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ZERBITZUAK EMAN EDO UDAL AGINPIDEKO JARDUERA
ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN
ORDENANTZA ARAUTZAILEA
1.Artikulua
Eranskineko tarifetan adierazten diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio
publikoak ezarri eta exijitzen dira Ordenantza honetako arauen arabera, haiek parte direlarik.
2.Artikulua
Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.
3.Artikulua
Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoak, zerbitzu eta jardueren onura izan
dezaketenek ordainduko dituzte.
4.Artikulua
Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoen tarifak, Eranskinean datozenak dira.
5.Artikulua
Kopuru eskagarriak, eskatutako edo egindako zerbitzu edo jarduera bakoitzagatik ordainduko
dira eta dagozkien epigrafeetan aipatzen diren zenbatekoetan ezin zatikatuko dira.
6.Artikulua
Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuen eskaintza edo jardueren burutzerako, Udal
Administrazioari eskatu beharko zaio beren eskaintza edo burutzea. Zerbitzu edo jarduera
horiek emantzat joko dira, kasua balitz, Ordenantza honetan araututako prezio publikoak
ordaintzeko baldintzapean eta behin luzatu ondoren, prezio publikoa ez ordaintzeak
automatikoki zerbitzua ez eskaintzea edo jarduera ez burutzea ekarriko du.
7.Artikulua
Ordenantza honetan araututako prezio publikoen ordaindu beharra zerbitzuaren eskaintza edo
jardueraren burutzea hasten denetik izango da.
Hala ere, emandako eta luzatutako zerbitzuen eskaintza edo jarduerak burutzeagatiko kasuan,
ordainketaren beharra dagozkien tarifetan jartzen diren epealdi natural bakoitzaren lehenengo
egunean hasiko da.
8.Artikulua
Prezio publikoaren ordainketa kasu bakoitzean ezartzen diren baldintzen arabera egingo da.
9.Artikulua
Prezio publikoaren ordainketara behartuta dagoenari ezin egotzi zaizkion arrazoiengatik,
jarduera burutzen ez deneko kasuan, dagokion zenbatekoa itzuli egingo da.
10.Artikulua
Prezio publiko hauengatiko zorrak premiamenduzko administrazio prozeduraren bidez eskatu
ahal izango dira.
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AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau bere Eranskinarekin batera 2016ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta
horrela jarraituko du aldatzea edo derogatzea erabakitzen den arte.
ERANSKINA
A epigrafea: Haur dinamizazio zerbitzua

LUDOTEKA
►Urria-abendua
-1. seme-alaba: 20€
-2. seme-alaba: 18€
-3. seme-alaba: dohainik
►Urtarrila-martxoa
-1. seme-alaba: 20€
-2. seme-alaba: 18€
-3. seme-alaba: dohainik
►Apirila-ekaina
-1. seme-alaba: 20€
-2. seme-alaba: 18€
-3. seme-alaba: dohainik
►Urte guztia
-1. seme-alaba: 50€
-2. seme-alaba: 44€
-3. seme-alaba: dohainik

UDALEKU IREKIAK
-1. seme-alaba: 50,50 €
-2. seme-alaba: 45,45 €
-3. seme-alaba: dohainik
B epigrafea: Turismo Bulegoko bisita gidatuak
a) Tarifa arrunta: 2 €
b) 14-18 urtekoak eta erretiratuak: 1 €
c) Haur eta langabetuak: 0 €
d) Imsersoaren bidezko bisitak: 0.50 €
e) Bergara Pass bonodunak: tarifa erdia.
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C epigrafea: Bergara Pass bonoa: 5 €
D epigrafea: Laboratorium Museoa
Prezio publikoa izango duten zerbitzuak:
1. Museoko erakusketa iraunkorrera sarrera eta bisita.
2. Museoaren egoitzatik kanpo eskainitako bisita gidatuak (Bergara monumentala…).
3. Liburuak
4. Bergara Pass Bonoa
Museoko Sarrera. Ordaintzera behartuak eta modalitateak.
Jarraian aipatzen diren sarbide motak ezartzen dira:
1. Museoko sarrera, A tarifa, Orokorra: sarrera indibiduala. Egun baterako balioko du, eta
erakusketa iraunkorra bisitatzeko aukera emateaz gain, bisita egunean jendearentzat irekita
dauden aldi baterako erakusketak bisitatzeko aukera ere emango du.
2. Museoko sarrera, B tarifa, Taldeak: taldeentzako sarrera. Halakotzat hartuko dira 5 pertsonak
edo gehiagok egindako bisitak.
3. Museoko sarrera ,C tarifa, Murriztua: prezio murriztuko sarrera. Egiaztagiri baliagarria eta
eguneratua aurkeztu ondoren, hala badagokio, tarifa orokorreko prezioen gaineko % 50eko
murrizketa aplikatuko da kasu hauetan:
a) Familia ugarietako kideak, Familia Ugariak Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003
Legearen 2. artikuluak, eta lege hori garatzen duen abenduaren 30eko 1621/2005 Errege
Dekretuak ezarritakoaren arabera.
b) Edozein irakaskuntza ziklotan ikasten ari diren ikasleak, derrigorrezko hezkuntza izan edo
ez.
c) Helduak, 65 urtetik gorakoak.
4. Museoko doako sarrera:
a) Bisitari guztientzat egun hauetan, jaiegunak ez badira: Ostegun guztietan, apirilaren 18an
(Munduko Ondarearen Nazioarteko Eguna) eta maiatzaren 18an (Museoen Nazioarteko
Eguna).
b) Hezkuntza taldeentzat, edozein irakaskuntza ziklotan ikasten ari diren ikasleek
osatutakoentzat, ziklo horiek derrigorrezko hezkuntzakoak izan edo ez, eta haien irakasle edo
laguntzaileentzat.
Bisita doakoa izan ahal izateko, sarrera mota horren erreserba egin beharko da nahitaez.
Erreserba egiterakoan, ikastetxearen datuak eman behar dira, eta baita museoak bisita
kudeatzeko behar dituen gainerako datu guztiak ere.
c) Gainerako taldeek -turistikoek, kultura elkarteek, etab.- doako bisitak egin ahal izango dituzte
sarreren erreserba egiten badute, betiere, museoarekin hitzartutako eguna osteguna bada edo
bisitari guztiek sarrera doan duten egun bat bada.
d) Hurrengo kolektiboen barruan dauden bisitarientzat, egiaztagiri baliagarria eta eguneratua
aurkeztu ondoren, hala dagokionean.
●
14 urtetik beherakoak; pertsona heldu batekin joango dira, sekula ere ez bakarrik.
●
Gazte txartela, gazteen txartela edo Europako baliokidea dutenak, europar Gazte
Txartel Elkartearen esparruan (EYCA -European Youth Card Association),
●
ICOM elkarteko kideak (Museoen Nazioarteko Kontseilua)
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●
Desgaitasunen bat duten pertsonak, Desgaitasunen bat duten Pertsonen Eskubide eta
Gizarteratze Lege Orokorrean, azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 4.2.
artikuluan xedatutakoari jarraituz. Laguntzailea ere museora doan sartu ahal izango da, bere
laguntza beharrezkoa bada bisita egiteko.
●
Langabezia egoera legalean dauden pertsonak.
●
Diru Sarrerak Bermatzeko Prestazioa edo Laguntzak, eta Kotizatu Gabekoen Pentsioa
jasotzen duten pertsonak.
Bisita gidatuak. Ordaintzera behartuak eta modalitateak.
a) Tarifa arrunta: 2 €
b) Tarifa murriztua: 14-18 urtekoak eta erretiratuak: 1 €
c) Haur eta langabetuak dohainik
e) Bergara Pass bonodunak: tarifa erdia.
Bergara Pass bonoa.
Bergara Pass: bonoa 5 €-tan saltzea. Bonoak Agorrosin zein Labegaraietako instalakuntzetan
prezio erdian erabiltzeko aukera ematen du (noizbehinkako erabiltzaileen tarifen %50a, hain
zuzen ere).
Saldutako bono bakoitzeko, saltzaile partikularrei euro 1 emango zaie; Urbanoan erabilitako
bakoitzeko, 2€ urbanoaren konpainiari. Gainontzekoa, udalarentzat da.
Bisitak sustatzeko neurriak / Sustapen hitzarmenak.
Udalak lankidetza hitzarmenak sinatu ahal izango dira hirugarren batzuekin museoen bisita
sustatzeko, eta bisitarien kopuru berezien arabera dagokion sarreraren prezioaren gain %50
arteko murrizketa aplikatu daiteke.
Administrazioa eta kobrantza.
1. Hemen ezarritako prezio publikoen kobrantza, harrerako ardura duen museoko langileei
dagozkie zuzenean. Hala ere, eta kontratazio administratiboen arabera asteburuetan eta opor
garaian funtzio hori betetzeko baimendu daitezkeen kanpoko langileek ere egin ahal izango
dute.
2. Ordaintzera behartuta dauden pertsonek, museoko sarrera eta bisita diruz ordainduko
dute museoko harrera gunean.
3. Harreran egindako kobrantza udal kontuhartzailetzak ezarritako irizpideen arabera
kudeatuko da eta jasotako dirua astero eramango da zerbitzu horretara.
4. Zerbitzua galdegiten den bezain azkar eskatuko da xedapen honek ezarritako prezio
publikoak ordaintzea.
5. Ordaintzera behartuta dagoen pertsonari egotzi ezin zaion arrazoiarengatik ezin denean
zerbitzua eman, kobratutako prezio publikoa itzuliko da indarrean dagoen legediaren arabera.
Ordaindu beharreko zenbatekoak
MODALITATEA
1. Museoko sarrera, A tarifa, Orokorra: sarrera indibiduala
2. Museoko sarrera, B tarifa, Taldeak
3. Museoko sarrera ,C tarifa, Murriztua
4. Bisita gidatua, tarifa Tarifa arrunta
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6. Bisita gidatua, tarifa muriztua
7. Bergara Pass
LIBURUEN / ARGITALPENEN PREZIOAK

1€
5€

ARTE Y PIEDAD – El arte religioso en Bergara en la Edad Media (Tomo
I y II)

5€

URBANISMO Y ARQUITECTURA CIVIL EN BERGARA. Siglos XIII –
XVIII

5€

HISTORIA DE UNA ESTUFA – Las placas cerámicas del XVI en la casa
Aguirrebeña de Bergara

5€

HISTORIA DE LAS CÁTEDRAS DE QUÍMICA Y MINERALOGÍA DE
BERGARA A FINALES DEL SIGLO XVIII – Con inclusión de un informe
inédito de Fausto de Elhuyar sobre las minas de Aralar

5€

BIKAINA, ABERATSA, AURRERA BEGIRA

5€

BERGARA ALDEKO BERBAK ETA LANGINTZA ZAHARRAK – Linua,
ehuna, artilea

5€

HARRI ETA HERRI, koloreztatzeko koadernoak + ALPINO MARGOAK

1€

LABORATORIUM, koloreztatzeko koadernoak + ALPINO MARGOAK

1€

MARCIAL AGIRRE ESKULTOREA
SIMON ARRIETA
BERGARA ALDEKO BERBAK ETA LANGINTZA ZAHARRAK bildumako
ale bakoitza
URAREN KULTURA BERRIA

5€
15 €
5€

ALKATEA

IDAZKARIA
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