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Kontzeptua

Euroak

— Ikastaroak, ikastaro laburrak

De 5,00 a 34,00 hileko

— Kultur jarduerak

De 5,00 a 34,00 hileko

4.

Euskara

Gabonetako jarduerak (Negulekuak)
Tasa arrunta

51,82 €

Familia ugariko kidea bada edo bi anai-arreba inskribatuz gero (bakoitza)

41,45 €

Udalekuak
Tasa arrunta

103,63 €

Familia ugariko kidea bada edo bi anaia-arreba inskribatuz gero (bakoitza)

86,02 €

25. ORDENANTZA FISKALA

GIZARTE-ONGIZATE ZERBITZUAK LARRIALDIETARAKO
DUEN ETXEBIZITZA ERABILTZEAGATIKO TASA

25. Ordenantza Fiskalaren izena aldatu egin da eta 10. artikuluan bigarren paragrafoa erantsi da. Honela idatzita gerat uda:
Ordenantza hau honela deituko da aurrerantzean: «Larrialdi edo bat-bateko beharrizan egoeretan Ermuko Udalaren jabetzako etxebizitzen erabilera lagatzea arautzeko
tasa».
10. artikulua
Nolanahi ere, alokairua ordaindu gabe bi hilabetez jarraian lagako balu, bizikidetza-unitateak onuradun izaera gal lezake eta etxea hustu egin beharko luke jakinarazpena helarazi eta hilabete bi igaro aurretik.
27. ORDENANTZA FISKALA

UDAL KIROL ERAKUNDEA TOKI ERAKUNDE AUTONOMIADUNAREN
ZERBITZUENGATIKO ETA KIROL JARDUERENGATIKO TASA

Udal Kirol Erakundearen Zerbitzuak Emateagatiko 2019rako Tasa arautzen duen ordenantza aldatzeko erabakiaren inguruan erreklamazioak, alegazioak edo iradokizunak
aurkezteko jendaurreko erakustaldia iragan ondoren, aldaketak jasotzen dituen testua
oso-osorik argitaratzen da, indarrean egon eta bete dadin.
27. zenbakidun Ordenantza Fiskala. Ermuko Udal Kirol Erakundea Toki Erakunde
Autonomiadunaren zerbitzuengatiko eta kirol jarduerengatiko 2019 urterako Tasa arautzen duena.
I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

2. artikulua
Ordenantza hau udalerri osoan ezartzen da.
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Udal honek, Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluetan eta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 106 artikuluan ematen zaizkion
ahalmenak erabiliz, eta abenduaren 21eko 9/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki
Ogasunen Foru Arauaren 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Eranskinean jasotzen diren zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak ezartzen eta eskatzen ditu,
ordenantza honek ezarritako eran, haiek honen barne daudelarik.
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II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua
Zerga egitatea Ermuko Udal Kirol Erakundeak zerbitzua edo jarduerak egitean datza,
subjektu pasiboari eragin diezaioten edo on egin diezaioten era partikularrean. Subjektu
pasiboaz ari direla edota eragiten diotela ulertuko da, hark berak, zuzenean edo zeharka, eragin dituenean.
Zergadunari ez dagozkion zioengatik, zerbitzua edo jarduera ematen edo eskaintzen
ez bada, dagokion zenbatekoa itzuli egingo da.
III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua
Subjektu pasiboak dira zergadun gisa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 34. artikuluan jasotako pertsona fisiko
eta juridikoak eta erakundeak, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenak, edo horien
onuradun edo jasale direnak.
5. artikulua
Partikularrek eskatuta emandako zerbitzu edo egindako jarduerei dagokienez, tasak
ordaindu behar dituzte eskatu dituztenek eta horien onuradun direnek.
IV. HOBARIAK

6. artikulua
Hobarien helburua
Ordenantza honetan araututako hobarien helburua ekonomikoki behartsuenek ere
kirol jarduera fisikoetan jardun ahal izatea ziurtatzea da, kirolean jarduteak herritarren
bizi-kalitatea hobetzen eta edonor pertsona gisa erabat garatzen laguntzen duelako.
Gainera, Ermuko Udal Kirol Erakundearen iritziz, herritar guztiek dute kirola eta jarduera
fisikoa egiteko eskubidea, kirol jarduerak osasungarriak eta atsegingarriak dira, lagungarriak herritar guztiak gizarteratzeko eta giza harremanetarako, eta herri agintarien betebeharra da horrelako jarduerak sustatzea.
1.

Hartzaileak
Hobaridun izango dira kirol instalazioak erabiltzeagatiko tasa ordaintzeko nahikoa
diru ez duten Ermuko Udal Kirol Erakundearen abonatu guztiak.
2.

Betekizunak
Betekizun hauek guztiak betetzen dituzten pertsonek jasoko dute laguntza:
1. Dagokion urteko abonuaren zenbatekoa ordainduta edukitzea,
2.	Laguntzaren onuradun izan daitezkeen guztiak abonuari dagokion urte natural
osoan Ermuko Hirian erroldatuta egotea.
3. Dagokion kasuan, udal tasa eta zerga guztiak ordainduta edukitzea.
4.	Gehienez aurrerago azaldutako baremoan jasotzen diren ekonomi baliabideak
izatea.
Laguntza honen ondoreetarako, pertsona batek edo, dagokion kasuan, bizikidetza-unitate batek nahikoa diru ez duela uste izango da, beraren urteko diru-baliabideak
ondorengo baremoan ageri direnenak edo horiek baino txikiagoak direnean, bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren arabera. Hain zuzen ere, bizikidetza-unitateko honako
hauek izango dira: senar-emazteak edo aitortutako bikotea eta haiekin batera bizi diren
seme-alabak, 24 urtetik beherakoak, urte gehiagokoak barne ezgaitasun fisikoa eta/edo
psikikoa badute, bizikidetza-unitatearen barruan daudela frogatzen denean betiere.
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Baliabideak zehaztea
Baliabideen zenbatekoa zehazteko, pertsonak edo bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek jasotzen dituzten baliabide guztiak kontutan hartuko dira, errentak, ordainsariak, pentsioak eta beste edozein titulu edo kontzeptu delarik ere.
Era berean, baliabidetzat hartuko dira jabetza, edukitza edo gozamenaren titulu juridikoa duten ondasun higigarriak edo higiezinak, errendimendu ekonomikoak sor ditzaketenak, nahiz horietatik jasotzen diren errendimenduak, hala nola, alokairuak, eskualdatzeak, gozamenak,…
4.

Eskabideak
Eskatzaileek Ermuko Udal Kirol Erakundean tasaren sortzapenaren aurreko urtearen
inguruko honako dokumentuak aurkeztu beharko dituzte ezarritako epearen barruan:
a) Eskaera eredu normalizatuan.
b)	Abonuaren titularraren eta onuradunen indarreko NAN edota AIZ-aren kopia
alde bietatik, eta 14 urte baino gazteagoa izanez gero, NANik ez badu, familia-liburuaren kopia.
c)	Hobaria eskatzen duenak bizilekua Ermuan izatearen ziurtagiria, bere etxebizitzan erroldatuta azaltzen diren gainontzeko kideenarekin batera. Interesdunak
Ermuko Udal Kirol Erakundea baimendu dezake bere errolda etxebizitza egiaztatzeko. Hala izatekotan, ez da ziurtagiria aurkeztuko. (*)
5.

Indarrean dagoen Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako legeriak ezarritakoaren arabera
eta herritarren udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoei jarraiki (2015eko urtarrilaren 30eko INEren ebazpena), famili-unitateko kideen izaera pertsonaleko datuen lagapenerako baimena izan behar du. Adin txikikoen zein tutoretzapekoen kasuan, datuen lagapena
euren gurasoek edo tutoreek baimendu beharko dute, adinez nagusi denean edo bere gaitasunak aldatzen direnean, norbanako gisa beren beregi baimendu beharko dutelarik. Baimen
honek izaera egonkorra du. Baliogabetu nahi izatekotan, interesdunak Udalera zuzendu eta
baliogabetzea eskatu beharko dute.

d) Kontuaren titulartasuna izatearen ziurtagiria, laguntza itzuli behar bada-edo.
e)	16 urtetik gorakoen bizikidetza-unitateko kide guztien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PEFZ) Aitorpenaren kopia osoa, edo aitorpenik ezean,
aitorpenik aurkezteko obligaziorik ez edukitzearen Ogasunaren egiaztagiria.
	Pertsona Fisikoen Errenta zehazteko urteko errentatzat hartuko da pasa den
urtealdi fiskalean edozelako diru-sarrerak izan dituzten familiako kide konputagarri bakoitzaren oinarri zergagarri orokorraren errenten batura.
f)	16 urtetik gorakoen familia-unitateko kide guztien edozelako sarrera guztien
egiaztagiria, errenta-aitorpenik ezean (enpresa ziurtagiriak, euren lan zerbitzuak burutzen dituzten enpresek jaulkitako T-10 eredua, nominak, pentsio ziurtagiriak,…), eta aurkeztu ezin bada, Ermuko Udaleko Gizarte Ekintza Saileko
teknikari batek emaniko egiaztagiria, hobari-eskabidearen aldeko iritzia eta zergatiak azalduz.
g)	Banantze, baliogabetasun edo dibortzio-epaiaren kopia eta elikadura- eta/edo
pentsio konpentsatzailea badela adierazten den hitzarmen arautzailea baldintza
hau kontutan hartzea eskatzen den kasuetan.
h)	Bizikidetza-unitatean langabezian dauden 16 urtetik gorakoen kide guztien SEPEk egindako ziurtagiri eguneratua, prestaziorik, zenbatekoa eta iraupenarekin,
ez dutela jasotzen ziurtatzeko.
i)	Bizikidetza-unitatean langabezian dauden 16 urtetik gorako kide guztien SEPEk
egindako lan-bizitzari buruzko ziurtagiri eguneratua, langabezi egoeran daudela
ziurtatzeko.
j)	Zinpeko aitorpena, aitortutako datuak benetakoak direla adieraziz.
k)	Beharrezko dokumentazioa eskuratzeko beste administrazio batzuei frogak edo
egiaztagiriak eskatzeko baimena.
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Hobaria jasoko duen pertsonak konpromisoa hartuko du, hobaria jasotzen duen
egoeraren gainean edozein aldaketa gertatzen bada, aldaketa horren berri emateko.
Epeak
Hobaria urte beterako bakarrik emango da, eta ezingo da automatikoki berritu. Ondorioz, dokumentazioa Udal Kirol Erakundearen bulegoetan Miguel Angel Blanco udal
kiroldegian (Diputazio kalea, z/g) urtero aurkeztu beharko da urteko urriaren 1etik 31ra.
6.

Ebazteko prozedura
Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean eta eskaera bakoitzean dagoen dokumentazioa egiaztatu ondoren, Udal Kirol Erakundeak eskaerak ebatziko ditu, eta idatziz
emango die horren berri eskaera egin duten pertsonei.
Aipatutako epea amaitzen den egunetik kontatzen hasi eta gehienez bi hilabeteko
epean jakinaraziko da hobaria emango den ala ukatuko den. Hobaria ematen bada,
ordaindutako tasatik itzuli egingo da ondorengoa taularen arabera dagokion zenbatekoa.
7.

Hobarien zenbatekoak
Ermuko Udal Kirol Erakundeak gutxienekotzat jotako baliabiderik ez duten pertsona
abonatuek, dagokion portzentajearen hobaria izango dute urteko kuotaren ordainketan,
honako baremo hauen arabera:
8.

Miembros

Menor o igual SMI

+%10 SMI

+%30 SMI

+ %50 SMI

1-2

70%

60%

50%

10%

3

70%

60%

50%

25%

+ %70 SMI

+ %100 SMI

4

75%

70%

55%

50%

35%

5 o más

80%

70%

65%

60%

50%

40%

Cuantías mínimas 2018 (*)

10.302,60 €

11.332,86 €

13.393,38 €

15.453,90 €

17.514,42 €

20.605,20 €

(*)	Gutxieneko zenbatekoak automatikoki eguneratuko dira urtero Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoa eguneratzen doan heinean.

V. ZERGA OINARRIA

7. artikulua
Zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza da zerga oinarria, dagokion tarifak ezartzen
duen eran.
VI. KUOTA

8. artikulua
Ordenantza honetan arautzen den tasaren kuota eranskinean jasotako tarifan ezarriko da zerbitzu edo jarduera bakoitzarentzat.
VII. SORTZAPENA

9. artikulua
Zerbitzu edo jarduerengatiko tasa jardueran izena ematean, instalazioak erreserbatzen diren unean edota zerbitzua edo jardueraz gozatzean sortuko da.
VIII. LIKIDAZIOA ETA SARRERA

Kontzeptu bakoitzari dagozkion likidazioak egingo dira, likidatutako diru kopurua
eranskinean azaltzen diren tarifetan jasotako arauen arabera sartuko delarik.
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IX. AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza fiskala eta bere eranskina, udal honetako Udalbatzarrak 2018ko
azaroaren 6an behin behinekotasunez onetsiak, eta «ope legis» behin betikotasunez
jendaurreko erakustaldian inork erreklamaziorik aurkeztu ez izanagatik beste erabakirik
espresuki hartu beharrik gabe, 2019ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean, eta hala
mantenduko dira horiek espresuki aldatu edo indargabetu arte.
Aurrekontuak arautzen dituzten foru arauen edo aplikazio zuzeneko beste edozein
arau edo xedapenen indarrez tasa honek jasan ditzakeen aldaketak honako ordenantza
fiskalaren aldaketa tazitua ekarriko dute.
ERANSKINA

Zerbitzuak emateagatik edo jarduerak egiteagatik ordenantza honetan araututako
zerga-kuotak ondorengoak dira:
1.

Abonatuak

1.1. Eskubideak
Abonatu guztiek ondorengo eskubideak izango dituzte:
Kirol txartela aurkeztuta, UKEren edozein kirol-instalaziotara sartzeko.
M.A. Blanco Udal Kiroldegian, instalazioak ezarritako ordutegi eta baldintzetan, ur-berodun igerilekua, spa-gunea, oinarrizko muskulazio-gimnasioa, sauna eta lurrin-bainua,
aldagelak, dutxak eta armairuak libreki erabiltzeko.
Pilotalekua astelehenetik ostiralera (jaiegun denean izan ezik) goizeko ordutegian
16:00ak arte doan erabiltzeko.
Betiondo Kirol Gunean, instalazioak ezarritako ordutegi eta baldintzetan, atletismoko
pista, gimnasioa, boulder-rokodromoa, aldagelak, dutxak eta armairuak libreki erabiltzeko.
Instalazioen erreserba egitean lehentasuna izateko, bai ekonomikoki bai erreserba
egiteko epeari dagokionean.
Kirol ikastaroak beste batzuen aurretik egiteko eta prezio murriztuak izateko.
Erreserbak telefonoz eta hileko ordu zehatz baterako egiteko.
Ikus kirol instalazioen erabilera-araudian zerbitzu batzuk eskuratzeko eta erabiltzeko
baldintza bereziak.

1.3. Tarifak
Norbere txartel izendun besterenezina aurkeztuta, ondorengo kuotak ordainduko dira
urtean Ermuko Udal Kirol Erakundearen kirol-instalazioetara sartzeko:

eek: BAO-2018a249

1.2. Motak
Ondorengo modalitateak ezartzen dira:
— A mota: Familia-txartela: Ezkontidea edo bikotekidea barne dela, eta hala denean,
24 urteak betetzen diren urteko abenduaren 31ra arte jaiotako seme eta alabak,
eta adin-mugarik gabe ehuneko 65 edo gehiagoko minusbaliotasuna dutenak, eta
beti ere bizikidetza-unitatearen parte direla frogatzen bada.
	Abonatuei buruzko atal honetan ezarritakoari dagokionean familiatzat hartuko da
Erregistro Zibilean edo Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta egonik, helbide berean erroldatuta daudenak. Berori egiaztatzeko familia-liburua edo dagokion
ziurtagiria aurkeztu beharko da.
— B mota: Heldu Txartela: 19 urte betetzen diren urteko urtarrilaren 1etik aurrera
jaiotako pertsona guztiak.
— C mota: Gazte txartela: 18 urte betetzen diren urteko abenduaren 31 arte jaiotako
pertsona guztiak.
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Urteko abonuak:
— Familiakoa: 194,30 euro.
— Helduena: 122,11 euro.
— Gazteena: 72,34 euro.
Urteko abonuaz gain, aukera dago urteko edozein momentutan alta emateko. Horrela, alta urteko lehenengo lauhilekoan ematen bada, urte osoko kuotaren prezio berbera ordaindu beharko da; eskaera bigarren lauhilekoan eginez gero, %25eko deskontua
aplikatuko da, eta eskaera hirugarren lauhilekoan aurkeztu ezkero, %60ko deskontua
izango da urteko abonuaren prezioan.
Dokumentuak

1.4.

Abonu guztiak
— Izena emateko inprimakia beteta. Berori kirol instalazioetan edo webetik deskargatuta eskura daiteke, eta UKEren bulegoetan entregatu. Adin txikikoen kasuan
aitak/amak edo tutoreak sinatu beharko du.
— Ordainketa egin izanaren egiaztagiria. Ordainketa izen-ematea izapidetzen denean unean banku-txartelarekin egin beharko da Kiroldegian bertan edo bestela
lehenago UKEk Kutxabanken duen ES09-2095-0040-6091-0116-9486 kontu zenbakian dirua sartuta.
— Txartel zaharra, lehen ere abonatu izan eta itzuli ez bada. Lehenego urtean txartela eskuratu eta hurrengoetan alta ematean txartel berria izapidetu behar izanez
gero, aparte ordaindu beharko da txartela egiteagatiko tasa.
— Ordain-agiria banketxean helbideratu izanaren agindua.
Famili abonuak
— Famili Liburuaren kopia eta/edo izatezko bikoteen Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria.
— Abonua eskatzen duenak bizilekua Ermuan izatearen ziurtagiria, bere etxebizitzan
erroldatuta azaltzen diren gainontzeko kideenarekin batera. Interesdunak Ermuko Udal Kirol Erakundea baimendu dezake bere errolda etxebizitza egiaztatzeko.
Hala izatekotan, ez da ziurtagiria aurkeztuko (*).
(*)

Indarrean dagoen Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako legeriak ezarritakoaren arabera eta
herritarren udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoei jarraiki (2015eko urtarrilaren
30eko INEren ebazpena), famili-unitateko kideen izaera pertsonaleko datuen lagapenerako baimena izan behar du. Adin txikikoen zein tutoretzapekoen kasuan, datuen lagapena euren gurasoek edo tutoreek baimendu beharko dute, adinez nagusi denean edo bere gaitasunak aldatzen
direnean, norbanako gisa beren beregi baimendu beharko dutelarik. Baimen honek izaera egonkorra du. Baliogabetu nahi izatekotan, interesdunak Udalera zuzendu eta baliogabetzea eskatu
beharko dute.

Banakako abonuak
— Titularraren NAN edota AIZ-aren kopia alde bietatik, eta 14 urte baino gazteagoa
izanez gero, NANik ez badu, familia-liburuaren eta bere ordezkariaren NANaren
kopia.
— Txartel-tamainako argazki egin-berri bat (originala).

eek: BAO-2018a249

— Abonuaren titularraren eta onuradunen indarreko NAN edota AIZ-aren kopia alde
bietatik, eta 14 urte baino gazteagoa izanez gero, NANik ez badu, famili liburuaren
kopia.
— Abonuaren titularraren eta 3 urte baino gehiagoko onuradun bakoitzaren txartel tamainako argazki egin-berri bat (originala). 3 urte baino gutxiago dituzten kideentzat
ere sarrera-txartela nahi izanez gero, horien argazkia ere beharko da.
— Edukiz gero, desgaitasun-graduaren egiaztagiria.
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Abonatugabeak

2.1. Tarifak
Nohizbehinkako erabiltzaile abonatugabeak Ermuko Udal Kirol Erakundearen kirol-instalazioetara sartzeko, ondorengoa ordainduko da:
Abonatugabeen sarrerak:
—B
 akarkako sarrera: 5,00 euro.
—B
 ono 5 entradas: 20,30 euro.
—3
 urtetik beherako haurrak: Doan.
3.

Sarrera bereziak

3.1. Tarifak
Sarrera berezien kasuan, ondorengoa ordainduko da:
Euro

Sarrera bereziak
Programas de acogimiento temporal

Doan

3.2. Baldintza orokorrak
Sarrera bereziak izango dituzte GKEek suspertutako aldi baterako abegi-programetan parte hatzen duten UKEko abonatuak.
Eskaerak sarrera berezi hori izango den eguna baino 15 egun aurretik aurkeztu
beharko dira gutxienez, eta idatziz beti ere. Eskaera UKEko zuzendariari bidaliko zaio,
arrazoiak azalduz eta adierazitako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko behar den
dokumentazioa erantsita.
Kirol txartela da sarrera berezia egiaztatzeko euskarria, pertsonala eta besterenezina
izanik.
Sarrera berezia edukita ez dira UKEko abonatuen eskubideak eskuratzen.
Onuradunek, kirol txartela aurkeztu ezkero, doan sartu ahal izango dira UKEko kirol
instalazioetara eta doan erabili ahal izango dituzte igerilekua, aldagelak eta dutxak, bai
eta UKEk, kasuan kasuko araudien arabera, bere garaian onartzen dituen eta behar
denean iragarriko dituen zerbitzuak.
Sarrera bereziaren baliozkotasunak eta eskubideen aplikazioak sarreran jasotzen
denbora iraungo du.
4.

Instalazioen erreserba

4.1. Tarifak
Instalazioak, argi elektrikoa barne (beharrezkoa bada), erreserbatzeko ondorengoa
ordainduko da:
Euro

Squash
Orduko

Doan

Orduko

4,20

Por hora y media

6,30

Kiroldegiko eta betiondoko pista estaliak
Pista osoa, orduko, lanegunetan

41,45
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Euro

Kiroldegiaren modulu bat, orduko

15,50

Betiondoaren modulu bat, orduko

29,00

Pista osoa, orduko, larunbat, igande eta jai-egunetan

27,00

Hileko, ordu jakin bat astean, pista osoa

138,60

Hileko, ordu jakin bat astean, modulo bat

46,15

Betiondoko atletismo pista
Pista osoa, orduk

41,45

Jauzirako modulu estalia, orduko

41,45

Betiondoko fútbol zelaia
Orduko, osorik, lanegunetan

53,85

Futbol 7ko moduloa, orduko, lanegunetan

35,00

Orduko, osorik, larunbat, igande eta jai-egunetan

37,85

Futbol 7ko moduloa, orduko, larunbat, igande eta jai-egunetan
Zelai osoa, hileko, ordu jakin bat astean
Futbol 7ko moduloa, hileko, ordu jakin bat astean

24,80
168,00
89,75

Aritzmendi pilotalekuko pistak
Orduko, lanegunetan 8:00etatik 16:00etara

Doan

Orduko, lanegunetan, 16:00etatik 22:00etara, larunbat eta jaiegunetan

10,25

Hileko, ordu jakin bat astean lanegunetan 16:00etatik 22:00etara, larunbat eta jaiegunetan

46,15

Aritzmendi pilotalekuko jarduera aretoak
Orduko
Astean ordu jakin bat, hileko

8,20
29,65

Kiroldegia dagoen helduen igerilekua
Orduko, kale bat
Orduko, osoa

32,75
196,20

Kiroldegiko haur-igerilekua
Orduko, erdia

32,70

Orduko, osoa

65,40

Kirol jarduera fisikoak

5.1. Jarduera-multzoak
A)	Oinarrizko tarifa: Edozein erabiltzailek ondorengo jardueretako bat egitea ahalbidetzen duena aldez aurretik adostutako ordu batean: fitness-a, aerobic-a, mantentzeko gimnasia, dantzak, lerroko patinajea, body power-a, igeriketa gidatua,
aquagym-a eta kopuru irekiko eta antzeko kirol helburuak dituzten beste jarduera
batzuk.
B)	Plus-tarifa: Edozein erabiltzailek ondorengo jardueretako bat egitea ahalbidetzen
duena aldez aurretik adostutako ordu batean: pilates-a, barruko txirrindularitza,
stretching-a eta kopuru txikiko edo antzerako kirol helburuak dituzten eta/edo
banakako kirol-makinak behar diren beste jarduera batzuk.
C)	Premium tarifa: 16 urtetik gorakoentzat, Fitness-gelara bere jarduera ordutegiaren
edozein ordutan sartu daiteke eta oinarrizko eta plus tarifetan jasotako jarduera
bat edo gehiago egin aldi berean, egunean bi saio gehienez egiteko mugarekin,
baldintza bakarra aurrez aurre edo telefonoz egunean bertan plaza erreserbatzea
izanik, ikastaro bakoitzaren gehienezko plaza kopurua ez gainditzeko.
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5.2. Tarifak
Kirol jarduera fisikoetan izena emateagatik ondorengoa ordainduko da:
Euro

OINARRIZKO TARIFA HILEKO
30 minutu astean
— Abonatuak
— Abonatugabeak

9,05
14,00

Saio 1 astean
— Abonatuak

13,70

— Abonatugabeak

21,25

Saio 1,5 astean
— Abonatuak

22,00

— Abonatugabeak

34,10

2 saio astean
— Abonatuak

26,25

— Abonatugabeak

40,65

3 saio astea
— Abonatuak

34,70

— Abonatugabeak

53,80

Fitnessa
Hileko, sarrera librea
— Abonatuak

34,70

— Abonatugabeak

53,80

PLUS-TARIFA HILEKO
30 minutu astean
— Abonatuak

10,00

— Abonatugabeak

15,60

Saio 1 astean:
— Abonatuak

16,00

— Abonatugabeak

24,75

Saio 1,5 astean
— Abonatuak

24,65

— Abonatugabeak

38,25

2 saio astean
— Abonatuak

29,65

— Abonatugabeak

45,90

— Abonatuak

39,30

— Abonatugabeak

61,80

Norbanakoari egokitutako prestakuntza fisikoa
60 minututako saio 1
— Abonatuak

41,80

eek: BAO-2018a249
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Euro

— Abonatugabeak

64,65

Padel ikastaroak, hileko
Saio 1 astean
— Abonatuak 14 urte arte

19,20

— Abonatu helduak:

23,35

— Abonatugabeak:

29,05

2 saio astean:
— Abonatuak 14 urte arte

33,20

— Abonatu helduak

41,45

— Abonatugabeak

53,90

PREMIUM-TARIFA HILEKO
Fitness + oinarrizko tarifa + plus-tarifa
— Abonatuak

43,15

— Abonatugabeak

66,95

Hileko kuotaz gain aukera dago hileko bigarren hamabostaldian fitness egiteko eta
Premium delako tarifan alta emateko. Kasu horretan ehuneko 40ko deskontua aplikatuko zaio hileko kuotaren prezioari. Eskaerak egiteko epea hilabete bakoitzaren 11tik
aurrera hasiko da.
Tarifen ehuneko 20ko murrizketa egingo zaie oinarrizko zein plus tarifetako bi jardueratan edo gehiagotan aldi berean alta emanda dauden abonatuei. Deskontua jarduerarik
merkeenaren prezioari aplikatuko zaio.
6.

Igeriketa-ikastaroak

6.1. Jarduera-multzoak
A)	Haurtxoentzako bi hilabeteko igeriketa-ikastaroak eta antzerako kirol helburuak
dituzten beste batzuk.
B)	3 urteko haurtxoentzako hilabeteko igeriketa-ikastaroak eta antzerako kirol helburuak dituzten beste batzuk.
C)	4 urtetik aurrerako haurrentzako eta helduentzako hiru hilabeteko igeriketa-ikastaroak eta antzerako kirol helburuak dituzten beste batzuk.
6.2. Tarifak
Uretako jardueretan izena emateagatik ondorengoa ordainduko da:
Euro

Haurtxoentzako igeriketa hileko
Saio 1 astean:
— Abonatuak

26,25

— Abonatugabeak

40,65

3 urteko haurtxoentzeko igeriketa hileko
— Abonatuak

22,50

— Abonatugabeak

34,80

2 saio astean:
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Euro

— Abonatuak

43,15

— Abonatugabeak

66,95

4 urtetik 11ra arteko haurrentzako igeriketa hileko
Saio 1 astean:
— Abonatuak

13,70

— Abonatugabeak

21,25

2 saio astean:
— Abonatuak

26,25

— Abonatugabeak

40,65

Helduen igeriketa hileko
2 saio astean:
— Abonatuak

26,25

— Abonatugabeak

40,65

Norbanakoari egokitutako prestakuntza fisikoa
60 minututako saio 1
— Abonatuak

41,80

— Abonatugabeak

64,65

Tarifen ehuneko 20ko murrizketa egingo zaie 3 urteko haurtxoentzako igeriketa-ikastarotik aurrera bi jardueratan edo gehiagotan eta oinarrizko zein plus tarifen baitako jarduera baten aldi berean alta emanda dauden abonatuei. Deskontua jarduerarik merkeenaren prezioari aplikatuko zaio.
7.

Gorputzaren tratamenduak

7.1. Tarifak
Gorputzaren tratamenduak egiteko erreserba egiteagatik ondorengoa ordainduko da:
Euro

Sauna-turkiar bainua
30 minutuko saioa
— Abonatuak
— Abonatugabeak

Doan
5,30

5 saioko bonoa
— Abonatugabeak

23,80

UVA Izpidun kabina bertikala
8 minutuko saioa
— Abonatuak

4,45

— Abonatugabeak

7,35

— Abonatuak

19,95

— Abonatugabeak

34,15

eek: BAO-2018a249
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Ikastaro monografikoak eta kanpainak

8.1. Tarifak
Ikastaro monografiko eta kanpainetan izena emateagatik ondorengoa ordainduko da:
Euro

Ikastaro monografikoak
Udaberri Kirolaria:
— Abonatuak

28,55

— Abonatugabeak

41,55

Kirolaz Blai Uda:
— Abonatuak
— Abonatugabeak

89,95
130,60

+ 4 urteko haurtxoentzako eta helduentzako
Igeriketako Trinkoak (20 saio):
— Abonatuak
— Abonatugabeak

59,20
107,35

hilean ikasleko euro

Eskolen igeriketa-kanpainak eta unitate didaktikoak (*)
— Saio bakoitza monitorearekin

1,70

— 10 saioko ikastaroa monitorearekin

14,40

— 20 saioko ikastaroa monitorearekin

28,80

(*) LH-ko 2. mailara arte 15 plaza gehienez, gainerakoak 20 plaza.

Erabilera-hitzarmenak

Ermuko Udal Kirol Erakundeak hitzarmenak sinatu ahal izango ditu kirol instalazio
ezberdinen kirol erabilera jarraitua arautzeko (kirol anitzetako pistak, fútbol zelaiak, gimnasioak, pilotalekuak, squash-a eta balio anitzetarako aretoak, etab.).
9.1. Ikastetxe eta kirol erakundeei kirol instalazioak doan lagatzea:
a)	Helbide soziala Ermuan duten derrigorrezko hezkuntzako ikastetxe publiko eta
pribatuei Gorputz Hezkuntzako saioak emateko.
b)	Helbide soziala Ermuan duten ikasleen Guraso Elkarte eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Eskolako Kirol Jardueren
Urteko Programaren barruan kirol jarduerak egiteko, jokalari guztiak abonatuak
direnean.
c)	Helbide soziala Ermuan duten irabazi-asmorik gabeko kirol talde eta elkarteei
federatuen arteko norgehiagokak egiteko, jokalari guztiak abonatuak direnean.
Lagapen honek ez du bere baitan hartzen kasuan kasuko kirola egiteko behar den
materiala muntatzea, prestakuntza lan gehigarriak eta kirol materiala lagatzea.
9.2. %50eko deskontudun lagapenak: Federatuen arteko edo jolas-lehiaketetan
parte hartuz kirola erregulartasunez praktikatzen dutela egiaztatzen duten Ermuan finkatutako irabazi-asmorik gabeko erakundeek, edo erakundea sortu zen helburuekin bat
datorren kirol programa bat egiten badute, %50eko deskontua izango dute beraien entrenamenduak egiteko denboraldiko erreserbak egitean, beti ere jokalari guztiak abonatuak badira eta erreserba hori jarraitua baldin bada.
9.3. Kiroldegian doan sartzeko lagapenak: Egingo den jardueraren gizarte edo kirol mailako interesari erantzuteko, dagokien organoetan aintzatetsitako kirol federazioek
egiten duten instalazioen erabileran, erreserbatutako espazioak okupatzearen prezioa
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besterik ez dute ordainduko, doan izanik kirolarien sarrera, horretarako Ermua UKEk
zehaztutako baldintzen arabera.
9.4. Irabazi-asmorik gabeko kirol erakunde adierazgarriekin laguntza-hitzarmen bereziak, udalerrian lehentasuna duten kirol ospakizunak egiteko, kirol hastapenerako haur
eskoletarako edo kirolariak prestatzeko.
Atal honen baita izango dira, halaber, jarduera-eremua udalerriaz gaindikoa duten eta,
egoitza soziala Ermuan izan ez arren, beraien jarduera-eremuan Ermua duten eta ekintzak
bertan egiten dituzten elkarteak Kasuan kasuko hitzarmenean ezarritakoa bete beharko da.
9.5. Kirolgintza suspertzeko beste hitzarmen batzuk: Enpresa, ikastetxe eta bestelako erakunde eta elkarteen kasuan, UKEk neurrira eginiko ikastaro eta jarduera bereziak antolatzen ditu talde itxientzat, kirol jarduerak zuzenean antolatu ahal izateko.
Kirol jarduerak suspertzeko Hitzarmenen kasuan, ondorengoa ordainduko da:
Kirol jarduerak suspertzeko hitzarmenak:
—P
 istaren modulu 1 edo gimnasioa monitorearekin, astean saio 1: 147,15 hilean
taldeko euro.
—P
 istaren 2 modulu monitorearekin, astean saio 1: 192,70 hilean taldeko euro.
—P
 istaren 2 modulu 2 monitorerekin, astean saio 1: 259,75 hilean taldeko euro.
—P
 ista osoa monitorearekin, astean saio 1: 238,40 hilean taldeko euro.
—P
 ista osoa 2 monitorerekin, astean saio 1: 327,20 hilean taldeko euro.
— Igerilekuaren kale 1 monitorearekin, saio 1 astean: 159,85 hilean taldeko euro.
— Igerilekuaren kale 1 monitorearekin, 2 saio astean: 298,55 hilean taldeko euro.
Pistan, gehienez 25, minusbaliatuak 12 gehienez; igerilekuan 12 gehienez, minusbaliatuak 6.
10.

Instalazioak jarduera berezietarako erabiltzea

Instalazioak ohiz kanpoko kirol ikuskizunetarako, kirolaz kanpoko jardueretarako edo
kultur jardueretarako erabiltzeko eskubide, betebehar eta baldintzak arautzea da atal
honen xedea.
Instalazioak eguneroko kirol jardueretatik aparteko jardueretarako erabiltzeko eskubidea izango dute pertsona fisiko edo juridiko, kirol elkarte eta aintzatespena duten
bestelako erakunde guztiek, Ermuko UKEren zerbitzu-emateko arautegia betez, erabileragatik dagozkien tasak ordaintzen badituzte.

10.1.1. Partaide ez profesionalen txapelketak eta norgehiagoka ez arautuak.
— M.A. Blanco kiroldegiaren edo Betiondo Kirol Gunearen pista osoa, partidako:
55,75 euro.
— M.A. Blanco kiroldegiaren edo Betiondo Kirol Gunearen pista, partidako, modulua:
39,00 euro.
— Betiondo osoa fútbol-zelai, partidako: 70,20 euro.
— Betiondo fútbol-zelaia, fútbol 7 modulua, partidako: 45,55 euro.
— Aritzmendi Pilotalekuaren kantxa osoa, partidako: 32,35 euro.
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10.1.2. Profesionalen txapelketak eta norgehiagoka ez arautuak
—M
 .A. Blanco kiroldegiaren pista osoa, partidako: 87,50 euro.
—B
 etiondo fútbol-zelai osoa, partidako: 110,45 euro.
—B
 etiondo fútbol-zelaia, fútbol 7 modulua, partidako: 71,55 euro.
—A
 ritzmendi Pilotalekuaren kantxa osoa, orduko: 48,05 euro.
10.1.3.	Eskoletako kirol-jokoen, txapelketa federatu edo goi-lehiaketazkoen finalak eta
kirol kontzentrazioak
— Kirol anitzetarako pista estalia, egun erdiz: 315,55 euro.
— Kirol anitzetarako pista estalia, egun osoz: 499,65 euro.
— Atletismoko pista eta modulu estalia, egun erdiz: 131,45 euro.
— Atletismoko pista eta modulu estalia, egun osoz: 210,40 euro.
Alokairuaren prezioan sartzen dira erreserbatu den instalazioaren eta aldagelen erabilera, bai eta kirolariak jarduerak irauten duen denboran espazio horretan doan sartzea
eta harmaila, markagailu eta uraren erabilera. Aparte ordaindu beharko da instalazioa
zabaltzearen gastuak, irekita egoten den ordutegitik kanpo egiten bada ekitaldia.
Atal honetako ekitaldietarako 300,00 euroko fidantza edo banku-abala eskatuko zaio
espazioa erabiltzeko baimena eskatu duen pertsonari, jardueraren ondorioz sor litezkeen kalteez eta hondamenez Ermua UKEri erantzuteko. Fidantza hori Ermua UKEn
ordainduko da, behin erakundeak eskaera onarpena jakinarazten duenean. Ez dela inolako kalte edo hondamenik sortu egiaztatzen denean fidantza itzuli egingo da.
Udalak berak antolatzen dituen jardueren kasuan ez da fidantzarik edo banku-abalik
behar.
10.2.
Kirolez kanpoko jarduerak
Instalazioak kirolez kanpoko ezohiko jarduerak egiteko erreserbatzeagatik ondorengoa ordainduko da:
Euro

M.A. Blanco kiroldegiko pista
— Irabazasmodun jardueretarako, jardunaldiko

3.150,25

— Irabaz asmorik gabeko jardueretarako, jardunaldiko

1.509,40

— Instituzio-erreserbetarako, jardunaldiko

811,40

Aritzmendi pilotalekuko kantxa
— Irabazasmodun jardueretarako, jardunaldiko

1.799,25

— Irabaz asmorik gabeko jardueretarako, jardunaldiko

899,55

— Instituzio-erreserbetarako, jardunaldiko

425,40

— Irabazasmodun jardueretarako, orduko (6 ordu gehienez)

134,00

— Irabaz asmorik gabeko jardueretarako, orduko (6 ordu gehienez)

79,10

— Instituzio-erreserbetarako, orduko (6 ordu gehienez)

48,65

Aritzmendi pilotalekuko aretoak
— Irabaz asmorik gabeko jardueretarako, orduko edo ordu-zatikiko

27,95

— Instituzio-erreserbetarako, orduko edo ordu-zatikiko

13,65

Kiroldegiko erabilera anitzeko aretoa
— Irabazasmodun jardueretarako, orduko edo ordu-zatikiko

45,20

— Instituzio-erreserbetarako, orduko edo ordu-zatikiko

Doan
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Eguneko alokairuaren zenbateko %50 murriztu daiteke instalazioa irekita dagoen
denboraren erdia edo hori baino gutxiagorako alokatzen bada.
Aipaturiko ospakizunak egiteko ohiko kirol-jarduna eragozten bada, ekipamendu
osagarriak muntatzeko eta desmuntatzeko behar den denbora ere kontutan hartuko da
tarifak ezartzean.
Espazioak erabiltzeko orduan kirol ekitaldi eta erabilerek lehentasuna izango dute
besteekiko.
Agertokia muntatzea eta desmuntatzea, kantxa babesteko bilkariak eta aulkiak ipini
eta kentzea, materiala lekuz aldatzea eta garraiatzea, garbiketa-lanak (kasu bakoitzaren araberakoak) eta antzerako zerbitzuak erakunde antolatzailearen kontura joango
dira. Horiek egiteko zerbitzuak UKEk kontratatuta izan ezkero, enpresa esleipendunak
beteko ditu, berori emateko UKEk ezarritako prezioen arabera, zerbitzua antolatzaileari
fakturatuz.
Kirol jarduerez kanpoko jarduerak berariazko aseguru bat izango dute, erantzunkizun
zibilekoa eta hirugarrenei sor dakizkiekeen kalteak ordaintzeko; horrez gain 1.000,00
euroko fidantza ere utzi beharko da UKEn eskudirutan, sor litezkeen kalteei erantzuteko
berme moduan. Fidantza hori interesdunari itzuliko zaio, horren aldeko txostenak prest
daudenean.
Udalak berak antolatzen dituen jardueren kasuan ez da asegururik edo fidantzarik
behar.
Irabaz asmorik gabeko erakundeek edota Udalak berak antolatutako jardueren kasuan, beti ere zinegotzi ordezkari batek arrazoi sozialak, ongintzazkoak kulturalak edo
herri-interesekoak azalduz egindako proposamena dagoenean, ez da instalazioak erreserbatzeagatiko tasaren likidaziorik egingo. Zinegotziaren proposamen horrek UKEko
presidentearen oniritzia izan beharko du.
11. Kirol produktu eta materialen salmenta eta alokairua
Kirol produktu eta materialen salmenta:
—B
 ainu-txanoa: 4,00 euro.
—M
 ikrofibrazko toalla txikia: 5,80 euro.
—L
 eihatila-sarrailarako giltzarrapoa: 4,15 euro.
—U
 VA solariumerako betaurrekoak: 2,70 euro.
—U
 VA solariumerako erabilera bakarreko pegatinak: 0,55 euro.
Kirol produktu eta materialen alokairua (orduko):
—P
 adeleko edo squasheko erraketa: 4,15 euro.
—P
 adeleko pilota-potea edo squasheko pilota: 1,10 euro.
12. Publizitatea jartzeko espazioen olokairua
Kiroldegiko instalazioetan publizitatea egiteko espazioak erabiltzeagatik ondorengoa
ordainduko da:
—2
 500 x 1500 mm-ko errotulua: 1.200,00 euro.
—1
 250 x 750 mm-ko errotulua: 650,00 euro.
Publizitatea ipintzen den egunetik, alokairu-aldia urtebetekoa izango da, eta urtea
betetzen denean UKEk interesdunari abisatu gabe kendu ahal izango du publizitatea.
Errotuluaren diseinua eta, hala denean, berori inprimatzea, ipintzea eta kentzearen
kostua iragarlearen kontura joango dira.
Iragarleak berak aukeratuko du Instalazioan libre geratzen diren publizitate-espazioen artean zein okupatuko duen.UKEko zuzendaritzak eskubidea izango du bere ospakizunak iragartzeko beharrezkotzat jotzen dituen espazioak erreserbatzeko.
UKEren zuzendaritzak iragarkiaren edukia aztertu ahal izango du. Ez da adierazpen,
hitz, ikur erasotzailerik onartuko, ez eta instalazioen kirol espiritua kaltetzen duenik.
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13. Kirol instalazioak bere ordutegitik kanpora irekitzea
Udalaren kirol-zentroaren irekitze-ordutegitik kanpo egiten diren jarduera guztiengatik,
kirolarekin zerikusia dutenak zein ez dutenak, ondorengo tasak ordaindu beharko dira:
Ordutegitik kanpo irekitzea, harrera-lekuan pertsona arduradun bat, elektrizitatea eta
ur beroa barne, mantentze-lanak egiteko langile teknikorik gabe:
— Ordubete arrunta (lanegunetan, 6:00etatik 22:00etara): 40,70 euro/ordu.
—O
 rdubete gauez (lanegunetan, 22:00etatik 06:00etara): 50,85 euro/ordu.
—O
 rdubete jai-egunez (igande eta jai-egunetan, 6:00etatik 22:00etara): 61,00 euro/
ordu.
—O
 rdubete jai-egunetan gauez (igande eta jai-egunetan, 22:00etatik 06:00etara):
71,15 euro/ordu.
—M
 antentze-lanak egiteko langile teknikoa ordutegitik kanpo bertan dagoenean:
31,10 euro.
Prezio horren baitan ez dago bestelako zerbitzu berezirik, ez eta instalazioaren garbiketarik ere. Horiek aparte fakturatuko dira.
14. Tasa bereziak
Jarraian zerrendatzen diren zerbitzuak eskuratzeagatik ondorengoa ordainduko da:
—T
 xartel berria edo txartel bikoiztua egitea: 2,60 euro.
—K
 uotak ez ordaintzeagatik txartela berraktibatzea: 3,45 euro.
—T
 aldeentzako kaiolaren giltzarrapoa apurtu edo galtzea: 7,10 euro.
—B
 aloia, squasheko erraketa edo padeleko pala apurtu edo galtzea: 51,05 euro.
—T
 xartela itzultzea, behar ez bezala erabiltzeagatik kendu egin zelako: 31,40 euro.
—M
 oketa babesgarria pista osorako, muntatu gabe: 169,40 euro.
—M
 oketa babesgarria kantxako modulu baterako, muntatu gabe: 81,65 euro.
—A
 ldagelak erabiltzea (orduko, Ermuan, Udalaren babesarekin antolatutako txapelketen kasuan): 11,10 euro.
Karneta egin edo berritzea doan izango da ondoko kasuetan:
a) Lau urte iragan baldin badira azkenengo aldiz egin edo berritu zenetik.
b) Karneta ebatsi edo lapurtua izan denean, dagokion salaketa aurkeztuta.
c)	Abizenak, horien ordena edo izena aldatzen denean, indarrean den NAN aurkeztuta.
15. Zerbitzu berriak
Ordenantza honetan aurreikusi gabeko zerbitzuren bat azaltzen bada, onetsitakoen
ildo beretik ezarriko dira tasa berriak.

PREZIO PUBLIKOAK
3.	Ondorengo prezio publikoak arautzen dituzten ordenantza fiskaletan aipatzen
diren aldaketak behin-betikotasunez onestea:
28. ORDENANTZA

TOKI GARAPEN ALORREKO AZPIEGITURAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA

3. artikulua
1. Izarra Zentroan eta Artamendiko praktika-lekuan Toki Garapeneko Alorrak kudeatutako Ermuko Udalaren azpiegitura eta espazioak erabiltzeagatiko prezio publikoen
tarifak honakoak izango dira:
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28. Ordenantza Fiskala goitik behera aldatu da, 1, 2 eta 7 artikuluak izan ezik. Honela
idatzita geratu da:

