SANTURTZIKO UDALEKO KIROLETARAKO UDAL INSTITUTUAK EMATEN
DITUEN ZERBITZUEN PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ALDATZEKO
2021eko PROPOSAMENA
Prezio publikotzat jotzen dira hemen ezarritakoaren arabera: Toki Ogasunei buruzko
abenduaren 16eko 9/2005 Foru Arauaren 44. artikulua, 9/2005 Foru Arauaren beraren 21
artikuluari dagokionez.
Ondorengo prezio publikoak aplikatuko dira, hilean behin, izen-ematearen kuota eta hileko
ordainketa barne hartuta.
Kirol-zerbitzuak emateagatik ezarritako tasen kobrantzak zatikatzea arrazoizkoa den
salbuespenezko kasuetan, horiek zatitu ahal izango dira, zerbitzuak emateko benetako
aldiaren arabera. Eta, era berean, eman ez den zerbitzutik kobratutako tasaren zati
proportzionala itzuli ahal izango zaie interesdunei, baldin eta ezin izan bada erabili KUIri
edo ezinbesteko kasuei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik.

Kirol-jardueren hileko kuota, matrikula barne

Askotariko
jarduera-programa
irekia eta antzekoak:
fitness gela, ziklismo indoor,
multigym, aerobic, GAP, mantentzegimnasia, etab.

KUIn abonatu gabeko pertsonentzat

€URO

1)

46,00

Orokorra

2)

21 urte baino gazteagoak direnak eta
65 urte baino zaharragoak direnak (2000.
urtean eta ondorengoetan jaiotakoak eta
1956. urtean eta aurrekoetan jaiotakoak)

42,00

3)

Aurreko kasuetan, ekainan, uztailan
eta abuztuan apuntaturik mantentzen
direnak, abuztuko kuota…

16,00

Monojarduerako programa itxia: PRAMA, pilates, yoga, tai-chi, patinajea,
dantzak eta antzeko beste jarduera batzuk.

44,00

Ikastaro berezia: bizkarrezurraren tratamendua eta antzekoak.

79,00

KUIn abonatutako pertsonentzat
Askotariko jarduera-programa

1)

Orokorra

€URO
35,00

irekia eta antzekoak:
fitness gela, ziklismo indoor,
multigym, aerobic, GAP, mantentzegimnasia, etab.,

2)

21 urte baino gazteagoak direnak eta
65 urte baino zaharragoak direnak (2000
urtean eta ondorengoetan jaiotakoak eta
1956. urtean eta aurrekoetan jaiotakoak)

3)

Aurreko kasuetan, ekainan, uztailan
eta abuztuan apuntaturik mantentzen
direnak, abuztuko kuota…

32,00

16,00

Monojarduerako programa itxia: PRAMA, pilates, yoga, tai-chi, patinajea,
dantzak eta antzeko beste jarduera batzuk.

33,00

Ikastaro berezia: bizkarrezurraren tratamendua eta antzekoak.

58,00

Beste prezio berezi eta unitario batzuk

€URO

Sarrera unitarioa askotariko jarduera-programarako (fitness gela, spinning,
aerobic, etab.) programan hilerako izen-ematea egin ez duten pertsonentzat.

6,00

Sarrera unitarioa PRAMA programarako, askotariko jarduera-programan
izena eman duten pertsonentzat.

4,00

Sarrera unitarioa PRAMA programarako, askotariko jarduera-programan
izena eman ez duten pertsonentzat.

8,00
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