
 OSABIDEA UDAL IGERILEKUAK 
PUENTE LA REINA/GARES 

________________________________________________________________ 

“DENBORALDIA” Ekainaren 8an (larunbata) hasiko da, eta irailaren 8an 

(igandea) bukatuko da. Ordutegia: goizeko 11:00etatik, arratsaldeko 8:30era. 
 

2019KO PREZIO PUBLIKOAK  
 

Denboraldiko 
Abonamendua 

  

Hileko 
Abonamendua 
“Datatik datara”  

Hamabostaldiko 
Abonamendua 
“15 egun solteak”  

Eguneko Sarrerak 
 

0 - 3 Urte 0 €  0 - 3 Urte 0 €  0 - 3 Urte 0 €  0 - 3 Urte 0 € 

4-11 Urte 42 €  4-11 Urte 26 €  4-11 Urte 35 €  4-11 Urte 4,50 € 

12-17 Urte  47 €  12-17 Urte 31 €  12-17 Urte 40 €  12-17 Urte 5,50 € 

18-64 Urte 62 €  18-64 Urte 36 €  18-64 Urte 45 €  18-64 Urte 6,50 € 

65 Urte 42 €  65 Urte 26 €  65 Urte 35 €  65 Urte 4,50 € 

 

Kenkariak: 

 Minusbaliatuek: gutienez ere %33ko minusbaliotasuna dutela frogatzea. %50 merkeagoa 
denboraldiko eta hilabeteko abonamendua. 

 Langabeen edo 18 urtetik beherako seme-alaben kasuan, horien gurasoak biak langabezian 
badaude edo familia gurasobakarrak badira eta zaintza eta jagoletza duen ezkontidea langabezian 
badago: langabeziaren txartel eguneratuarekin frogatuko du eta, kasua bada, familiaren egoerari 
buruzko zinpeko aitorpenarekin. %30 merkeagoa denboraldiko eta hilabeteko abonamendua. 

 Familia ugarien kasuan: familia ugariaren txartelarekin frogatuko da. %20 merkeagoa denboraldiko 
eta hilabeteko abonamendua. 

 Gutxienez 20 laguneko taldeak, herritik kanpokoak: 3,00 euro lagun eta sarrera bakoitzeko. 

 50 lagunetik gorako taldeak, herritik kanpokoak: 2,50 euro lagun eta sarrera bakoitzeko. 

Kenkaria eskuratu ahal izateko, behar den eskaera aurkeztu beharko diote Udalari eta horrek erabakiko du 
eman edo ez. Ezin dira bi kenkari edo gehiago batera aplikatu. 
 

Abonamenduei buruz: 

 Abonamenduak Igerilekuetako Leihatilan edota edozein Banketxetan ordaindu ahalko dira, 

behar den txartela eskuratu ahal izateko  ordainagiria aurkeztu behar da. 
 

CAJA RURAL:   ES79 3008 0014 2307 0097 9529 
CAIXA:     ES51 2100 5077 8322 0004 4443 
BANCO SANTANDER:   ES41 0049 2866 4215 1000 5960 

 

 Abonamenduak pertsonalak eta besterenezinak dira. 

 Bi kide edo gehiagoko familiek bi zatitan egin dezakete ordainketa, beti ere aldez aurretik 

eskaera Udaletxean egiten badute eta lehen ordainketa ekainaren 30 baino lehen eta bigarrena 

abuztuaren 15a baino lehen egiten badituzte banku-kontuaren bidez (leihatilan ez).   

 Sarbideei buruz: 

 Eguneko txartelekin sartzea leku libreen menpe dago, beste jarduerak direla eta instalazio beterik 

balego,  ezin izango da eguneko txartela erabiltzea.  

Azken ordua 

 
18:00etatik 
20:00etara  

 2,00€ 


