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Iragarkia
Araubidezko jendaurreko informazio aldia inolako alegazio edo erreklamaziorik
aurkeztu gabe iragan denez, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.
artikuluak xedatutakoari jarraiki, behin betikoz onartutzat jotzen da Prezio
Publikoen Ordenantzen onespenaren erabakia.
Hau guztia, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 6eko
11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoa betetzeko argitaratzen da,
guztiak jakinaren gainean egoteko, eta artikulu horretan aurreikusten den
gainerako ondorioetarako.
Hala, Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, Ordenantza hau
onartzen duten erabakien aurka, interesdunek administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiari.
Horretarako, bi hilabeteko epea izango da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera.
Nolanahi ere den, eta 11/1989 Foru Arauaren 14.1 atalak xedatutakoa alde
batera utzita, interesdunek, hala nahi izanez gero, eta Administrazioarekiko
Auzibidera jo aurretik, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote Gipuzkoako
Foru Epaitegi Ekonomiko Administratiboari. Horretarako, hilabeteko epea
izango da, testu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunetik hasita.
Legorreta, 2018ko abuztuaren 24a.
Alkate-udalburua.
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Zerbitzuak eskaintzeagatik edo udal jarduerak egiteagatik prezio publikoen ordenantza
arautzailea.
1. artikulua.
Eranskineko tarifetan zehaztutako zerbitzuak eskaintzeagatiko edo jarduerak egiteagatiko prezio
publikoak ezartzen eta eskatzen dira, eta Ordenantza honek dituen arauen arabera, hau osatzen
dutenak.
2. artikulua.
Ordenantza udalerri osoan aplikatzen da.
3. artikulua.
Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoak zerbitzu edo jarduerei etekina ateratzen
dietenak ordainduko dituzte.
4. artikulua.
Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoengatiko tarifak eranskinean agertzen direnak
dira.
5. artikulua.
Eskatu ahal diren kantitateak eskaturiko edo egindako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko
ordainduko dira eta bakoitzari dagokion epigrafean aipaturiko kantitateak ezin izango dira
txikitu, prezio finkoa markatzen bada.
6. artikulua.
Ordenantza honetan biltzen diren zerbitzuak eskaintzeko edo udal jarduerak egiteko aurretik
Udal Administrazioari eskatu behar izango zaio haien eskaintzea edo egitea. Aipaturiko
zerbitzuak edo jarduerak emango dira Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoak
ordaintzen badira. Prezio publikoa ordaintzen ez bada, automatikoki ezin izango da zerbitzua
eskaini edo jarduera egin.
7. artikulua.
Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoak ordaintzeko beharra zerbitzuaren eskaintzea
edo jardueraren egitea hasten denean sortzen da.
8. artikulua.
Prezio publikoaren ordainketa zerbitzu edo jarduera bakoitzeko Eranskinean zehazten den
moduan egingo da.
9. artikulua.
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Prezio publikoa ordaindu behar duenari egozten ez zaizkion kausak direla eta. jarduera egiten ez
denean, dagokion zenbatekoa itzuli behar izango da.
Halere, zerbitzu bakoitzaren tarifan aurreikusitako kasuetan, ordaintzera behartutakoari
egoztekoa den arrazoi bategatik, ordaindutako zenbateko osoa itzuli ahal izango zaio.
10. artikulua.
Prezio publiko hauengatiko zorrak administrazio premiamendu bidez eskatu ahal izango dira.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza honek eraginak sortuko ditu Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.
Eginbidea: Prezio Publikoen Ordenantzen Testua, Udal Batzarrak onartu du 2018ko ekainaren
28an.
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ERANSKINA

Jardueratan parte hartzeagatik tasak.
TARIFAK
Pilates:
Astean bi ordu, urritik ekainera: 315,00 €.
Yoga.
Astean ordu bat, urritik ekainera:

270,00 €.

Uda kanpaina (udaleku irekiak)
— Ekaina-uztaila:

60,00 €.

Hobariak eta salbuespenak:
 Familia ugarietan: 3 haurra eta hurrengoak %50 deskontua.
 DSBEa jasotzen duten bizikidetza-unitateetako pertsonen aldeko eta/edo Gizarte
Zerbitzuen Departamentuko gizarteratze-programetan parte hartzen duten pertsonak
salbuetsiak.

Tarifak aplikatzeko arauak:
1.Ordaintzeko obligazioa ikastaroan parte hartzeko izena ematetik sortzen da, Udalak
zerbitzurako ezarritako arauen arabera betiere.
2.Ondaintzera behartuta geratuko da parte hartzeko izena eman duen pertsona fisikoa.
3. Zerbitzua eman aurretik ordainduko da, eta, izena emate baieztatzeko, ordainketa
egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Beranduago izena ematen dutenek
proportzionalki ordainduko dute.
Hiru hilabeteko edo gehiagoko iraupena duten programa eta jardueretan, erabiltzaileek
baja eman eta ordaindutako prezioa itzultzea lor dezakete, dokumentu bidez
egiaztatutako gaixotasun iraunkorren bat tartean denean edo egoitza aldaketaren bat
tartean denean, aldi baterakoa edo behin betikoa, lana edo ikasketak direla medio, hori
ere dokumentu bidez egiaztatuta. Zerbitzuaren hasieratik igaro den denboraren
araberako proportzioa izango du itzulketa horrek.
4. Ordenantza honetan xedaturikoa ez betetzeagatik sor litezkeen erantzukizunak
indarrean dauden legezko xedepenetan zehazturikoaren arabera zigortuko dira.
5. Beste kontuetan, indarrean dauden Ordenantza Fiskaletan eta Prezio Publikoetan, eta
indarrean dauden beste araudi aplikagarrietan xedaturikoa beteko da.
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Musika eskolako zerbituagatik prezioak.

Zerbitzuak

Prezioak

Matrikula

45,- €

Musika tailerra edo kontaktua 1 eta 2

420,- €

Hizkuntza musikala, Hastapena, Musika tailerra edo
Kontaktua 3

420,- €

Musika tresnak, Kantua edo Harmonia

540,- €

Kantua piano laguntzarekin

680,- €

Aplikatzeko arauak:
1. Lege oinarria.
Tokiko entitate honek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43 eta 49 artikuluek jasotako eskumenak
erabilita, prezio publikoa ezartzen du Musika eskolan musika irakasteko zerbitzua
emateagatik.
2. Helburua.
Udal honek bere biztanleen bizi kalitatea etengabe hobetzeko interesa duenez, eta
irakaskintza eta jendarteratzea sustatzeko xedez, musikarekin lotutako hainbat diziplina
ikasteko sarbidea errazte eta bermatze aldera, ordenantza honek prezio publiko bat
arautzea du helburu dalerrian musika irakasteko zerbitzua emateko.
3. Ordaintzera behartuak.
Ordaintzera behartuak egongo dira musika irakasteko zerbitzua eskatuz beraren onuraz
baliatzen direnak.
Eskatzaileek udalerrian erroldatuta egon behar dute, zaintza partekatuaren ardurapeko
adin txikikoen kasuetan izan ezik, baldin eta arduradunaren bat udalerrian erroldatuta
badago.
4. Ordaindu beharra.
Prezio publikoa ordaindu beharra musika irakasteko zerbitzua ematen hasten denean
sortutakoa da. Bestalde, zerbitzuaren eskaintza izena ematen den unetik hasten dela
ulertzen da.
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Prezioa nahitaez ordaindu beharrari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, zerbitzua edo
jarduera ematen edo garatzen ez denean, egoki izango da dagokion zenbateko
proportzionala itzultzea.
Zerbitzuaren antolamenduzko beharrengatik, ikasleek baja eman ahal izango dute soilik
arrazoi justifikatuengatik (gaixotasun, istripu edo antzeko larritasunezko kausak direla
eta). Bajaren jakinarazpena egokitzen den hilabetearen 10a baino lehen komunikatuko
da; gainerakoan, hilabete osoa kobratuko da.
Bi hilabetean jarraian ez ordaintzeak zerbitzuan automatikoki baja ematea ekarriko du.
Ordaindu gabeko erreziboren bat duten ikasleei ez zaie baimenduko beste jardueretan
edo zerbitzuetan izena ematea.
5. Hobariak
Elkarbizitza unitate bereko hirugarren kideari eta hurrengoei prezioaren % 50a
aplikatuko zaie.
6. Kudeaketa eta ordaintzeko modua.
a) Ikastaroak 10 hilabeteko iraupena izango du, irailetik hasi eta ekainera bitartekoa.
Izena emateko eskaria eta ikastaro bakoitzeko matrikularen ordainketa zenbatekoaren
egiaztagiria (aldez aurretik gordailuan) Udalean ekainaren 1a baino lehen aurkeztu
beharko dira.
b) Musika Eskolan izena lehen aldiz eman duten ikasle guztiek kuota bakar bat
ordainduko dute “matrikula” kontzeptuan eta “hileroko kuota” duten ikasle guztiek
hileroko hamar kuota ordainduko dituzte irailetik ekainera bitartean (bi hilabeteak
barne).
Hileroko kuotak banku helbideratze bidez ordainduko dira.
Zerbitzuaren kuota hilabete bakoitzean, 15ean, ordaindu beharko da.
Eskolak beste edozein material gehigarriren bat ematen badu, beti kobratuko da banku
helbideratze bidez.
c) Zerbitzuaren onuradun gisa izen ematea berritzeko automatikoki egingo da, non eta
ez den baja emateko asmoaren jakinarazpena komunikatzen, betiere ikasturtea hasi
aurreko ekainaren 1a baino lehen, eta kuota kobratu egingo da artikulu honetan
adierazten den moduan.
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7. Arau hausteak eta zehapenak edo zigorrak.
Ondoz ondoko bi kuota ordaindu gabe uztea zerbitzuan baja emateko arrazoia izango
da, sortutako eta kobratu gabeko kopuruak premiamendu bidez kobratzeko eragozpenik
gabe.
Gainera, Zergen Foru Arau Orokorrean eta hori osatu eta garatzen duten xedapenetan
jasotako arau hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko da.
8. Tarifak.
Eranskinean araututa daude eta hilabeteko kuotak dira (10 arte)
Xedapen Gehigarria
Lehenengo hilabeteko kuotarekin batera ordainduko dute 2018.-2019. ikasturtean izena
emateko unean matrikula ordaindu izanaren egiaztagirik aurkeztu ez duten
erabiltzaileek.
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