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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Behin betiko onestea zerga ordenantzaren aldaketa

Ondoren aipatzen den zerga ordenantzaren aldaketaren aurka ez da erreklamaziorik aurkeztu:

— Zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen 
ordenantza (V. epigrafea. Arrate kirolgunearen tarifak) behin betiko onetsita geratzen da, eta 
jarraian ordenantza osoa argitaratuko da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutako ondorioetarako:

Zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak 
egitearen tasak arautzen dituen ordenantza

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauak xeda
tzen duenarekin bat etorriz, eranskinean ageri diren zerbitzu publikoak emateagatik eta adminis
trazio jarduerak egiteagatik tasak ezarri eta eskatzen ditu, ordenantza honen arabera, zeinaren 
zati baitira.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatzekoa da.

II. Zerga egitatea

3. artikulua

Udalak benetan zerbitzua ematea edo jarduera egitea izango da zerga egitatea, zerbitzu 
hori gizabanakoek zuzenean eskatu dutelako, edo gizabanako horiek egin dituzten edo egin ez 
dituzten jardueren ondorioz zeharka sortua izan delako.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakundeak, 
baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz gozatzen 
badute.

2. Zergadunaren ordezkoak izango dira:

a) Zerbitzu edo jardueren tasetan, onura edo eragina jasotzen duten erabiltzaileen etxebizitza 
edo lokalen jabeak; horiek, hala badagokio, onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete.

b) Arriskua aseguratzen duten entitate edo sozietateak, zerbitzu hauen tasetan: suteen 
prebentzioa eta itzaltzea; aurri, eraikuntza eta eraisketen prebentzioa, salbamenduak eta, oro har, 
pertsona eta ondasunak babestea eta zerbitzua mantentzea.

c) Hirigintza baimenen tasetan, hau da, lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arau
tegian xedatutakoetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak.



2021eko uztailaren 23a, ostirala  •  82 zk. 

2/6

2021-02631

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

5. artikulua

Hauek ordaindu beharko dituzte tasak:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.

b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek ez badituzte eskatu baina hauek egin
dako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa 
egotz dakiekeenek.

6. artikulua

Subjektu pasiboarekin batera, ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak ordaindu 
beharko dituzte tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

7. artikulua

Salbuespenak eta bestelako zerga onurak aplikatzekoak diren xedapen orokorren arabera 
emango dira.

V. Zerga oinarria

8. artikulua

Zerbitzua egiten duen unitate bakoitza izango da zerga oinarria, eranskinak dioenaren arabera.

VI. Kuota

9. artikulua

Zerga kuota izango da, eranskinean ezartzen denaren arabera, zerga oinarriari tarifa bat 
aplikatuz ateratzen dena, ezarritako kopuru finko bat, edo bi prozedura horiek batera aplikatzetik 
ateratzen dena.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

Tasa sortzen da zerbitzua edo jarduera egiten denean.

VIII. Likidazioa eta ordainketa

11. artikulua

Udalak kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa egingo du, eta likidatutako 
zenbatekoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskineko tarifetan dauden 
arauen arabera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahalko da.

IX. Tasen kudeaketa

12. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen likidazio, bilketa eta ikuskatzearen gaineko guztian, eta 
zergen arloko arau hausteen kalifikazioari eta zehapenak zehazteari dagokien guztian, Lurralde 
Historikoko zergen foru arau orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.

X. Azken xedapena

Ordenantza hau eta beraren eranskina behin betiko onetsi ziren 2021eko uztailaren 10ean. 
Ordenantza ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indarrean 
egongo da harik eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.
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Ordenantzaren eranskina

“Zerbitzu publikoak eskaintzearen eta jarduerak egitearen tasak”

I. epigrafea. Kultura jardueren zerbitzua

1.1. Musikaren hastapenak.

Taldeak (3 lagunetik gorakoak): 23,62 euro/hiruhileko.

Banakako eskolak: 209,40 euro/ikastaro.

(Musika tresna eta musika hizkuntza).

1.2. Ingeles eskolak: udalak antolatu eta gizarte zein kultura etxean ematen diren ingeles 
eskoletara joateagatik.

Ingelesa, haurrentzat:

a) 1 ordu astean: 21,47 euro/hiruhileko.

b) 1 ordu eta erdi astean: 32,22 euro/hiruhileko.

1.3. Euskara eskolak: 114,38 euro/ikastaro.

II. epigrafea. Kirol jardueren zerbitzua

Udalak antolatutako ikastaroetara joatea.

2.1. Gurpil gaineko irristaketa, haurrentzat: 18,24 euro/hiruhileko.

2.2. Haurrentzako lineako hockeya, hastapenak: 18,24 euro/hiruhileko.

III. epigrafea. Ludoteka zerbitzua

3.1. Ludoteka:

a) 1 saio: 15,47 euro/hiruhileko.

b) 2 saio: 20,62 euro/hiruhileko.

3.2. Ludokluba: 21,47 euro/hiruhileko.

3.3. Gazte kluba: dohainik.

IV. epigrafea. Hainbat jarduera

4.1. Eskulan lantegia 35,44 euro/hiruhileko.

4.2. Kakorratz eta puntu lantegia: 15,60 euro/hiruhileko.

4.3. Antzerki lantegia: 26,00 euro/hiruhileko.

4.4. Euskal dantzak: Dohainik.

4.5. Sevillanak: 27,77 euro/hiruhileko/1 h.

 41,66 euro/hiruhileko/1 h eta 1/2.

4.6. Flamenkoa: 27,77 euro/hiruhileko.

4.7. Abesbatza: 26,83 euro/hiruhileko.

4.8. Eskuz sortu lantegia: 13,30 euro/hiruhileko.

4.9. Joskintza ikastaroa josteko makinarekin: 20,80 euro/hiruhileko.

4.10. Batukada ikastaroa: 15,00 euro/hileko.

Iruña Okako udalerrian erroldatuta ez daudenek ehuneko 50 gehiago ordaindu beharko dute 
kuota.
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Musikako banakako saioen kasuan, Iruña Okan erroldatuta ez daudenek, banakako saioaren 
ehuneko 100 ordaindu beharko dute.

Kuotak KPIaren arabera gehituko dira urtero.

V. epigrafea. Igerileku publikoen zerbitzua

Zerga egitatea: udal igerilekuetako instalazioak erabiltzeak zerga ordaindu beharra eragingo du.

Udako tarifak:

Udako abonamenduaren matrikula doakoa.

Udako banakako abonamendu orokorra.

6-13 14-18 18 BAINO 
GEHIAGO

A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 40 € 50 € 70 €

HILEKO ABONAMENDUA 25 € 32 € 42 €

JAIEGUNEKO SARRERA 3 € 4 € 6 €

LANEGUNEKO SARRERA 3 € 3 € 5 €

Udako banakako udal abonamendua.

— Iruña Okan erroldatutako pertsonak.

A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 24 € 30 € 42 €

HILEKO ABONAMENDUA 15 € 19 € 25 €

JAIEGUNEKO SARRERA 2 € 2 € 4 €

LANEGUNEKO SARRERA 2 € 2 € 3 €

Bizikidetza unitateko udako udal abonamendua.

— Honako eskala honen arabera aplikatuko zaie tarifa etxe berean bizi diren pertsonen 
abonamendudunei:

TITULARRA BIGARREN PERTSONA HIRUGARREN PERTSONA ETA 
GAINERAKO PERTSONAK

C A B C A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 42 € 16 € 20 € 28 € 8 € 10 € 14 €

HILEKO ABONAMENDUA 25 € 10 € 13 € 17 € 5 € 6 € 8 €

JAIEGUNEKO SARRERA 4 € 1 € 2 € 2 € 1 € 1 € 1 €

LANEGUNEKO SARRERA 3 € 1 € 1 € 2 € 1 € 1 € 1 €

— Ebazpen judizial bidez egiaztatzen bada gurasoak banandu direla, adingabeei hobaria 
aplikatuko zaie, baldin eta gurasoetako bat Iruña Okako udalerrian erroldatuta badago.

65 urtetik gorakoen edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dutenen banakako 
udal abonamendua.
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Iruña Okan erroldatuta dauden eta 65 urtetik gora edo behar bezala egiaztatutako ehuneko 65eko 
desgaitasun funtzionala edo handiagoa duten pertsonak.

A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 20 € 25 € 35 €

HILEKO ABONAMENDUA 12 € 16 € 21 €

JAIEGUNEKO SARRERA 2 € 2 € 3 €

LANEGUNEKO SARRERA 1 € 2 € 2 €

Neguko tarifak.

6-13 14-18 18 BAINO 
GEHIAGO

A B C

URTEKO ABONAMENDUA 180 € 300 € 480 €

HILEKO ABONAMENDUA 15 € 25 € 40 €

JAIEGUNEKO SARRERA 3 € 4 € 5 €

LANEGUNEKO SARRERA 2 € 3 € 4 €

Erroldatuak.

A B C

URTEKO ABONAMENDUA 108 € 180 € 288 €

HILEKO ABONAMENDUA 9 € 15 € 24 €

JAIEGUNEKO SARRERA 2 € 3 € 4 €

LANEGUNEKO SARRERA 1 € 2 € 3 €

Familia erroldatuak.

TITULARRA BIGARREN
PERTSONA

HIRUGARREN PERTSONA ETA 
GAINERAKO PERTSONAK

C A B C A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 288 € 72 € 120 € 192 € 36 € 60 € 96 €

HILEKO ABONAMENDUA 24 € 6 € 10 € 16 € 3 € 5 € 8 €

JAIEGUNEKO SARRERA 5 € 2 € 3 € 4 € 2 € 3 € 4 €

LANEGUNEKO SARRERA 3 € 1 € 2 € 3 € 1 € 2 € 3 €

— Ebazpen judizial bidez egiaztatzen bada gurasoak banandu direla, adingabeei hobaria 
aplikatuko zaie, baldin eta gurasoetako bat Iruña Okako udalerrian erroldatuta badago.
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65 urtetik gorakoek edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dutenek.

A B C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA 90 € 150 € 240 €

HILEKO ABONAMENDUA 8 € 13 € 20 €

JAIEGUNEKO SARRERA 2 € 3 € 4 €

LANEGUNEKO SARRERA 1 € 2 € 3 €

— Iruña Okan erroldatutako 65 urtetik gorako pertsonak edo ehuneko 65eko desgaitasuna 
edo handiagoa dutenak.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Langraiz Oka, 2021eko uztailaren 12a

Alkate-lehendakaria
MIGUEL ÁNGEL MONTES SÁNCHEZ
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