
   

 
IRURTZUNGO UDALA 

 “ITXESIA” UDAL IGERILEKUA 

 

BARNE ARAUDIA 

 

I.- I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua. - Araudi honen helburu nagusia da Udalaren “ITXESIA” kirol instalazioen 

erabilera arautzea. 

 

Honako hauek dira Udalaren kirol instalazioak: igerilekua; tenis pistak; askaldegia; 

berdegunea; eta kirola, aisiako jarduerak eta gorputz kulturan aritzeko guneak  

 

Horien barnean egonen dira goian zehaztutako jarduerei dagozkien ondasun higigarriak, 

instalazioak eta zerbitzuak, aurreko paragrafoak aipatzen dituen instalazioetan kokatuak. 

 

2. artikulua. - Instalazioetan sartzen ahalko dira Irurtzungo Udalak jarritako baldintzak 

betetzen dituzten pertsonak. 

 

3. artikulua. - Instalazio bakoitza kirol bat edo batzuk egiteko egokitu denez, egokitasun hori 

kontuan hartuko da kirolak non eginen diren erabakitzean.  

 

4. artikulua. - Udalak erabakiko du instalazioa noiz egonen den itxita, udaldiko garaiaren 

iraupena eta bezeroendako ordutegiak, betiere Kirol Batzordearen proposamena kontuan 

hartuta. 

 

5. artikulua. - Udalaren Kirol Instalazioetan, erabiltzailearen begien bistatik hurbil dagoen leku 

batean, kartel bat egonen da, Udalak onartua, informazio hau agertzen duena: 

- Instalazioa erabiltzeko prezioak. 

- Jardueraren ordutegia. 

- Erabiltzaile kopurua, edukiera eta ezaugarri tekniko nagusiak. 

- Zerbitzuak eta programak. 

- Instalazioaren arduradunaren izena. 

- Kirol teknikari arduradunen izena.  

Kontsultatzeko moduko toki batean Araudi honen ale bat jarriko da. 

 



   

 
I.- II. KAPITULUA: ABONATUAK 

 
6. artikulua. - Abonatua izateko honako hauek behar dira: izena emateko eskaera aurkeztea, 

horren onarpena jasotzea, “UDALEKO ABONATUAREN KIROL KARNETA” izatea eta 

Udalak ezarritako kuota guztiak ordaintzea. 

Abonatuek bide librea izanen dute instalazioetara sartzeko. 

7. artikulua. - Abonatu motak. 

7.1.- Araudiaren I. eranskinean agertzen dira abonatu motak eta horiek ordaindu beharreko 

kuotak. 

7.2.- Abonatuek Irurtzungo Udalak ezarritako kuotak ordaindu beharko dituzte. 

 

8. artikulua. - Kuotak itzuliz gero, itzulketaren berri emanen zaio interesdunari, eta 

jakinarazpena egin eta 15 eguneko epean ordaintzen ez badu, baja emanen zaio, eta abonatuen 

eskubide guztiak galduko ditu. 

 

9. artikulua. - Baja eman nahi duen abonatuak idatziz jakinarazi beharko die Udaleko 

administrazio langileei. 

Abonatuaren txartela galdu, lapurtu edo hondatzen bada, berehala jakinarazi beharko zaio 

Udalari. 

Txartel berri bat egiteko 3 € ordaindu beharko dira. 

 

10. artikulua. - Udako denboraldiko bonoak ez dira nominalak izanen, aitzitik, edozein 
pertsonak erabiltzen ahalko ditu banako gisa. 
 
11. artikulua. - Abonatuek honako eskubide hauek dituzte: 

11.1.- Jendearendako irekita dauden ordu eta egunetan instalazioetara sartzeko bide librea 

izatea, baldin eta abonatuaren txartela eta azken ordainagiria aurkezten badira. 

11.2.- Instalazioak erabiltzea, betiere Udalak kirol esparru bakoitzarendako onartu den 

araudiari jarraikiz. 

11.3.- Kirol ikastaroetan izena ematea, betiere Udalak horretarako onartu duen araudiari 

jarraikiz 

11.4.- Udalak kasu bakoitzerako jartzen dituen deskontuak izatea, jarduera hauetarako:  

 . - Igeriketa ikastaroak 

 . - Aisialdiko jarduerak 

11.5.- Instalazioen funtzionamenduaren gainean jarri nahi diren erreklamazioak eta 

iradokizunak. 

 



   

 
12. artikulua. - Abonatuek erabiltzaile guztiendako jarri diren betebeharrak bete beharko 

dituzte. 

 

III. KAPITULUA: ABONATU GABEAK 

 
13. artikulua. - Kirol instalazioetara sartzeko, abonatu gabeek zera egin beharko dute: 

•  “Eguneroko sarrera” edo “15 eguneko abonua” erosi.       

•  “Kirol ikastaro” batean izena eman. 

 

13.1.- Eguneroko sarrerak aukera ematen du instalazioa egun guztian erabiltzeko. 

 
13.2.- Kirol jarduera batean izena eman duten abonatu gabeek ezarritako tasa ordaindu 

beharko dute, eta jardueraren ordutegian baizik ez dira sartuko instalaziora. 

Izena emateko hautatu duten jarduera bukatuta, pertsona hauek ezin izanen dituzte erabili 

instalazioak eskaintzen dituen zerbitzuak. 

Aurreko paragrafoan zehaztutako araudia bete ezean, oharra igorriko zaie pertsona horiei, eta 

arau hura berriz urratzen badute, jardueran baja emanen zaie. Orduan, jardueran jarraitzeko eta 

ordaindutako kuota itzultzeko eskubide guztiak galduko dituzte. 

Udalak finkatuko ditu abonatu gabeek instalazioak erabiltzeagatik ordaindu behar dituzten 

prezio publikoak. 

IV. KAPITULUA: INSTALAZIOAK ERABILTZEARI BURUZKO AR AUDIA 

14. artikulua. - Erabiltzaileen betebeharrak: 

14.1.- Instalazioak eta zerbitzuak behar den bezala erabiltzea. 

14.2.- Beste abonatuak eta erabiltzaileak errespetatzea. 

14.3.- Xedatutako kuotak garaiz ordaintzea. 

14.4.- Instalazioak erabiltzeko xedatzen diren arau eta jarraibide guztiak betetzea. 

14.5.- Udalak ezarritako zigorrak betetzea, Kirol Batzordeak proposatuak. 

14.6.- Helduek haren karguan dituzten adingabeak zainduko dituzte Udalaren kirol 

instalazioetan daudelarik haien segurtasuna bermatzeko. 

14.7.- Erabiltzaile adindunek erantzukizuna izanen dute araudi hau ez betetzeagatik eta beren 

kargura duten adingabeek egindako arau-urratzeengatik gertatutako auzien gainean. 

14.8.- Erabiltzaileek beren gain hartuko dituzte instalazioetan desagertu, galdu edo 

hondatutako objektu pertsonalen gaineko erantzukizun osoa eta ondorio guztiak. 

14.9.- Instalazioaren erabiltzaileek zehatz-mehatz beteko dute irekitzeko eta ixteko ordutegia, 

eta ezin izanen dira inolaz ere itxiera orduan baino beranduago atera. 



   

 
14.10.- Udalaren kirol instalazioetan dauden artean erabiltzaileek erantzukizuna izanen dute 

instalazio horiei edo hirugarrenei egiten ahal dizkieten kalte eta galeren gainean, baldin asmo 

txarrean edo axolagabekeriaz egiten badituzte. 

14.11.- Txartela aurkeztea, Udalaren kirol instalazioetara sartzerakoan eta instalazioko 

langileek eskatzen dutenean.  Inork kirol instalazioetara sartzeko txartela aurkeztu ezean, 

administrazioko langileek debekatuko diote sartzea. 

 

15. artikulua. - Zerbitzuen esparrua. 

15.1.- Zerbitzuen esparruan honako hauek daude: askaldegia, aldagelak, dutxak, komunak eta 

botikina. 

15.2.- Erabiltzaileek instalazioa zaindu beharko dute, hura garbi egon dadin, eta, horretarako, 

langileei lagundu, eta instalazioko zakarrontziak eta hautsontziak erabili beharko dituzte. 

.- Igerilekuen eraikinaren barnean erretzea erabat debekaturik dago. 

15.3.- Erabiltzaileek altzariak, jarlekuak, lorategiak, zuhaitzak, etab. errespetatu eta zaindu 

beharko dituzte. 

15.4.- Erabiltzaileek instalazioa funtzionatzeko ordutegiak errespetatuko dituzte, horren 

gainean langileek ematen dituzten jarraibideei men eginez. 

15.5.- Beste erabiltzaileak errespetatu beharko dira beti. 

15.6.- Instalazioko telefonoa publikoa izanen da, eta horrek funtzionatzeko izanen duen 

sistemak aukera emanen dio Udalari deien kostua berreskuratzeko. 

15.7.- Botikin Zerbitzua egonen da erabiltzaileendako, eta igeri egiteko orduetan langile 

espezializatuek horren ardura izanen dute. 

15.8.- Aldageletan eta dutxetan txankletak jantzi beharko dira nahitaez. 

 

 

16. artikulua. - Igerilekuak 

Erabiltzaileak igerilekuak erabiliko ditu bainatzeko, igeri egiteko eta, behar denean, lehiatzeko. 

Esparru bakoitza behar bezala mugatuko da igerilekuan, eta banaketa hori beti errespetatu 

beharko da. 

 

Soroslea eta instalazioko langileak instalazioen funtzionamenduaren arduradun gorenak dira, 

eta Udalak xedatutako arauak betearazi beharko dituzte, instalazioak zentzuz erabiltzeko eta 

bainulari guztien segurtasuna bermatzeko. 

 

Sorosleek aginpidea izanen dute instalazioak gaizki erabiltzen dituzten pertsonei 

ohartarazteko, eta, azken batean, honako arrazoi hauengatik igerilekutik kanporatzeko: 



   

 
nahasmendua, ekipamendua gaizki erabiltzea eta beste erabiltzaileen osotasun pertsonala 

arriskuan jartzea. 

 

Sorosleen eginkizuna eta betebeharra da bainulari guztien segurtasuna zaintzea. Hala ere, 

adingabeen gurasoak edo legezko tutoreak haien ekintzen erantzule gorenak dira, are gehiago 

igeriketan ez badakite. 

 

Kirol instalazioen langileek eskumena dute norbaiti kargu hartzeko, baita instalaziotik 

kanporatzeko ere, besteak ez errespetatzeagatik erabiltzaile horri aldez aurretik ohartarazi 

badiote. 

 

16.1.- Ur xafla, sarbidea eta egonaldia. 

- Erabiltzaileak ezin izanen dira igerilekura sartu kaleko arropa eta oinetakoak jantzirik. 

- 8 - 10 urtetik beherako haurrak ezin izanen dira igerileku olinpikoan bainatu, horien 

erantzukizuna duen pertsonak lagundurik ez badaude bederen. 

- Ur putzua haur txikiek baizik ezin dute erabili. 

- Bainulariak oinak garbitzeko putzutik sartu beharko dira igerilekuen gunera, eta bainujantzia 

jantzirik. 

- Igerilekura ezin izanen dira sartu infektatzen ahal diren gaixotasun kutsakorrak, zauri irekiak, 

etab. dituzten erabiltzaileak. Instalazioko langileek susmo argiak badituzte erabiltzaileren 

batek halako gaixotasunen bat baduela, mediku batek idatziz eginiko baimena aurkezteko 

eskatzen ahalko diote erabiltzaile horri igerilekura sartu ahal izateko. 

- Bainura sartu baino lehen nahitaezkoa da dutxatzea. 

- Nahitaezkoa da txanoa erabiltzea. 

- Haur guztiek pixoihala edo kuleroa jantzi beharko dute, nahiz eta oso txikiak izan. 

- Debekaturik dago korrika edo jauzi egitea, inor bultzatzea eta beste erabiltzaileak eragotzi 

edo arriskuan jartzen ahal dituzten jardueretan aritzea, eta, oro har, beste erabiltzaileei 

enbarazu egiten ahal dietenak. 

- Igerilekuaren gunean debekaturik dago jatea. 

- Arriskutsuak edo hauskorrak izateagatik erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jartzen ahal 

duten elementuak eta objektuak ezin izanen dira erabili. 

-  Debekaturik dago beste erabiltzaileak eragozten ahal dituzten elementuak sartzea (baloiak, 

koltxonetak, hegatsak, urpean igeri egiteko betaurrekoak, etab.), kirol instalazioak antolaturiko 

jolas jardunaldietan edo ikastaro zehatzetan izan ezik. 

- Igeri egiteko betaurrekoak erabiltzen ahal dira. 



   

 
- Erabat debekaturik daude higienearen kontrako portaera guztiak, baita ur kalitatea hondatzen 

dutenak ere. 

- Debekaturik dago igerilekuetako bideetan erretzea. 

- Debekaturik dago igerilekuetako dutxetan xanpua edo nork bere burua garbitzeko beste 
edozein produktu erabiltzea. 

- Debekaturik dago igerilekuetako bideetan eskuoihalekin edo albornoza jantzirik ibiltzea, 

kirol jardueretan edo ikastaroetan ez bada eta betiere eguraldiarengatik gomendagarria 

bada. Hori gertatzen denean, aulki batzuk jarriko dira behar hori asetzeko. 

- Igeriketa taldeendako eta ikasleendako berezko esparruak jarriko dira, kortxo ilaraz 

markaturik. 

- Robota igerilekuetako urtean sarturik dagoenean ezin izanen da inor bainatu. 

-    Debekaturik dago hondartzak eta igerilekuen basoak bereizten dituen hesiaren gainetik 

jauzi egitea. 

 

16.2.- Bainatzeko esparruak. 

- Erabiltzaileak beste helburu batzuetarako mugaturik ez dauden esparruak erabiliko ditu 

(ikastaroak, entrenamendua...). 

- Ikastaroak egiteko eskaintzen den materiala (taulak, gain-mahukak, irakaskuntzako 

materiala...) ikastaroan izena eman dutenek baizik ezinen dute erabili, eta saioek irauten duten 

bitartean. 

- Debekaturik dago igerilekuan jarritako kortxo ilaretan zintzilikatzea edo horiei eustea. 

- Bainu librean ari diren erabiltzaileek ezin izanen diete errieta egin, bultzatu edo eragotzi 

ikastaroetako ikasleei edo igerilariei. 

16.3.- Ikastaroak eta entrenamenduak 

Programatutako jarduera batean izena eman duten erabiltzaileek kasu eginen diete begiraleek 

jarduerei eta instalazioen erabilerari buruz ematen dituzten aholku eta aginduei, erregelamendu 

honi eta indarreko araudiari jarraikiz.   

 

GUZTIEK BETE BEHARREKOAK 

 
- Debekaturik dago espezie guztietako animaliak sartzea, baldin ez berariazko baimena ez 

badute (itsu-txakurrak). 

- 8 urtetik beherako haurrak ezin izanen dira sartu gurasoek edo haien erantzukizuna duen 

heldu batek lagundurik ez badaude. 

- Bazkidea izateko, 8 urtetik beherako haurrek egiaztatu beharko dute beren zaintzaren gaineko 

erantzukizuna duen bazkide heldu bat badutela. 

- Pertsona guztiek gutxieneko hezkuntza arauak errespetatu beharko dituzte. 



   

 
- Txartela eta ordainagiria edo sarrera aurkezten ez bada, debekaturik dago instalazioen gune 

guztietara sartzea. 

 
ORDUTEGIA 
 

- Igerilekuetako basoetara sartzeko ordutegia: 11:00etatik 20:30era. 

- 21:00etan berdegunea hustu beharko da, eta 21:30ean aldagelak itxiko dira. 

- Taberna irekita egonen da 22:00ak arte gutxienez. 

- Igerilekuetako tabernara soilik sartu nahi dutenak doan sartzen ahalko dira astelehenetik 

ostiralera, 12:00etatik 16:00etara, eta 20:00etatik aurrera. Hala ere, tabernarako sarrera ez da 

doakoa izanen festa egunetan edo asteburuetan, sarreraren prezio osoa ordaindu beharko baita 

(20:00etatik aurrera izan ezik), instalazio guztiak erabiliko balira bezala. 

 
KIROLDEGIKO PISTAK 
 
- Pistak behar bezala zaintzea galarazten duten jolasak debekaturik daude.  Pista erabiltzeko 

ordua aldez aurretik eskatu behar da. 

- Pista horien erabiltzaileak saiatuko dira han dauden pertsonek instalazio hura txandaka 

erabiltzen. 

-  Pistak ordubetez alokatuko dira gehienez, eta eskatu diren ordenan. Norbaitek erabili nahi 
dituenean pistak libre badaude, horiek erabiltzeko eskaera egin ahalko du beste erreserbarik ez 
dagoen bitartean. 
 

BERDEGUNEA 
 
- Higienearengatik, erabat debekaturik dago gune horretan jatea. 

- Ezin izanen da kristalezko ontzirik, botilarik edo tresnarik erabili. 

- Zigarrokinak, bilgarriak, etab. zakarrontzietara bota beharko dira, eta zigarroak behar 

bezala itzalirik. 

- Gune horretan erabiltzaileei traba egiten badiete, jolasak berehala eten beharko dira 

(pilotak, erraketak...). 

- Edozein oinetako mota jantzirik sartzen ahalko da gune horretara. 

- Aulki txikiak eta hamakak jartzen ahalko dira.  

 

ASKALDEGIA 

 

- Errekiak, parriladak, etab. egiteko, xede horretarako jarri diren barbakoak erabili beharko 

dira. 

- Partikularrek mahaiak eta aulkiak eramaten ahalko dituzte askaldegira, baina handik kendu 

beharko dituzte egunero. 



   

 
- Eguzkitakoak edo itzala emateko beste osagarri batzuk jartzen ahalko dira. 

- Garbiketa erabiltzaile guztien ardura da. 

 

TERRAZA-TABERNA 

 

- Inork erabiltzen ez duen aulkia libre egonen da. 

- Arren eskatzen zaie erabiltzaileei otorduetan aulkirik ez okupatzeko (partidak jokatzeko, 

eguzkia hartzeko....), horrela, jan nahi dutenek libre izanen dituzte. 

- Tabernan terrazaren esparru bat erreserbatzen ahalko da (lehendik eskaturik), eguzkitan 

nahiz itzalpean, beste erabiltzaileek erabil dezaten, baldin eta mahai libre nahikorik 

badaude. 

- Pertsona guztiek terraza zerbitzua (aulkiak, mahaiak...) erabiltzen ahal dute, nahiz eta 

taberna erabili ez. 

 

ALDAGELAK  

 

- Arren eskatzen diegu erabiltzaileei aldagelak behar bezala erabiltzeko, garbi eta txukun 

egon daitezen. 

- Aldagelak irekita egonen dira 11:00etatik 21:30era. 

- Txankletak edo bainuko oinetakoak erabili beharko dira nahitaez. 

 

ARAUAK EZ BETETZEA 

 

- Alkateak edo, horren ordez, Kirol Batzordeko lehendakariak zigortzen ahalko du arauak 

betetzen ez dituena, bazkide txartela kenduta edo, bestela, instalazioetara sartzeko baimena 

aldi baterako edo behin betiko kenduta. 

- Arauetan jasotzen ez diren arazo guztien gainean behar den ebazpena eman ahalko da. 

Udalak arau horiek landu, eta egokiena ebatziko du. 

- Erreklamazio orriak daude instalazioen eta zerbitzuen funtzionamenduari buruzko kexak 

edo iradokizunak egiteko. 

- Orriak sorosleei edo instalazioetako langileei eman beharko zaizkio edo, bestela, 

instalazioetako iradokizunen postontzian utzi ahalko dira. Orri horietan erabiltzailearen 

sinadura, NAN zenbakia edo antzekoa eta izena idatzi beharko dira. Jarraian, langileek 

igerilekuetako arduradunari edo Kirol Batzordeko lehendakariari emanen dizkiote. 

 
V. KAPITULUA: ZIGOR ERREGIMENA.         

17. artikulua. -  Hutsegite arina    



   

 

Hutsegite arinak idatzizko ohartarazpen baten bidez jakinaraziko zaizkio egileari, eta 

arrazoia eta hutsegitearen data jarriko dira bertan. 

Hutsegite arinen arrazoiak: 

-  Instalazioa garbi ez izatea. 

- Xede horretarako ezarri diren guneetatik kanpo erretzea. 

- Instalazioaren funtzionamendu ordutegiak ez errespetatzea. 

- Beste bazkideak ez errespetatzea. 

- Igerilekura kaleko arropa eta oinetakoak jantzirik sartzea. 

- Bainatu baino lehen ez dutxatzea. 

- Bainuko txankletak eta txanoa ez erabiltzea. 

- Korrika edo jauzi egitea, inor bultzatzea eta beste erabiltzaileak eragotzi edo arriskuan 

jartzen ahal dituzten jardueretan aritzea, oro har, beste erabiltzaileei enbarazu egiten ahal 

dietenak barne. 

- Horretarako ezarri den gunetik kanpo jatea. 

- Arriskutsuak edo hauskorrak izateagatik erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jartzen ahal 

duten elementuak eta objektuak erabiltzea. 

- Beste erabiltzaileei traba egiten ahal dieten objektuak sartzea (baloiak, koltxonetak, 

hegatsak, urpean igeri egiteko betaurrekoak...). 

- Higienearen kontrako jokaera izatea, baita ur kalitatea hondatzea. 

-Igerilekuetan jarritako kortxo ilaretan zintzilikatzea edo horiei eustea. 

- Ikastaroetako ikasleei edo igerilariei errieta egitea, bultzatzea edo eragoztea. 

- Instalazioetako langileen jarraipenei kasurik ez egitea. 

18. artikulua. – Hutsegite larria.  

Urtean igerilekua irekita dagoelarik, hiru hileko epean 3 hutsegite arin metatzeak 

hutsegite larria ekarriko du. 

Alkatetzak izanen du hutsegite larriagatik zigortzeko eskumena. Hutsegite larriak aldi 

baterako kanporaketa ekarriko du, eta hiru egunetik hilabete baterainokoa izanen da. Aste 

bat bete arteko kanporatze zigorrak jartzeko, Udaleko Kirol Batzordeak ez du bildu 



   

 
beharko. Aste batetik gorako kanporaketa ekartzen duten zigorrak ezartzeko, Udaleko 

Kirol Batzordeak egin beharko du proposamena. Hutsegite larriak idatziz jakinaraziko 

dira hartu-agiria bidalita. Jakinarazpen horretan arrazoia, hutsegitearen data eta ebatzitako 

zigorra agertuko dira. 

Hutsegite larrien arrazoiak: 

- Materialak edo instalazioak hondatzea. 

- Instalazioko langileak ez errespetatzea. 

- Instalazioetara drogak edo alkohola kontsumitu ondoren sartzea, kontsumo horren 

ondorioak nabarmen erakutsirik. 

19. artikulua. - Oso hutsegite larria  

Oso hutsegite larria egiten bada, hainbat zigor ezarriko dira: arinena hilabetetik gorako 

kanporaketa izanen da, eta larriena bazkidetza galtzea. Udaleko Kirol Batzordeak ebatziko 

ditu zigorrak. Oso hutsegite larriak idatziz jakinaraziko dira hartu-agiria bidalita. 

Jakinarazpenean, arrazoia, hutsegitearen data eta ebatzitako zigorra agertuko dira. 

Oso hutsegite larrien arrazoiak: 

- Instalaziora sartzeko txartelak edo giltzak faltsifikatzea. 

- Instalazioko materiala edo beste erabiltzaile batzuen ondasunak lapurtzea edo ebastea. 

- Erabiltzaileei edo instalazioko langileei erasotzea. 

- Drogak instalazioaren barnean saltzea edo kontsumitzea. 

- Edozein motatako armekin instalaziora sartzea. 

 

AZKEN XEDAPENA 

Araudi hau indarrean hasiko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzen den 

hurrengo egunetik aurrera. 

I. ERANSKINA 

Bazkide eta tarifa motak 2014. urterako: 

-Urteko kuota 5 urte bete arte: 0 euro. 

-Urteko kuota 5 urtetik 14 bete arte: 54 euro.   

-Urteko kuota 14 urtetik 18 bete arte: 65 euro.  

-Urteko kuota 18 urtetik 65 bete arte; 86 euro. 



   

 

-Urteko kuota 65 urtetik gorakoentzat (Irurtzunen edo Arakilen erroldaturik): 0 euro.  

-14 urtetik beherakoen sarrera: 4 euro (lanegunak eta festa egunak).  

-14 urtetik gorakoen sarrera: 6,50 euro (lanegunak eta festa egunak).  

-65 urtetik gorakoen sarrera (Irurtzunen edo Arakilen erroldatu gabeak): 3 euro. 

-15 eguneko bonoak 14 urtetik beherakoentzat: 30 euro. 

-15 eguneko bonoak 14 urtetik gorakoentzat: 48 euro. 

Udalak bono eta tarifa motak aldatzen ahalko ditu urtero. 

 

 


