
 
Prezio publikoak. Onarpena 2021eko martxoaren 23an izandako Bermeoko Udaleko Tokiko 
Gobernu Batzarrean BAO 2021-04-23. 75. zk. 
 
UDAL ESKUMENEKO JARDUERAK EGITEAGATIK EDO ZERBITZUAK 
ESKAINTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN 
DITUEN TESTU ERREGULATZAILEAREN PREZIO PUBLIKOEN TARIFEN ERANSKINA.  
 
PREZIO PUBLIKOEN TARIFEN ERANSKINA 
 
1.- Kultura, Euskera, Zerbitzu eta Gizarte eta Ongizate Sailek eta liburutegiak emandako 
zerbitzuei dagozkien prezio publikoen zenbatekoaren eta tarifen eguneraketa hauxe da: 
 

Zerbitzu edo jarduera mota Kuota 

1.- EUSKARA IKASTAROAK, TAILERRAK ETA ANTZERKIAK   
1.1.- Ume eta gaztetxo etorkinentzako euskara eskola lagungarriak. Matrikula. 10,00 € 
1.2.-  Heldu etorkinentzako euskara eskolak. Matrikula 10,00 € 
1.3.- Gurasoentzako euskara eskolak. Matrikula 20,00 € 
1.4.- Antzerki tailerra. Matrikula 115,00 € 
2.- KULTUR EKINTZAK: ANTZERKI, KONTZERTU ETA JAIALDIAK  
2.1.- Umeen antzerkirako sarreraren prezioa 4,00 € 
2.2.- Antzerki arinetarako sarreraren prezioa 3,00 € 
2.3.- Antzerki amateur edo berezien sarrera prezioa 5,00 € 
2.4.- 600 €-1.500 €  (1.815 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, oinarrizko 
sarreraren prezioa 

6,00 € 

2.5.- 600 €-1.500 €  (1.815 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, deskontua duen 
sarreraren prezioa 

4,50 € 

2.6.- 1.501 €-2.500 € (3.025 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, oinarrizko 
sarreraren prezioa 

8,00 € 

2.7.- 1.501 €-2.500 € (3.025 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, deskontua duen 
sarreraren prezioa  

6,00 € 

2.8.- 2.501 €-4.000 € (4.840 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, oinarrizko 
sarreraren prezioa 

10,00 € 

2.9.- 2.501 €-4.000 € (4.840 € arte, BEZ barne) katxeta duen antzerkian, deskontua duen 
sarreraren prezioa  

7,50 € 

2.10.- 4.001 €-tik gorako (4.841 € , BEZ barne) katxeta duen antzerkian, oinarrizko 
sarreraren prezioa 

12,00 € 

2.11.- 4.001 €-tik gorako (4.841 € , BEZ barne) katxeta duen antzerkian, deskontua duen 
sarreraren prezioa  

9,00 € 

2.12.- Gabonetako pailazoen jaialdirako umeen sarreraren prezioa 5,00 € 
2.13.- Gabonetako pailazoen jaialdirako nagusien sarreraren prezioa 10,00 € 
3.- NESTOR BASTERRETXEA ARETOA: ZINEKO PREZIOAK  
3.1.- Sarrera orokorraren prezioa 5,20 € 
3.2.- Ikuslearen eguneko sarreraren prezioa (astelehena) 4,50 € 
3.3.- Umeen sarreraren prezioa 4,20 € 
4.- ARGITALPENEN PREZIOAK  
4.1.- Jaietako liburuaren salmenta prezioa, aleko 0,50 € 
5.- PUBLIZIDADEA JARTZEAGATIKO PREZIOA  
5.1.- “Bermeon zer?’’ agendan publizitatea jartzeagatik prezioa 250,00 € 

 
Errentak. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9119 Faxa: 94 688 1563 

errenta@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J 



 
6.- UDAL LIBURUTEGIKO ZERBITZUEN PREZIOAK  
6.1.- Liburutegian ateratzen diren fotokopiak A4 orrian, orrialdeko prezioa 0,10 € 
6.2.- Liburutegian ateratzen diren fotokopiak A3 orrian, orrialdeko prezioa 0,15 € 
6.3.- Liburutegian internetetik jaitsita edo datu-baseetako informazioa A4 orrian 
ateratzea, zuri-beltzean, orrialdeko prezioa 0,20 € 
6.4.- Liburutegian internetetik jaitsita edo datu-baseetako informazioa A4 orrian 
ateratzea, koloretan, orrialdeko prezioa 0,30 € 

6.5.- Informazioa CDan ateratzea, prezioa 0,95 € 
7. UDAL BALIABIDEAK UZTEAREN PREZIOAK  
7.1.- Plastikozko hesia, unitatea 4,72 € 
7.2.- Burdinazko hesia, unitatea  3,98 € 
7.3.1.- Plastikozko mahaia, unitatea 12,72 € 
7.3.2.- Plastikozko mahaia FRONTOIRAKO, unitatea 14,00 € 
7.4.1.- Egurrezko mahaia eta bere astoak, unitatea 12,72 € 
7.4.2.- Egurrezko mahaia eta bere astoak FRONTOIRAKO, unitatea 14,00 € 
7.5.1.- Egurrezko aulkia, unitatea 2,15 € 
7.5.2.- Egurrezko aulkia FRONTOIRAKO, unitatea  2,41 € 
7.6.- Konoa, unitatea 1,47 € 
7.7.1.- 4 modulu arteko tarima eta eskailera  166,23 € 
7.7.2.- 4 modulu arteko tarima eta eskailera FRONTOIRAKO 191,90 € 
7.8.1.- Eskenatoki txikia (16 modulu arte) eta eskailera  457,11 € 
7.8.2.- Eskenatoki txikia (16 modulu arte) eta eskailera FRONTOIRAKO  482,76 € 
7.9.1.- Eskenatoki handia (32 modulu arte) eta eskailera  1010,82 € 
7.9.2.- Eskenatoki handia (32 modulu arte) eta eskailera FRONTOIRAKO  1060,43 € 
7.10.- Frontoiko zoruaren babes goma-alfonbra  143,66 € 
7.11.1- Proiektorea  17,76 € 
8. GIZARTE ONGIZATEKO ZERBITZUEN PREZIOAK  
8.1.- ZAHARREN EGOITZA  
8.1.1- Hileko egonaldia 2.838,00 € 
8.1.2.- Poltsikorako dirua (hilero) 100,00 € 
8.2.- EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA  
8.2.1.- Egun osoa 24,00 € 
8.2.2.- Gosari eta bazkaria (egun baten) 18,00 € 
8.2.3.- Arropa garbitzea (hilero) 81,00 € 
8.3.- ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA  
8.3.1.- Gosaria, bazkaria, afaria eta arropa garbitzea (hilero)                                                 858,00€ 
8.4.- ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA  
2021ko ekitaldirako formula: 
 
Urteko diru-sarrerak – kideen araberako indarreko hileko g.g.d. x 20    
               12                                                                                                         = R > 12€* 

100 
 
R X (1 + unitate naturaleko zerbitzuko hileko orduko, guztira) = hileko ekarpena 
    10 
 
• Ekarpen ekonomikoa ezingo da inola ere hilean 25€-tik beherakoa izan. 

 
8.5.- HARRERA-ETXEA OSTATUAREN ZERBITZUA  
8.5.1.- Eguneko egonaldia 2,00 € 
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8.5.2.- Hile osoko egonaldia 60,00€ 

 
 
2. KULTUR EKINTZEN PREZIO PUBLIKOAK KOBRATZEKO KUDEAKETARI BURUZKO 
ARAUAK: 
 
2.1. Onuradunentzako deskontuak ez dira metagarriak izango. 
 
2.2. Tarifen diru-bilketa, estatutuak edo esleipen-kontratuak betez, enpresa publiko edo 
enpresa entitate publikoek egiten badute edo enpresa pribatuek, mistoek edo, oro har, 
merkataritza-enpresek, eta euren izenean bidalitako ticket edo ordainagiriak erabiltzen 
badituzte, tarifa horietan BEZa sartuta dagoela ulertuko da. 
 
2.3. BEZaren zerga-tasak aldatzen badira, tarifetatik sortzen diren zerga-oinarriei 
ezarriko zaizkie indarrean dauden BEZaren zerga-tasak, eta dagokion kuota kalkulatuko 
da. 
 
2.4. SARRERAK:  Sarrera edo bonua eskuratzen den unean ordaindu beharko da eta ez 
da dirurik itzuliko, sarrera erreserba baterako erosi, eta erreserbatutako instalazioa 
erabiltzeko egoera egokian ez badago izan ezik.  
 
2.5. Kultur antzerki eta kontzertuen prezio publikoetako deskontuak honako kolektibo 
hauentzat finkatzen dira:  

- Gazteak, 29 urte artekoak. 
- Adinekoak, 65 urtetik gorakoak. 
- Ezgaituak, %33a baino gehiagoko ezgaitasuna dutenak. Foru aldundiko 

txartelaren bitartez kreditatu beharko da. 
- Langabetuak, dagokion agiriarekin kreditatuta. 

 
2.6. Elizan egiten diren kontzertuak, ikusleentzat dohainik izango dira. 
 
2.7. Urtean behin, nagusien saio batean eta beste bat umeen saio batean, katxeta gehi 
takila modalitatea erabili ahal izango du Kultura Sailak. Kasu hauetan antzerki 
konpainien umeen sarrera prezioa 4,00€-6,00€ bitartekoa izango da eta antzerki 
konpainien nagusien sarrera prezioa 10,00€-12,00€ bitartekoa. 
 
3. UDAL BALIABIDEAK UZTEAREN PREZIO PUBLIKOAK ETA FIDANTZAK 
KOBRATZEKO KUDEAKETARI BURUZKO ARAUAK:  
 
3.1. SUBJEKTU PASIBOAK: Eskatzailea nor den kontuan izan barik, ekintza bera irabazi 
asmo bakoa denean prezio publikoa ordaintzeaz salbuetsita egongo da.  
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3.2. Prezio publikoak aplikagarriak izango dira baita gune eta eraikin publikoak ez diren 
tokietan antolatutako ekimenetarako udalak utz ditzakeen ondasunetarako ere.  
 
Tarifen arabera prezio publikoaren kontura eskatu ahal izango diren kopuruak 
eskatutako edo emandako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko ordaindu beharko dira eta 
tarifa bakoitzerako adierazitako kopuruak ezingo dira murriztu. 
 
3.3. KUDEAKETA: Zerbitzua edo jarduera eskatzeko era, gune eta eraikin publikoetan 
ekimenen antolaketaren prozesuan aurreikusitako eskaera orria aurkeztea izango da 
(IN-138). Bertan argi zehaztu beharko da ondasun mota eta kopurua.  
 
3.4. Eskatzaileak, udalak zerbitzua onartzeko erabakiaren jakinarazpena hartzen duen 
egunetik hasita, egun biko epean, eta beti ere, ekintza hasi aurretik, prezio publikoaren 
autolikidazioa aurkeztu beharko du Berhaz bulegoan. Ordainketaren frogagiria aurkeztu 
ezean eta erabakian bertan adierazitako bestelako baldintzak bete ezean, ekimena 
bertan behera geratuko da eta baimen baldintzatua indargabetu egingo da. 
 
Autolikidazioa ordaintzeko epea aurkezten denetik 10 egunekoa izango da eta epean ez 
ordaintzean, premiamenduzko prozedura aplikatuko da.     
 
3.5. FIDANTZAK: Eranskin honetan aitatutako udal ondasunak uzteagatik, prezio 
publikotik aparte, fidantzak ere eskatuko dira eta gune eta eraikin publikoetan ekimenen 
antolaketaren prozesuan aurreikusitako epean edo momentuan aurkeztu/ordainduko 
ditu eskatzaileak. Uzten diren ondasunen kopuruaren arabera fidantzen zenbatekoak 
honako hauek izango dira:  
 

Ondasuna Kopurua Fidantza 

1- Plastikozko hesiak 1tik 20ra  87,12 € 

  21 edo gehiago 261,36 € 

2- Burdinazko hesiak 1tik 20ra  48,58 € 

  21etik 50era  145,74 € 

  51etik 90era  291,49 € 

3- Plastikozko mahaiak  1etik 10era 211,65 € 

  11 edo gehiago 423,30€ 

4- Egurrezko mahaiak euren astoekin 1etik 10era 211,65 € 

  11 edo gehiago 423,30 € 

5- Egurrezko aulkiak 1etik 30era  55,90 € 

  31tik 60ra 139,76 € 

  61tik 90era 223,61 € 

  91tik gora 279,51 €  

6- Konoak  1etik 30era  24,10 € 

  31tik 60ra 60,26 € 
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  61tik 90era 96,41 € 

  91tik gora 120,52 € 

7-  4 modulu arteko tarima eta eskailera   195,54 € 
8- Eszenatoki txikia (16 modulu arte) eta 
eskailera   391,07 € 
9- Eszenatoki handia (32 modulu arte) eta 
eskailera   977,68 € 

10- Proiektorea   35,00 €  
 
4. Udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik ordaindu 
beharreko prezio publikoak arautzen dituen testu erregulatzailearen eranskina da testu 
hau. 
 
4. GIZARTE ONGIZATE ARLOKO ZERBITZUEN PREZIO PUBLIKOAK KOBRATZEKO 
KUDEAKETARI BURUZKO ARAUAK: HARRERA-ETXEA OSTATUAREN ZERBITZUA 
 
4.1. SUBJEKTU PASIBOAK: gizarte urgentziazko egoera baten ondorioz edo etxeko 
indarkeriaren ondorioz aldi baterako zerbitzua eskatzen duten pertsona fisikoak edo 
bizikidetza unitateak. 
 
4.2. Salbuetsita egongo dira: 
 
- Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzat zuzendutako harrera ostatu 
zerbitzuak. 
 
- Kaudimenik gabeko pertsonei emandako ostatu zerbitzuak, aipatutako karga 
ekonomikoei aurre egiteko kaudimenik ez daukatela egiaztatzen duen udalaren gizarte 
zerbitzuen txostenaren bidez egiaztatuta dagoenean. 
 
4.3. KUDEAKETA: Subjektu pasibo bakoitzaren egonaldiaren arabera kobratuko da prezio 
publikoa, kontuan hartuta zerbitzu honen egonaldia gehienez 4 hilabetez luzatu ahal dela, 
eta salbuespen gisa iraupen bereko aldi batez luzatu ahal izango dela. 
 
4.4. Hileko zerbitzuaren arabera prezio publikoaren kitapena igorriko da, eta subjektu 
pasiboak hile bakoitzeko azken astean prezio publikoa helbideratuta ordaindu beharko du. 
 
4.5.- Udal Gizarte Ongizateko arduradunak hileko zerbitzuen zerrenda aurkeztuko dio 
Errenta Sailari kitapenak egin ahal izateko. 
 
4.6.- Udal Gizarte Ongizateko ebazpen bidez zerbitzua eteten edo iraungitzen den 
kasuetan, erabiltzaileak ez du prezio publikorik ordaindu beharko. Berriz zerbitzua 
onartzen zaionean hasiko zaio kobratzen. 
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