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7-11.- BEKOERROTA KIROLDEGIA ETA ALTZATE IGERILEKUAK 

TARIFAK 

Aplikatuko diren tarifa hauek dira: 

BEKOERROTA KIROLDEGIA-ALTZATE IGERILEKUAK 

Matrikula   

Matrikula 33,31 

Urteko abonoa: hileko ordainketa   

Familiakoa 31,36 

Banakako heldua ( = > 16) 19,50 

Banakako gaztea (< 16) 9,30 

Jubilatua/langabetua 9,30 

Bikote jubilatua 15,37 

Kirolari txartela 4,13 

Urteko abonoa: hiruhileko ordainketa   

Familiakoa 94,08 

Banakako heldua ( = > 16) 58,50 

Banakako gaztea (< 16) 27,90 

Jubilatua/langabetua 27,90 

Bikote jubilatua 46,11 

Kirolari txartela 12,39 

Urteko abonoa: seihileko ordainketa   

Familiakoa 188,16 

Banakako heldua ( = > 16) 117,00 

Banakako gaztea (< 16) 55,80 

Jubilatua/langabetua 55,80 

Bikote jubilatua 92,22 

Kirolari txartela 24,78 

Urteko abonoa: urteko ordainketa   

Familiakoa 313,64 

Banakako heldua ( = > 16) 195,04 

Banakako gaztea (< 16) 92,98 

Jubilatua/langabetua 92,98 

Bikote jubilatua 153,72 

Hileko abonoak   

Familiakoa 78,84 

Banakako heldua ( = > 16) 46,28 

Banakako gaztea (< 16) 28,76 

Jubilatua/langabezia-prestazio onuraduna 28,76 

Bikote Jubilatua 45,45 

Norberarentzako Bonoak (15 erabilpen)   

Banakako heldua (=> 16) 54,21 

Banakako Gaztea (< 16) 28,88 
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Jubilatua-langabetua 28,88 

Sarrerak   

Banakako heldua ( = > 16) 5,54 

Banakako gaztea (< 16) 2,98 

Jubilatua/langabetua 2,98 

*Taldeak (gutxienez 8) 37,40 

20 pertsona baino gehio, sarrera bakoitzeko %50   

Alokairuak   

Igerilekua; kalea orduko 17,52 

Pista osoa Ordua 32,77 

Pista 1/3 orduko 11,12 

Frontoia orduko 11,12 

Minifrontoia 5,08 

Askotarako gela orduko 17,52 

Txapelketa-kirol erakunde Alokairuak    

Igerilekua: txapelketak;= jardunaldi 1/2 218,35 

Igerilekua egun osoa 349,42 

Asteburuko igerilekua 523,93 

Igerilekua; kalea orduko 22,93 

Rokodromoa saioa (2 ordu) 52,93 

Rokodromoa: egun erdia 91,86 

Rokodromoa: egun osoa 152,89 

Rokodromoa: asteburua 236,28 

Frontoia orduko 52,93 

Frontoia egun erdia 91,86 

Frontoia egun osoa 152,89 

Frontoia Asteburua 236,28 

Pista Txapelketak (2 Ordu +-) 52,93 

Pista herena ordua 15,00 

Pista osoa: egun erdia 91,86 

Pista osoa; egun osoa 157,44 

Pista osoa: Asteburua 236,28 

Erabilera anitzeko gela orduko 22,93 

IKASTAROAK   

helduak hilabetero (Jubilatuek %50) Bekoerrota eta Altzate 

ordutegi irekia - 40 minutuko saioak ( Bekoerrota-Altzateko ikastaroak) 19,42 

leku erreserba saio 1 astean/hileko 1,65 

gazteak-haurrak Hiruhilabetekoa (<16) 

Egun 1 astean Altzate igeriketa 10,21 

2 egun astean Altzate igeriketa 15,45 

Haur txikiak: egun 1 astean 16,36 

Haur txikiak: 2 egun astean 30,74 

Egun 1 astean Bekoerrota 16,36 
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2 egun astean Bekoerrota 19,42 

UDA kanpaina 

Bi asteko ikastaroa 33,06 

Bi asteko ikastaroa (multi jarduera) 70,25 

Bi asteko ikastaroa igeriketa haurrak abonatua 27,89 

 

Kopuru hauei bidezko zeharkako zergak aplikatuko zaizkie, hala badagokie 

SALBUESPENAK ETA HOBARIAK  

Eskatzaileek aldez aurretik bete beharreko baldintzak hauek dira: 

 

1. Kirol klub, sail eta elkarteen kasuan egoitza soziala eta bere jarduera Lezon garatu beharko dira, eremu 

bereziak behar dituzten taldeen kasuetan ezik. Lezon garatzen ez diren kirol modalitateen kasuan, entitateak 

modalitate hau garatzea eta eskualdeko izaera edukitzea (hau estatutu edo legezko agirian jaso beharko da).  

2. Udal zerga guztiak ordainduta edukitzea. 

 

ONURADUNAK 

 

1. Sarrera ekonomikoen arabera: Orokorrean7. Ordenantza arautzailean ezartzen duena aplikatuko da.  

2. Bazkide orok (kirolari txartela bazkidetza salbu), alokatze esparruak 48 ordu baino epe txikiagoan alokatzen 

badituzte ez dute alokairu tasa ordaindu beharko. Kasu honetan baldintzetako 2. atala ez da zertan bete 

behar. 

3. 2014. urteko uztailaren 9an Alkate dekretuz onartutako pleguetan jasotzen diren salbuespen eta hobari 

guztiak. Hauen artean aipa ditzakegu: 

Eskola Kirola 

Eskola Kiroleko programaren barnean antolaturiko ekintza guztiak instalazioen ordainketa salbuetsia 

dute baita sarreren ordainketa bertan parte hartzen duten eskolaumeek. Arau hau Lezo, Oarsoaldea 

eta honela hitzartua duen beste edozein udaletako jarduera eta eskolaumeei aplikagarria izango da. 

Lezoko Udala. 

Lezoko udalak ez du inongo tasarik ordaindu beharko berak antolatu edo bultzatutako edozein 

ekintzetarako. 

Egoitza soziala Lezon duten Kirol klubak. 

Ez dute alokairurik ordainduko saio eta partidu/txapelketa ofizialen kasuan. 

Eskualde mailako Kirol klubak. 

Lezon lantzen ez diren kirol modalitateak jasotzen dituzten eskualde mailan lan egiten duten kirol 

klubak, teknikariaren baiezko txostena jaso ezkero, ez dute alokairurik ordainduko saio eta partidu 

ofizialen kasuan. Talde hauetako kirolariak saio edo txapelketa uneetan instalazioetan sartzeko ez dira 

bazkide izan beharko baldin eta eskualdetik kanpo erroldatuak badaude edo eskualdean erroldaturik 

egonda eskualdeko instalazio batetako bazkide badira. Kasu hauetan instalazioetan sartzeko kirol 

klubaren txartela aurkeztu beharko dute. 

Erabiltzaile jubilatua eta langabetua: 

Erabiltzaile mota honek bere bazkidetza txartel espezifikoa badu, instalazioak 15:00tak baino lehen 

erabili ahal izango ditu astelehenetik ostiralera eta aste bukaeran ordutegi osoan. Langabetuek bere 

egoeraren ziurtagiria aurkeztu beharko dute urtearen 3.-6.-9. eta 12. hilabeteetan. 

4. Kirol instalazioetako bazkide berrien kasuan alta eguna kontuan hartuko da eta lehenengo hilabeteko 

kuotaren zati proportzionala kobratuko zaie. 

5. Lezoko elkarteen bitartez kirol instalazioetako kirol jardueretan parte hartzen duten erabiltzaileak bazkide ez 

badira, ikasturterako bazkidetza egiterik izango dute (alta jarduera hasieran eta baja bukaeran) eta ez dute 

matrikularik ordaindu beharko. Hobari hau elkarte hauen kirol jardueretan parte hartzen duten erabiltzaileei 

aplikatuko zaie bakarrik (banakako bonoa). Bazkidetza berezi hauek elkarteek tramitatu beharko dituzte.  

6. Bekoerrota-Altzaten bere jarduera garatzen duten kirol klubetako partaideak bazkide ez badira, ikasturterako 

“kirolari txartela” bazkidetza egiterik izango dute (alta jarduera hasieran eta baja bukaeran) eta ez dute 

matrikularik ordaindu beharko. Bazkidetza mota honek kirol elkarte bakoitzaren saio eta partidetan sartzeko 
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aukera emango du bakarrik. Era berean, kirol talde bakoitzaren eskura, kasu bakoitza aztertuko da, 

teknikarien sarrera bermatzeko “0” (kosturik gabekoa) bazkide txartela kopuru jakin bat egongo da. 

Bazkidetza berezi hauek elkarteek tramitatu beharko dituzte (txartelak jasotzerakoan fidantza bat utzi 

beharko da (20€/bakoitzeko)).  

 

APLIKAZIO ARAUAK 

1. Elkarbizitza unitateko zenbatekoa erabakitzerakoan, (onuradunen 1 eta 2 ataletan) Lezoko edo dagokion 

udalerriko Biztanleen Udal Erroldaren azken eguneratzean ageri den informazioa hartuko da aintzat. 

 

2. Famili ugari eta kirol elkarteen kasuetan hobari eskabideak Kiroldegiko bulegoan aurkeztuko dira matrikula 

egiterakoan eta ondorengo dokumentazio hau erantsiko zaio: 

� Pertsona fisikoen kasuan udal zerga guztiak ordainduta edukitzearen ziurtagiria (urtero aurkeztu beharko 

da urtarrilaren 20a baino lehen edo altan ematerakoan). 

� Famili ugarien kasuan famili liburua eguneratua. 

� Kirol elkarteen kasuan kirol sailak luzatutako agiria. 

 

3. Hobaria, eskaera onartutakoan aplikatuko da. 

 

4. Hobariek metatze-izaerarik ez dutenez, onuradunak gehien interesatzen zaiona aukeratu ahal izango du. 

 

5. Hobaridunak bere egoeran (hobariarekin zerikusia duena) ematen den edozein aldaketaren berri emateko 

konpromisoa hartzen du bere gain.  

 

6. Matrikula. Urteko abonatua izaera lortzeko aukeratutako ordainketa hilekoa edo hiruhilekoa denean, kuotaz 

gain matrikula bat ordaindu beharko da, ordenantza hauetan jasotzen diren salbuespenak kontuan hartu 

behar direlarik. Matrikula hau behin ordainduko da bakarrik. Baja emateak, matrikula horren indarra galtzeak 

ekarriko du. Egoera berezietarako (gaixotasuna, lan bidaiak...) gehienez hiruhilabeteko eszedentzia eskaera 

egiteko aukera egongo da eta matrikula indarrean mantendu. 

 

7.  Kirol instalazioetako ikastaroetan parte hartzeko abonatua izan beharko da instalazioetan (modalitateren 

bat). Salbuespena UDA kanpainako ikastaroetan emango da, non ez da beharrezkoa izango abonatua izatea 

 


