
1. ARAUA 

ORDENANTZA FISKALA, LAGUNAK UDAL ZERBITZUAREN INSTALAZIOAK ERABILTZEKO 

PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA 

OINARRIA 

1. artikulua.- Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru 

Legearen 28. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren babespean ezarri da 

ordenantza hau. 

KONTZEPTUA 

2. artikulua.- Arau honetan ezartzen diren prezio publikoak galdatuko dira 

Lagunak udal zerbitzuaren instalazioak nahiz kirol eta kultur jardueren erabilera 

baimenduak ekartzen dituen zerbitzuak egiteagatik. Erabiltzeko ordutegia 

indarrean dagoena izango da, horretarako eskuduntza duen organoak hala 

onetsia. 

Aurreikusi gabeko erabilerak salbuespen gisa baimentzen ahalko dira; betiere, 

egin beharreko jarduera interesekotzat jo eta Zuzendaritza batzordeak onesten 

badu. 

 

ORDAINDU BEHARRA 

3. artikulua.- Udal zerbitzuaren instalazio eta zerbitzuak erabiltzeko baimena jaso 

duten pertsona eta entitateek dute ordaindu beharra. 

Pertsona edo entitate batzuei ez zaie prezio publikorik galdatuko, beren 

ezaugarri edo helburuak direla-eta Zuzendaritza batzordeak hala erabakitzen 

badu. 

Halaber, ez da prezio publikorik galdatuko Barañaingo Udalak antolatu edo 

sustatutako jardueretan, ez eta udalak interesekotzat jo eta laguntzen 

dituenetan ere. 

   

KUDEAKETARAKO ETA DIRU BILKETARAKO ARAUAK 

4. artikulua.- Instalazioetara sartzeko eskubidea ematen duen sarrera edo 

baimena eskuratzen denean sortzen da ordaindu beharra. 

5. artikulua.- Egun bateko balioa duten txartel edo sarrerak instalazioetan 

sartzeko unean eskuratuko dira. Diru hori biltzeko arau berezia izanen da 

Lagunak udal zerbitzuko atezaintzan ordaintzea prezio hori. Han emanen dira 

txartelak, ordainketaren frogagiri gisa erabiliko direnak. 



6. artikulua.- Instalazioak abonatu gisa erabili nahi dituztenek, abonamendu hori 

denbora mugarik gabea edo udaldikoa izan, Lagunakek erabakitzen duen 

moduan eta baldintzetan eskuratuko dute. 

7. artikulua.- Oro har, Lagunak udal zerbitzuaren estatuetan ageri diren baldintzak 

betetzen dituztenak baizik ez dira izaten ahalko denbora mugarik gabeko 

abonatu. 

Izena emateko eskaera egiten den unean ordainduko da hasierako sarreraren 

%50, eta gainerako %50a hileka banaturik ordainduko da hurrengo bost 

urteetan. 65 urtetik gorakoek abonamendua egitean eginen dute hasierako 

ordainketa. Haurrek hamar urte betez geroztik ordainduko dute dagokien 

sarrera hileroko 120 ordainketatan. Izena emateko unean ordainduko dira, 

halaber, urte horretan ordura arte gainerako abonatuek ordaindu dituzten 

kuotak ere. 

Abonatuen kuotak ez dira murrizten ahal, eta hiruhileko lehen egun naturalean 

kobratuko dira. Abonatu berriaren lehenengo kuota, berriz,  izena ematen den 

egunean berean kobratuko da. Bestalde, abonatu izateari uzteko idatziz 

jakinarazi behar da, eta baja hurrengo hiruhilekoan gauzatuko da. 

Adin tarte bakoitzeko tarifetan ageri diren kuotak dagokion adina betetzen den 

hiletik beretik hasiko dira osorik ordaintzen. Betiere, ezinbestekoa izanen da 

kuotak helbideratu ahal izateko kontu korrontea ematea. 

Abonatu kirolariek zuzendaritza batzordearen baimena beharko dute eta 

baimen horrek balio izanen die kirol lizentzia duten bitartean. Ordainketa 

urtekoa izanen da, eta kirol denboraldi bakoitzean egitekoa. 

8. artikulua.- Adinez nagusi den tutore edo arduradun bat izan beharko dute 

denbora mugarik gabeko abonatu edo denboraldiko abonatu izan nahi duten 

adingabeek, eta hasierako sarrera ordaindu beharko dute 18 urte baino 

gehiagoko gainerako abonatuek bezala. Arduradurak adingabekoarekin 

adeitasuna izan beharko du. Askoz jota hirugarren gradua. 

9. artikulua.- Kuota murriztuak izateko baldintzak: 

Familia ugariendako %10eko kuota murrizketa izateko, abonatuak eskaria egin  

eta Lagunak udal zerbitzuak onetsi behar du. Familia ugaritzat hartuko da  

gutxienez guraso/tutore bat eta 18 urte baino gutxiagoko hiru seme-alaba 

abonaturik dituena. 

10. artikulua.- 65 urte baino gehiagokoendako  kuota ordaindu ahal izateko, 65 

urte beteak dituela frogatu behar du abonatuak.  

11. artikulua.- Desgaitasuna dutenendako kuota ordaindu ahal izateko, 

desgaitasuna %50etik gorakoa dela frogatu behar du abonatuak, eta minusbalio 

graduaren kalifikazioa jasotzen duen agiri ofiziala erabiliko da horretarako. 

Denbora mugarik gabeko abonatuen artean, 18 urte baino gutxiagokoak kuota 

ordaintzetik salbuetsita geldituko dira, %50etik gorako desgaitasunik badute, 

baina ez abonatuak egin beharreko lehenengo ordainketa ordaintzetik. 



Ordainketa hori denbora mugarik gabeko gainerako abonatuendako ezarritako 

epe eta modu berean  egingo dute, beraz. 18 urte betetzean, desgaitasuna 

dutenendako ezarritako kuota ordaintzen hasi beharko dute. 

12. artikulua.- Behin izena emanda edo hiruhileko ordainagiria helbideratuta 

abonatuaren familia egoera aldatzen bada, aldaketa hori ez da hurrengo 

hiruhilekoa arte kontuan hartuko. 

13. artikulua.- Denbora mugarik gabeko abonatuen hiruhileko kuotak ez 

ordaintzeak instalazioak erabili ezina ekarriko du, zorra kitatu arte. Ordaindu ez 

den ordainagiri bakoitzari %10eko emendatzea ezarriko zaio. 

14. artikulua.- Instalazioen erabiltzaileek bete egin beharko dituzte beti esparru 

bakoitzean ikusgai jartzen diren portaera eta erabilera arauak. 

15. artikulua.- Gimnasioko abonamendurako kuotak urte osokoak dira, urtarriletik 

abendura bitartekoak, alegia, eta ezin dira zatitu; beraz, ezin da 

hainbanaketarik egin. Uztailaren 1etik aurrera izena eman dutenek bakarrik, 

salbuespen gisa, urteko kuotaren %50a ordaindu beharko dute. 

16. artikulua.- Abonatuak kuotarik ordaindu beharrik ez izatea eska dezake, baldin 

eta Nafarroako Foru Erkidegotik kanpo ikasten, lanean edo antzeko jardueraren 

batean ari dela frogatzen badu. Eskaria onartzen bada, abonatu izateari eutsiko 

dio, baina ez du instalazioak erabiltzerik izango urtebete baino gutxiagoko eta 

bost urte baino gehiagoko izanen ez den denbora tarte horretan.  Bazkideka 

berriz alta hartuta, ezingo du neurri hau 2 urtetan eskatu. 

17. artikulua.- Kirol instalazioak helburu soziokulturala duen jardueraren batean 

erabili ahal izateko, gutxienez 20 egun lehenago egin beharko zaio eskaria 

Barañaingo Udalari. Horretarako eskuduntza duen udal organoak baimena 

emandakoan, Lagunak udal zerbitzuan ordaindu beharko da udal zerbitzu 

honen prezio publikoetan ezarritako zenbatekoa. 

18. artikulua.- Kirol kuota batuaren prezio publikoa ordaintzean kirol-eskolan 
aritzeko eta txapelketetan parte hartzeko gastuak ordaintzen dira, eta kirol 
denboraldiaren hasieran erabakiko da, urtero, zer kiroli ezarriko zaion kuota 
hori.  

19. artikulua.- Zuzendaritza batzordeak erabakiko du erroldatuentzako hasierako 
ordainketaren prezio publiko berezia noiz jarri indarrean, bazkide berriak 
lortzeko kanpaina berezietan. 

20. artikulua.- Publizitate estatikoa jartzeagatik ordaintzen den prezioan ez da 
ordaintzen iragarkia inprimatzearen eta hesia jartzearen kostua, eta gastu 
horiei iragarleak egin behar die aurre. 

21. Artikulua.- Adeitasunezko txartela bazkide ez dirennetzat izanen da, 
ospakizunetan parte hartu ahal izateko, entrenatzera datozenei laguntzeko …, 
baina ez dute beste instalaziorik erabiltzerik izanen. Bazkide ez direnei arau hau 
ez zaie ezarriko zuzendaritza batzordeak erabakitzen duen ordutegi eta 
egoeretan. 

 


