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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA
Behin betiko onespena ematea zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak
egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeari
Ez da erreklamaziorik aurkeztu ondoren aipatzen den zerga ordenantzaren aldaketaren aurka.
Zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen
ordenantza 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
xedatzen duenarekin bat etorriz, eranskinean ageri diren zerbitzu publikoak emateagatik eta
administrazio 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 Historikoaren 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) Etxebizitzen edo lokalen okupatzaileek jasotzen duten onura edo eragina sortzen duten
zerbitzuak edo jarduerak direla eta ezarritako tasetan, higiezin horien jabeak, zeinek kuotak
jasanarazi ahal izango dizkiete, hala badagokio, dagozkien onuradunei.
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.
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c) Hirigintza baimenen tasetan, hau da, lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arautegian xedatutakoetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak.
5. artikulua
Hauek ordaindu beharko dituzte tasak:
a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.
b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatu ez badituzte, baina haiek egindako edo ez egindako zerbaitengatik gauzatu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa
egotz dakiekeenek.
6. artikulua
Subjektu pasiboarekin batera, ordenantza honetatik eratorritako 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 eranskinean jasotako arau
berezien 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.
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X. Azken xedapena
Ordenantza hau indarrean jarriko da Iruña Okako Udalak behin betiko onetsi eta testu osoa
ALHAOn argitaratzen denean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 65.2 artikuluan ezarritako epea igaro eta gero.
Ordenantzaren eranskina
“Zerbitzu publikoak ematearen eta jarduerak egitearen tasak”
I. epigrafea- Kultura jardueren zerbitzua
1.1. Musika irakaskuntza: udalak antolatu eta gizarte zein kultura etxean ematen diren musika ikastaro hauetan parte hartzeagatik: solfeoa, akordeoia, gitarra, trikitia eta panderoa, organoa, saxofoia, tronpeta. Banakako klaseak direnez, ordaindu beharreko kuota jasotzen den
zerbitzuaren denboraren araberakoa izango da.
Musika irakaskuntza:
Taldeak (3 lagunetik gorakoak): 23,62 euro hiruhileko bakoitzeko
Banakako eskolak: 209,40 euro ikasturteko
(Musika tresna eta musika hizkuntza)
1.2. Ingeles eskolak: udalak antolatu eta gizarte zein kultura etxean ematen diren ingeles
eskoletara joateagatik.
Ingelesa, haurrentzat:
a) ordu 1 astean: 21,47 euro hiruhileko bakoitzeko
b) ordu 1 eta erdi astean: 32,22 euro hiruhileko bakoitzeko
1.3. Euskara eskolak : 114,38 euro ikasturteko
II. epigrafea- Kirol jardueren zerbitzua
Udalak antolatutako ikastaroak:
2.1. Gurpil gaineko irristaketa, haurrentzat: 18,24 euro hiruhileko bakoitzeko
2.2. Haurrentzako hockeya, hastapenak: 18,24 euro hiruhileko bakoitzeko
Arrate kirolguneko jarduerak:
(Bazkideentzat bakarrik)
2.3. Ohiko kirol jarduerak: 3 euro orduko
Bonua: 30 euro (11 eskola/ordu)
2.4. Kirol jarduera bereziak: 5 euro orduko
Bonua: 50 euro (11 eskola/ordu)
2.5. Igeriketa ikastaroak (urria-ekaina)
URTEKO KUOTA

BAZKIDEA

BAZKIDE EZ DENA

Hastapen maila
1 ordu astean

176,00 euro

220,00 euro

2 ordu astean

264,00 euro

330,00 euro

Tarteko maila
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154,00 euro

192,50 euro

2 ordu astean
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URTEKO KUOTA

BAZKIDEA

BAZKIDE EZ DENA

Maila aurreratua
1 ordu astean

132,00 euro

165,00 euro

2 ordu astean

198,00 euro

247,50 euro

2.6. Haurrentzako ikastaroak (urria-ekaina)
URTEKO KUOTA

BAZKIDEA

BAZKIDE EZ DENA

DANCING KIDS
1 ordu astean

74,40 euro

93,00 euro

JUI JITSU
2 ordu astean

148,80 euro

186,00 euro

III. epigrafea- Ludoteka zerbitzua
3.1. Ludoteka:
a) 1 saio: 15,47 euro hiruhileko bakoitzeko
b) 2 saio: 20,62 euro hiruhileko bakoitzeko
3.2. Ludokluba: 21,47 euro hiruhileko bakoitzeko
3.3. Gazte kluba: Doan
IV. epigrafea- Hainbat jarduera
4.1. Eskulan lantegia: 35,44 euro hiruhileko bakoitzeko
4.2. Kakorratz eta puntu lantegia: 15,60 euro hiruhileko bakoitzeko
4.3. Antzerki lantegia: 26,00 euro hileko bakoitzeko
4.4. Euskal dantzak: doan
4.5. Dantza sevillarrak: 27,77 euro hiruhileko bakoitzeko/1 ordu
			

41,66 euro hiruhileko bakoitzeko/ordu eta erdi

4.6. Flamenkoa: 27,77 euro hiruhileko bakoitzeko
4.7. Abesbatza: 26,83 euro hiruhileko bakoitzeko
4.8. “Zure eskuez sortzen ikasi” lantegia: 13,30 euro hiruhileko bakoitzeko
4.9. Josteko makina erabiltzen ikasteko ikastaroa: 20,80 euro hiruhileko bakoitzeko
4.10. Batukada ikastaroa: 15,00 euro hiruhileko bakoitzeko
I., II.2.1. eta 2.2., III. eta IV. epigrafeetako kuotak % 50 handiagoak izango dira Iruña Okako
udalerrian erroldatuta ez daudenentzat.
Musikako banakako saioen kasuan, Iruña Okan erroldatuta ez daudenek banakako saioaren
ehuneko 100 ordaindu beharko dute.
Kuotak KPIaren arabera handituko dira urtero.
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V. epigrafea- Igerileku publikoen zerbitzua
Zerga egitatea: udal igerilekuetako instalazioak erabiltzeak zerga ordaindu beharra eragingo du.
Arrateclub-en tarifak
1. Arrateclub igerilekua
Instalazioetara, igerileku estalira eta udako igerilekura sartzea
Matrikula: bi hilabeteko kuota; doan urteko harpidetzarekin
KUOTA

ARRATECLUB

HILEKOA

UDALAREN KIROL BAZKIDEAREN KUOTA
URTEKOA

HILEKOA

URTEKOA

Helduak

24,20 euro

290,40 euro

10,00 euro

120,00 euro

Masterrak/Desgaituak

19,36 euro

232,32 euro

9,68 euro

116,16 euro

Gazteak

16,94 euro

203,28 euro

8,46 euro

101,52 euro

Haurrak

12,10 euro

145,20 euro

-- euroak

-- euroak

2. Arrateclub oinarrizkoa
Instalazioetara, igerileku estalira eta udako igerilekura sartzea
Fitness gelara sartzea
Matrikula: bi hilabeteko kuota; doan urteko harpidetzarekin
KUOTA

ARRATECLUB

HILEKOA

UDALAREN KIROL BAZKIDEAREN KUOTA
URTEKOA

HILEKOA

URTEKOA

Helduak

31,09 euro

373,08 euro

21,50 euro

258,00 euro

Masterrak/Desgaituak

25,91 euro

310,92 euro

17,20 euro

206,40 euro

Gazteak

25,91 euro

310,92 euro

17,20 euro

206,40 euro

3. Arrateclub aqua
Instalazioetara, igerileku estalira eta udako igerilekura sartzea
Fitness gelara sartzea
Hiri bainuetxera (Ur Etxea) sartzea
Matrikula: bi hilabeteko kuota; doan urteko harpidetzarekin
KUOTA

ARRATECLUB

UDALAREN KIROL BAZKIDEAREN KUOTA

HILEKOA

URTEKOA

HILEKOA

URTEKOA

Helduak

48,40 euro

580,80 euro

35,40 euro

424,80 euro

Masterrak/Desgaituak

28,72 euro

344,64 euro

20,00 euro

240,00 euro

4. Arrateclub igerilekua/oinarrizkoa/aqua
Jardueren kuota: Ez daude barnean jarduera espezializatuak
UDALAREN KIROL
BAZKIDEAREN KUOTA
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HILEKO KUOTA

UDALAREN KIROL
BAZKIDEAREN KUOTA

1. eskola astean

7,26 euro

3,00 euro

2. eskola astean

13,31 euro

6,00 euro

3. eskola astean

18,15 euro

9,00 euro

Eskola guztiak

24,20 euro

12,00 euro
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5. Arrateclub express
Ordutegi mugatua: astelehenetik ostiralera, 13:00-16:00
Instalazioetara, igerileku estalira eta udako igerilekura sartzea
Fitness gelara sartzea
Hiri bainuetxera (Ur Etxea) sartzea
Matrikula: bi hilabeteko kuota; doan urteko harpidetzarekin
ARRATECLUB

Helduak

KUOTA
HILEKOA

UDALAREN KIROL BAZKIDEAREN KUOTA
URTEKOA

20,00 euro

240,00 euro

HILEKOA

URTEKOA

20,00 euro

240,00 euro

6. Arrateclub Plus +
Instalazioetara, igerileku estalira eta udako igerilekura sartzea
Fitness gelara sartzea eta jarduerak (ez daude sartuta jarduera espezializatuak)
Hiri bainuetxera (Ur Etxea) sartzea
Matrikula: bi hilabeteko kuota; doan urteko harpidetzarekin
ARRATECLUB

KUOTA
HILEKOA

UDALAREN KIROL BAZKIDEAREN KUOTA
URTEKOA

HILEKOA

URTEKOA

Helduak

51,82 euro

621,84 euro

38,00 euro

456,00 euro

Masterrak/Desgaituak

31,09 euro

373,08 euro

25,00 euro

300,00 euro

Gazteak

31,09 euro

373,08 euro

25,00 euro

300,00 euro

7. Jarduera espezializatuak
Honako hauek hartzen dira jarduera espezializatutzat: pilates eta bizkar osasuntsua.
Haurren jardueretan prezioa ikastaroko izango da.
Azken xedapena
Ordenantza hau eta eranskina behin betiko onetsi ziren 2021eko azaroaren 9an. Ordenantza
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indarrean egongo da harik
eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.
Langraiz Oka, 2021eko azaroaren 10a
Alkate-lehendakaria
MIGUEL ÁNGEL MONTES SÁNCHEZ
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