Basaurin duten emakumeen elkarteetako kideak 

 
TARIFAK, “B” TALDEA 

PRESTAZIO OSAGARRIEI DAGOZKIEN PREZIO PUBLIKOAK 

TARIFA OROKORRA ZENBATEKOA 
7. LIBRE DAUDEN GUNEAK ALOKATZEA  
7.1. ARETOAK ALOKATZEA, EGUN ERDIZ ETA EGUN OSOZ                1,00   

HOBARIDUN TARIFA ZENBATEKOA 
7.2. ALOKAIRUA, AKREDITATUTAKO EMAKUMEEN ELKARTEENTZAT                   -     
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AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza honek eragina izango du 2015eko irailaren 1etik aurrera, Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratua izan eta gero, eta indarrean jarraituko du berau aldatu edo 
baliogabetzeko berariazko erabakia hartu arte. Hala xedatzen dute Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. eta 70. artikuluek. 
 


