
KULTUR ETXEAK ETA LIBURUTEGI ZERBITZUA

2021

€tan (B.E.Z. barne)

Fotokopiak DIN A-4 eta inpresioa 0,10 €                                

Fotokopiak DIN A-4 zuri beltzean (25 fotokopiako txartela) 2,50 €                                

Fotokopiak DIN A-3 eta inpresioa 0,20 €                                

Fotokopiak DIN A-4 koloretan eta inpresioa 1,00 €                                

Fotokopiak DIN A-3 koloretan eta inpresioa 2,00 €                                

Kopia inpresora 0,10 €                                

CD-ROM/DVD 1,50 €                                

2021

€tan (+ B.E.Z.)

Alokairuak

Liburutegi Zentraleko areto handia 155,00 €                            

Kultur Etxeko Areto handia egun erdia 155,00 €                            

Kultur Etxeko Areto handia egun osoa 225,00 €                            

Kultur Etxeko Areto txikia egun erdia eta Aieteko Ipuinen Dorrea 85,00 €                              

Kultur Etxeko Areto txikia egun osoa eta Aieteko Ipuinen Dorrea 100,00 €                            

Okendo Kultur Etxeko Aretoa egun erdia 285,00 €                            

Okendo Kultur Etxeko Aretoa egun osoa 410,00 €                            

Amarako Ernest Lluch Kultur Etxeko Aretoa egun erdia 210,00 €                            

Amarako Ernest Lluch Kultur Etxeko Aretoa egun osoa 300,00 €                            

Larratxoko Kultur Etxeko Areto Balioanitza egun erdia 250,00 €                            

Larratxoko Kultur Etxeko Areto Balioanitza egun osoa 355,00 €                            

Sarrera edo gonbidapenagatiko kuota ekitaldiren batekin batera 0,30 €                                

2021

€tan (+ B.E.Z.)

Modulu 1 145,00 €                            

2 modulu 283,00 €                            

4 modulu 384,00 €                            

2021

€tan (+ B.E.Z.)

Lanegunetan

  Egun erdia 682,00 €                            

  Egun erdia (10 egunetik gora) 550,00 €                            

  Egun osoa 915,00 €                            

  Egun osoa (10 egunetik gora) 730,00 €                            

Anbiguko taberna alokatzea, ekitaldiren batekin batera (eguneko) 165,00 €                            

Jaiegun eta bezperetan:

  Egun erdia 815,00 €                            

  Egun osoa 1.090,00 €                        

2021eko martxoaren 24tik aurrera indarrean egongo diren prezioak

 PREZIOAK

DONOSTIA KULTURA  Enpresa Erakunde Publikoa

Zerbitzuak

Alokairua

GAZTESZENA.  EGIAko Kultur Etxea

Publizitate moduloen prezioak

Zerbitzuak



2021

€tan (+ B.E.Z.)

Errotaziozko lokalak:

Saio bakar bat 8,35 €                                

Saio bat asteko; hilean 26,20 €                              

Bi saio asteko; hilean 41,40 €                              

Talde finkoentzako lokalak

Hilabetea, taldeko 61,80 €                              

Biltegia

Hilabetea, pertsonako 5,70 €                                

Grabazio-estudioa:

Grabazio eguna Fidantza 700,00 €                            

Kuota 140,00 €                            

Zuzenekorako ekipo mugikorra*:

Mahaia Fidantza 125,00 €                            

Kuota 25,00 €                              

Mikro bateria Fidantza 40,00 €                              

Kuota 8,00 €                                

Mikro ahotsa Fidantza 23,00 €                              

Kuota 5,00 €                                

Mikro instrumentuak Fidantza 11,00 €                              

Kuota 2,00 €                                

Mangerak Fidantza 6,00 €                                

Kuota 1,00 €                                

Kableak Fidantza 1,00 €                                

Mikro Oinak Fidantza 2,00 €                                

P.A. Euskarriak Fidantza 2,00 €                                

Injekzio kaxak Fidantza 2,00 €                                

Fundak Fidantza 2,00 €                                

Flight Cases Sub. Fidantza 15,00 €                              

Kuota 3,00 €                                

Flight Cases Mahaia Fidantza 10,00 €                              

Kuota 2,00 €                                

Mikro oin kaxa Fidantza 6,00 €                                

Kuota 1,00 €                                

Kable kaxa Fidantza 6,00 €                                

Kuota 1,00 €                                

Anplifikazio ekipoa Fidantza 255,00 €                            

Kuota 50,00 €                              

* Unitate bakoitzaren prezioa

2021

€tan (+ B.E.Z.)

Lanegunetan:

  Egun erdia 496,00 €                            

  Egun erdia (10 egunetik gora) 400,00 €                            

  Egun osoa 885,00 €                            

  Egun osoa (10 egunetik gora) 735,00 €                            

Ambigu taberna, ikuskizunekin batera erabiltzeko (egun bat) 165,00 €                            

Jaiegun eta bezperetan:

  Egun erdia 595,00 €                            

  Egun erdia (10 egunetik gora) 470,00 €                            

  Egun osoa 1.070,00 €                        

  Egun osoa (10 egunetik gora) 885,00 €                            

Alokairua

Lugaritz Kultur Etxeko Imanol Larzabal eta Intxaurrondoko areto nagusia

 DONOSTIA KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten Jaialdiek bai alokairu, bai ekoizpen zerbitzuen prezioetan %25eko deskontua egingo da. 

Eremu eszenikoetako edukiera-murrizketek irauten duten bitartean, baldin eta alokairuaren eskatzaileak Donostia Kulturak jaialdietarako

ematen dituen laguntzetakoren bat jasotzen badu, alokairuen eta ekoizpen-zerbitzuen prezioetan %50eko deskontua aplikatuko da. (%50eko

deskontuan barne dago aurreko puntuko, DONOSTIA KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten jaialdiei dagokien %25eko deskontua)

Bestalde, irabazi asmorik gabeko elkarteen kasuan, beti ere Gazteszena, Imanol Larzabal edo Intxaurrondo KEko areto nagusiaren alokairua

elkartearen xedekin zerikusia duten jardueratarako eskatzen denean, hau da, irabazi asmorik gabe eskatzen denean, honako deskontu hauek egin

litezke dagokion alokairuan: %50, astelehenetik larunbateko 15:00ak bitarteko alokairuetan, eta % 30, larunbateko 15:00etatik astelehen goiza

bitarteko alokairuetan.

Alokairuan eskatzen duena Udala edo beste Udal erakunderen bat denean, alokairuaren prezioak %25eko deskontua izango du.

Alokairua

Egia eta Intxaurrondoko Kultur Etxeetako musika entsaioetarako aretoak



Ikastaroak

2021

€tan (B.E.Z. salbuetsita)

Helduak/haurrak:

Arrunta

Murriztua

Berezia

Abonua

Amateurra

DONOSTIA KULTURAREN ARGITALPENAK

FESTAK

2021

€tan (B.E.Z. barne)

Sarrera orokorra  (Prezio tartea) 5,00 - 9,50 €

Jubilatuen sarrera  (Prezio tartea) 4,00 - 6,50 €

 OHARRA: 

2021

€tan (+ B.E.Z.)

Kuota orokorra 1.350,00 €                        

2021

€tan (B.E.Z. barne)

Sarrera orokorra 4,00 €                                

Jubilatuen sarrera 2,00 €                                

Tribuna 8,00 €                                

 OHARRA: 

 Haurrentzako ikastaroetako matrikularen azken prezioek jada %25eko deskontua egina dute. 

 Beste erakunde batzuekin antolatzen diren ikastaroen prezioak erakunde horiekin adostu ahal izango dira. 

 Argitalpenen prezioak eta banaketa bidearen araberako deskontuak ezartzeko, koste erreala eta argitalpenaren xedea kontutan hartuko dira. 

 Donostia Kulturako txartela dutenei %10eko deskontua aplikatu zaie sarrera orokorraren prezioan. (Sarrera bat dagokion dokumentazioaren 

aurkezpenarekin) 

 Donostia Kulturako txartela dutenei %10eko deskontua aplikatu ahal izango zaie sarrera orokorraren prezioan. (Sarrera bat dagokion 

dokumentazioaren aurkezpenarekin) 

 Sarrera orokorra dohainik izango da 12 urte arteko haurrentzat. 

 Tribunan sarrera dohainik izango da 6 urte arteko haurrentzat, beti ere heldu batekin esertzen direnean. 

Prezioa jarduera 

bakoitzaren helburu eta 

kostuaren arabera 

ezarriko da

Sarrerak

 HERRI KIROLAK  

 TABERNAK - ASTE NAGUSIA 

 KONTXAKO BANDERA (ESTROPADAK) 

 * Sarrera bat, dokumentazioaren aurkezpenarekin. 

Salbuespen izan ezik, gazte txartelak, langabeziakoak, erretiratuenak, familia ugariarenak eta Euskaltegietako ikasleek, %25eko deskontua izango

dute. Euskaltegietako ikasleen kasuan euskeraz egiten dituzten ikastaroetan bakarrik izango dute deskontua. 

Gerentziak ezarriko duen ikastaroen prezioa, kostuaren % 100aren eta %60aren artean izango da, helburuaren arabera eta aurreikusitako sarrerak

kontuan hartuta. 



2021

€tan (B.E.Z. barne)

Eztia 50,00 €                              

Artisautza 70,00 €                              

Frutak, barazkiak, … 70,00 €                              

Globoak eta jostailuak 70,00 €                              

Loreak 80,00 €                              

Kontserbak 105,00 €                            

Ahate produktuak 105,00 €                            

Fruitu lehorrak eta garrapiñatuak 105,00 €                            

Hestebeteak (Odolkia, txorizoa, urdaiazpikoa, butifarra, …) 105,00 €                            

Ardoak, likoreak eta garagarkoak 105,00 €                            

Gazta eta esnekiak 105,00 €                            

105,00 €                            

Ogia 105,00 €                            

Sagardoa eta txakolina 135,00 €                            

Txistorra ogitartekoak eta zenbait 135,00 €                            

Talo ezberdinak - Food Trucks (kamionetak) 215,00 €                            

 OHARRA: 

 OHARRAK : 

 3.- Kultur Etxe eta Liburutegietako aretoak doan utziak ahal izango dira Kultur Etxeetako areto lagapenaren arautegian aurrikusten diren 

kasuetan.  

DONOSTIA KULTURAko FESTETAKO UNITATEak antolatulako jai ezberdinetan eta hauek gauzatzen diren eremuetan jartzen diren goian aipaturiko

postuei edo antzeko ezaugarriak dituztenei, aipatutako prezioak eskatu ahal izango zaizkie. Hala nola ondorengo jaietan: Errege Magoak, Donostia

Eguna, Kaldereroak, Ihauteriak, Aste Nagusia, Euskal Jaiak, Estropadak, Sagardo Apurua, Santo Tomás eta Olentzero. Halaber, prezio hauek eskatu

ahal izango zaie DONOSTIA KULTURAko FESTAk Unitateak antolatzen dituen beste jaietan jartzen diren postuei, beti ere eremu publikoa

erabiltzeko baimena aurretik lortu ondoren.

 1.-  DONOSTIA KULTURAko bazkideei %10eko deskontua egingo zaie. 

 POSTUAK / AZOKAK HIRIKO JAIEN GUNEETAN 

 Gozoak (Txokolatea, turroia, mermeladak, euskal pastela, pastak, izozkiak, txurroak, erroskillak, …) 

 2.- Sustapen helburuen arabera, gerentziak baldintza bereziak jarri ahal izango ditu interesgarri irizten diren beste talde batzuentzat. 


