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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera lagatzea 
arautzen dituen udal ordenantzari

Jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik eta alegaziorik aurkeztu ez denez gero, 
behin betiko onartu da udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera lagatzea arautzen 
dituen udal ordenantza. Hona hemen, hitzez hitz:

Udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera 
lagatzea arautzen dituen udal ordenantza

Atariko titulua. Ordenantzaren xedea 

1. artikulua. Xedea

1. Honako hau da ordenantzaren xedea:

a) Behar zehatz edo iragankor batzuk asetzeko xedez elkarte, partikular eta erakundeek udala-
ren lokalak erabiltzeko baimena eskatzen dutenean, lokal horiek aldi baterako lagatzeko jarraitu 
behar den prozedura orokorra eta irizpideak ezartzea eta erabilera hori arautzea.

b) Materiala eskatzen duten elkarte, partikular eta erakundeei material hori mailegatzeko 
prozedura orokorra eta irizpideak ezartzea eta mailegu hori arautzea.

c) Horrez gain, udalaren materiala maileguan hartzeagatik eta lokalak erabiltzeagatik or-
daindu beharreko tasa ezarri eta arautzea.

Ordenantza honetatik kanpo geratzen dira elkarte, enpresa edo partikularrei beren jarduerak 
modu iraunkorrean gauzatzeko egiten zaizkien toki edo lokalen lagapenak edo beste arautegi 
bereziren bat daukaten eraikin edo ekipamenduen lagapenak. Halaber, hauteskunde arautegia 
betez, ordenantza honetatik kanpo geratzen da alderdi politikoek lokalak erabiltzea.

Ordenantza honetatik kanpo geratzen dira, orobat, mendi publikoetan dauden txabolen 
erabilera eta udalak deitutako auzolanetarako, borondatezko zein nahitaezkoetarako, mate-
rialaren erabilera.

1. titulua. Lokalen erabilera lagatzea 

2. artikulua. Lokalak zein erabileratarako lagako diren

1. Asparreneko Udalak baimena eman dezake bere lokalak edo eskubideren baten pean 
dituenak prekarioan aldi baterako erabiltzeko, baldin eta jarduera jakin batzuk aldi baterako 
gauzatzeko behar badira. Jarduera horiek honako mota hauetakoak izan behar dira:

A) Interes sozialeko jarduerak, irabazteko xederik gabekoak eta ordain ekonomikorik gabe 
herritar guztientzako direnak, esate baterako hitzaldiak, mintzaldiak, erakusketak, entzuketa 
publikoak, antzezpenak eta jarduera kulturalak edo dibulgaziozko antzeko jarduerak.

B) Elkarteek berezko dituzten jarduerak edo alderdi politiko eta sindikatuen biltzeko eskubi-
dearen ondoriozkoak direnak.
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C) Ordain ekonomikoa izan arren, herriarentzat izaera edo erabilera sozialeko jardueratzat 
jotzen diren jarduerak (ikastaroak, jardunaldiak, hitzaldiak, lantegiak eta antzeko jarduerak), beti 
ere, noizean behin egiten direnean eta iraupen mugatukoak direnean.

2. Espresuki debekatuta dago pertsonen berdintasunaren printzipioaren kontrako jarduerak 
gauzatzea, eta ondorioz, debekatuta dago indarkeriazkoa den edo duintasun pertsonalaren 
kontrakoa den edo arraza, sexu, erlijio, iritzi, sexu-joera edo beste edozein baldintza edo egoera 
pertsonal edo sozialen ondorioz pertsonak edo pertsona taldeak baztertzen dituen edozein 
ekintza gauzatzea.

3. artikulua. Laga daitezkeen lokalak

1. Hona hemen Asparreneko Udalaren lokal izanik edo Asparreneko Udalak haien gaineko 
eskubideren bat izanik, prekarioan aldi baterako laga daitezkeen lokalak:

— Andra Mari zinema (entzunaretoa).

— Andra Mari zinemako erabilera anitzeko aretoa.

— Kultura etxea.

— Udaletxeko osoko bilkuren aretoa.

— Ikastetxe publikoko eta erretirodunen zentroko gelak, hurrengo artikuluan ezarritakoaren 
arabera.

— Kiroldegia eta kirol pista estalia.

4. artikulua. Lokalen erabilgarritasuna eta beste baimen batzuk eskuratu beharra

1. Lokal bat erabiltzeko baimena ematerakoan, libre dagoen ala ez hartuko da kontuan. Es-
kaera ukatuko da udalak edo udalaren mendeko zerbitzuren batek (liburutegia, musika eskola, 
ludoteka...) edo zenbait elkartek edo erakundek erabili behar badute; izan ere, elkarte jakin 
batzuk eskubideak dituzte lehendik zenbait lokali dagokienez (esaterako, “Atzoko Gazteak” erreti-
rodunen elkarteak erretirodunen zentroa erabiltzeko, “Cine Andra Mari” kultura elkarteak Andra 
Mari zinema erabiltzeko edo elkarte zein talde baimenduek kultura etxeko lokalak erabiltzeko).

2. Ikastetxe publikoko gelak aldi baterako erabiltzeko eskaerek, udal baimena behar iza-
teaz gain, ikastetxe publikoaren zuzendaritzaren baimena beharko dute, eta hark egoki jotako 
baldintzak ezarri ahal izango ditu.

3. Erretirodunen zentroko gelak aldi baterako erabiltzeko eskaerek, udal baimena behar 
izateaz gain, “Atzoko Gazteak” erretirodunen elkartearen zuzendaritzaren edo zentroaren 
zuzendaritza batzordearen baimena beharko dute, eta hark egoki jotako baldintzak ezarri ahal 
izango ditu.

5. artikulua. Lokal baten erabilera lagatzea baimentzeko irizpideak

Aurreko artikuluan aipatu den bezala, lokal hori libre dagoen ala ez eta aldi berean beste 
baimen batzuk behar diren ala ez kontuan hartzeaz gain, irizpide hauei jaramon egingo zaie 
jarduera zehatzak gauzatze aldera lokal baten erabilera lagatzeko:

2. artikuluan zerrendatutako jarduerak egiteko, Andra Mari zinemaren entzunaretoa edo 
erabilera anitzeko aretoa lagatzea lehenetsiko da, eskaeraren arabera

Bai beste batek eskatu duelako bai beste arrazoiren batengatik, eskatutako lokala erabilgarri 
ez badago, baimenaren xede izan daitekeen beste lokal bat lagako da. Era berean, beste zeinahi 
lokalen erabilera baimendu ahal izango da, baldin eta, arrazoi teknikoak edo irisgarritasunaren 
ingurukoak direla eta, ezin bada Andra Mari zinema erabili.

Horrez gain, udalak lokalak erabiltzeko baimena ukatu ahalko du lokal hori beste zerbitzu 
publiko batzuk eskaintzeko erabili behar denean edo pertsona edo erakunde eskatzaileak 
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ordenantza honetako 12. artikuluan ezarritako arau hauste oso larri bat, bi arau hauste larri 
baino gehiago eta sei arau hauste arin egin dituenean.

6. artikulua. Eskaerak

Interesdunek udalari idatziz eskatuko diote lokalaren lagapena; eskaera zazpi egun lehenago 
egin beharko da gutxienez, eta horrez gain, honako alderdi hauek adierazi beharko dira:

— Lokala erabiltzeko baimena eskatzen duen elkarte, erakunde edo partikularraren izena, 
IFZ, helbidea eta telefono zenbakia.

— Gizataldeak edo pertsona juridikoak direnean, horrez gain, ordezkariaren izena, bere 
NANa, helbidea eta telefono zenbakia adierazi beharko dira. Ordezkari hori izango da, ondorio 
guztietarako, eragiten diren kalte, galera eta arau hausteen erantzulea udalaren aurrean.

— Garatuko den jardueraren deskripzioa, ahal bezain xeheki azalduta. Lokala zein egun 
eta ordutarako eskatzen den adieraziko da, bai eta sarrera kobratuko den ala ez edo jarduera 
garatzeagatik ezarriko den prezioa ere.

7. artikulua. Pertsona juridikoen ordezkaria

Gizatalde edo pertsona juridikoek aurkeztutako eskaeretan derrigorrez adierazi beharko da 
ordezkari bat, eta huraxe izango da, ondorio guztietarako, eragiten diren kalte, galera eta arau 
hauste guztien erantzulea udalaren aurrean.

Baimenaren xedea bada lokalak 2.1. B. artikuluan jasotako jardueretarako erabiltzea, 
eskatzaileak hauek izan behar dira: udalerrian jarduerak gauzatzen dituzten elkarte, alderdi 
politiko, talde edo sindikatuak. Ordezkaria eta ondorioz, erantzulea den pertsonak derrigorrez 
egon beharko du udalerrian erroldatuta eskaera egin baino lehen.

8. artikulua. Prozedura

1. Eskaera udalaren erregistro orokorrean aurkeztu ondoren, Asparreneko Udaleko Alkatetzak 
baimendu edo ukatu egingo du eskaera.

Horren gaineko esanbidezko ebazpena hartuko da eta idatziz jakinaraziko da lokalak 
erabiltzeko baimena emateagatik tasaren bat kobratu behar denean edo baldintza bereziak 
ezartzen direnean, bai eta erabiltzeko baimena ukatzen denean ere.

2. Aldi berean eskaera bi edo gehiago egiten direnean, lehentasuna emango zaio sarrera 
erregistroko zenbakiaren arabera lehenengo aurkeztu den eskaerari.

3. Eskaera egin duen pertsonak edo erakunde edo pertsona taldearen ordezkariak aurreko 
egun baliodunean udal bulegoetara joan beharko du lokalaren giltzak jasotzeko. Giltza ho-
riek lokala erabiltzen bukatu osteko egun baliodunean entregatu beharko dira. Udalak giltzak 
eman ordez, posible izango da udaleko langileren batek edo langile baimenduren batek lokala 
irekitzea.

9. artikulua. Arau orokorrak

Lokala erabiltzeko baimena daukaten pertsona fisiko edo juridiko guztiek bete beharko di-
tuzte ordenantza honetan jasotzen diren arau orokorrak eta, batez ere, honako hauek:

a) Baimendutako erabilera ordutegiak bete beharko dira.

b) Lagatako tokia eskatu edo baimendutako jarduerarako erabili beharko da.

c) Zentroan ezin izango da hirugarren pertsonen merkataritza publizitaterik egin, baldin eta 
udalaren baimenik ez bada. Honako honi esaten zaio publizitatea egitea: zuzenean zein zeharka, 
zerbitzuak eta/edo ondasun higigarri nahiz higiezinak salerostea edo kontratatzea sustatu edo 
bultzatzeko helburua daukan edozein komunikazio mota.



2016ko uztailaren 8a, ostirala  •  77 zk. 

4/9

2016-02383

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

www.araba.eus

d) Esleitutako tokiak eta eraikina partekatzen duten beste erakunde edo elkarteak errespe-
tatuko dira, eta ez da haien jardueren garapen arrunta oztopatuko.

e) Lokala dagoen erakinean erabilera komunerako diren tokien xedea eta helburua erres-
petatuko da.

f) Lokala erabiltzen den bitartean auzoan ez da eragozpenik eragingo, ez eta eremu horre-
tako lasaitasuna asaldatuko ere, eta indarrean dagoen arautegian ezartzen diren neurri egokiak 
hartuko dira.

g) Erabiltzeko esleitu diren tokiak garbitasun, osasungarritasun eta higiene baldintza ezin 
hobeetan mantenduko dira.

h) Zentroko giltzak zainduko dira eta lokala itxi egingo da, baldin eta lagapen akordioan 
besterik ezarri ez bada. Horrez gain, lagatako tokiak ongi erabiltzeaz arduratu behar da eta 
erabiltzaileak zaindu eta kontrolatu behar dira.

i) Egokitutako tokiaren erabilera ez zaio beste inori lagako, ez osoki, ez zati batean.

j) Asparreneko Udalari sortu edo antzematen den edozein irregulartasun, jazoera edo ara-
zoren berri emango zaio, eta larrialdi bat denean, berehala jakinaraziko zaio.

k) Lokalaren garbitasun eta ordenaren erantzukizuna onartuko da. Beraz, jarduera bukatu 
ondoren lokala garbi utziko da, eta elementu higigarriak kendu eta barruko altzariak eta ele-
mentuak ordenatuko dira.

l) Giltzen erabilera egokiaz eta zaintzaz arduratu behar da. Ez da giltzaren kopiarik egingo.

m) Dagozkion tasak ordainduko dira, 2.1. C. artikuluan adierazten diren jarduerak direnean.

10. artikulua. Erantzukizun zibila eta fidantza

1. Lagatako espazioetan hirugarren pertsonei (udala bera ere hirugarren pertsona da) kalteak 
eta galerak eraginez gero, kideen eta erabiltzaileen egite edo ez-egite, dolu edo axolagabeke-
riaren ondorioz, hauek izango dira erantzule zuzenak: pertsona fisikoen kasuan, eskatzaileak; 
taldeen kasuan, berriz, eskaera bermatu duten ordezkariak.

2. Giltzak eman eta hiru egunera, udalak eskaera egin duen pertsonari, kasuan kasu, 
antzeman diren oker, kalte edo lapurreten zerrendaren berri emango dio. Eskaera egin duen 
pertsonak zazpi egun balioduneko epea izango du kalteen jakinarazpen horren kontrako alega-
zioak aurkezteko. Epe hori igaro ondoren, Alkatetzak ebazpena emango du eta bertan, udalak ja-
san dituen kalte eta galera zehatzak adieraziko dira, horien balioa zehaztuko da eta eskaera egin 
duen pertsona fisikoari edo eskaera egin duen pertsona juridikoaren ordezkariari erantzukizuna 
eskatuko zaio.

3. Eskatutako erabileraren ezaugarrien arabera, Udalak eskubidea dauka fidantza bat 
exijitzeko, legeak baimentzen duen edozein modutan. Fidantza udalaren eraikin, lokal eta ins-
talazioak egokiro erabiltzeko eta tokia laga baino lehen zegoen egoerara bueltatzeko betebe-
harra bermatzeko izango da. Halaber, erabiltzaileak erantzule direnean, lagatako eraikin, lokal 
eta instalazioetan benetan gauzatu diren kalte eta galeren kalte-ordaina bermatuko du. Horrez 
gain, ordenantza hau aplikatzearen ondorioz ezar daitezkeen zehapenak ordaintzeko ere izango 
da. Fidantzaren zenbatekoa lokala erabiltzeko baimena ematen duen Alkatetzaren erabakian 
ezarriko da.

4. Jardueraren ezaugarrien arabera, Udalak erantzukizun zibileko poliza bat izenpetzera 
behartzeko eskubidea ere izango du.

11. artikulua. Betebeharrak betetzen direla kontrolatzeko araubidea

Lokalak erabiltzen dituzten erakunde edo pertsonek arauak hautsi dituztela joko da honako 
kasu hauetan:
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a) Udalaren baimenik gabe udalaren eraikin eta lokalak okupatzen direnean.

b) Ordenantza honetan ezartzen den moduan baimena eskuratu ondoren okupatutako lokala 
edo tokia garbi mantentzen ez denean.

c) Lokal, instalazio, ekipo eta erabilitako lokaletan dauden gainerako ondasun higigarrietan 
kalteak eragiten direnean.

d) Alkatearen baimenik gabe, eraikin edo lokaletara sartzeko giltzen kopiak egiten direnean.

e) Erabili diren eraikin eta lokaletara sartzeko giltzak erabilera bukatu bezain laster itzultzen 
ez direnean.

f) Ordenantza honen kontrako beste edozein arau hauste egiten denean.

12. artikulua. Arau hauste motak

Arau hausteak hiru mailatan sailkatzen dira: arinak, larriak eta oso larriak.

Arau hauste arinak: aurreko artikuluaren b, e eta f idatz zatietan ezarri direnak.

Arau hauste larriak: aurreko artikuluaren c eta d idatz zatietan ezarri direnak.

Arau hauste oso larriak: aurreko artikuluaren a idatz zatian ezarritakoa.

13. artikulua. Zehapenak

Arau hausteak honela zigortuko dira:

a) Arau hauste arinak egiteagatik: 100 eta 500 euro bitarteko isunak.

b) Arau hauste larriak egiteagatik: 501 eta 1.000 euro bitarteko isunak.

c) Arau hauste oso larriak egiteagatik: 1.001 eta 1.800 euro bitarteko isunak.

Asparreneko Udaleko Alkatetzak izango du zehapen horiek ezartzeko eskumena. Zehapen 
horiek eta kasu bakoitzean egokia den kalte eta galeren ondoriozko kalte-ordaina nor bere 
aldetik ezarriko dira.

Lehen aipatutako erantzukizun eta zehapenak borondatez ordaintzen ez badira, dagokion 
fidantza exekutatuz gauzatu eta burutuko dira eta, egoki bada, premiamendu bidetik.

14. artikulua. Udalaren eskumenak eta betebeharrak

1. Asparreneko Udalak edozein unetan ikuskatu ahal izango ditu lagatako lokalak. Ikuskapena 
gauzatzean erakunde onuradunak arau hauste oso larri edo larriak gauzatu dituela egiaztatzen 
bada, udalak horiek betetzeko eskatu ahalko dio edo lokala erabiltzeko lagapena edo baimena 
baliogabetu ahalko du.

2. Halakorik behar izanez gero, udalak ordainduko ditu argi, ur eta berogailu gastuak.

II. titulua. Materiala mailegatzea 

15. artikulua. Mailegatu daitekeen materiala

1. Hauxe da Asparreneko Udalaren material inbentariatutik mailegatu daitekeena:

— Oholak, astoak eta aulkiak.

— Ikus-entzunezko materiala (musika ekipoa(k), proiektorea eta argiak)

— Musika tresnak.

— Musika kioskoa.

— Erremintak eta makinak.
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16. artikulua. Materiala mailegatzea baimentzeko irizpideak

1. Materialen eskuragarritasuna kontuan hartzeaz gain, hauek dira materiala mailegatzeko 
baimena emateko irizpideak:

a) Musika ekipo handia erabiltzeko lehentasuna “Germán María Landazabal” musika elkar-
teak du. Asparreneko administrazio batzarrei edo Udalarekin elkarlanean diharduten elkarte eta 
erakunde kolektiboei baino ez zaie utziko eta, bakarrik, elkarrekin egin behar dituzten jardue-
retarako. Orobat, elkarrekikotasun akordioa duten beste toki erakunde batzuei ere utziko zaie. 
Kasu zehatzetan, partikularrei ere utziko zaie, interes publikoko jardueretarako.

b) Gainerako ikus-entzunezko materiala udalerriko elkarte edo erakunde kolektiboei soilik 
mailegatuko zaie, eta Asparrenean kultura edo gizarte jarduerak gauzatzeko baino ez. Kasu 
zehatzetan, partikularrei ere mailegatuko zaie, baldin jarduera interes publikokoa bada.

c) Musika kioskoak Asparreneko administrazio batzarrei, eta Asparreneko elkarteen erre-
gistroan izena eman duten eta legez eratuta dauden elkarteei baino ez zaizkie utziko, kultura 
edo gizarte jarduerak egiteko, bai eta beste herri administrazio batzuei ere, elkarrekikotasun 
araubidean.

d) Musika tresnak “Asparrena” musika eskolan matrikulatutako ikasleei edo Araiako musika 
bandako kideei soilik utziko zaizkie.

e) Makinak Asparreneko administrazio batzarrei soilik utziko zaizkie, beren eskumeneko lanak 
egiteko, edo beste herri administrazio batzuei, elkarrekikotasun araubidean, aparte utzita lurra 
zulatzeko makina eta landare birringailua, zeinak partikularrek ere har ditzaketen.

2. Ikus-entzunezko materiala eta makinak mailegatzeko, beharrezkoa izango da horiek 
erabiltzen dakien pertsona bat dagoela bermatzea, eta halakoetarako, ezagutza hori egiaztatzen 
duten agiriak eskatu ahal izango dira. Oro har, horretarako kontratu harremana duen enpre-
sak edo teknikariak esku hartu dezala eskatuko du udalak, eta zerbitzuaren kostua hirugarren 
eskatzaileak ordainduko du.

3. Horrez gain, udalak materialak mailegatzeko baimena ukatu ahalko du material hori 
beste zerbitzu publiko batzuk eskaintzeko erabili behar denean edo pertsona edo erakunde 
eskatzaileak ordenantza honetako 12. artikuluan ezarritako arau hauste oso larri bat, bi arau 
hauste larri baino gehiago eta sei arau hauste arin egin dituenean.

17. artikulua. Eskaerak

Interesdunek udalari idatziz eskatuko diote materialaren mailegua; eskaera zazpi egun lehe-
nago egin beharko da gutxienez, eta horrez gain, honako alderdi hauek adierazi beharko dira:

— Lokala erabiltzeko baimena eskatzen duen administrazio batzar, herri administrazio, 
elkarte edo partikularraren izena, eta haren IFZ, helbidea eta telefono zenbakia.

— Erakunde kolektiboak direnean, aurrekoez gain, ordezkariaren izena, NANa, helbidea eta 
telefono zenbakia. Ordezkari hori izango da, ondorio guztietarako, eragiten diren kalte, galera 
eta arau hausteen erantzulea udalaren aurrean.

— Eskatutako materialaren deskripzioa, xedea eta zein egun eta ordutan erabiliko den.

— Erabileraren arduradunaren izen-abizenak.

18. artikulua. Prozedura

1. Eskaera udalaren erregistro orokorrean aurkeztu ondoren, Asparreneko Udaleko Alkatetzak 
baimendu edo ukatu egingo du eskaera.

Horren gaineko esanbidezko ebazpena hartuko da eta idatziz jakinaraziko da materiala 
mailegatzeko baimena emateagatik tasaren bat kobratu behar denean edo baldintza bereziak 
ezartzen direnean, bai eta erabiltzeko baimena ukatzen denean ere.



2016ko uztailaren 8a, ostirala  •  77 zk. 

7/9

2016-02383

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

www.araba.eus

2. Aldi berean eskaera bi edo gehiago egiten direnean, lehentasuna emango zaio sarrera 
erregistroko zenbakiaren arabera lehenengo aurkeztu den eskaerari.

3. Eskaera egiten duen pertsonak edo erakunde kolektiboaren ordezkariak udalak izendatzen 
dituen pertsonekin materiala jasotzeko modua zehaztu beharko du, eta haren kargura izango 
dira mailegatutako materialaren toki aldaketa eta garraioa. Materiala lanegunetan eta ohiko la-
neko ordutegiaren barruan jaso eta itzuli beharko da. Ezin da egin larunbatetan edo jaiegunetan.

4. Halaber, eskaera egin duenak fitxa bat izenpetu beharko du materialak jaso eta itzultzen 
dituenean, entregatu edo jasotako materiala xeheki bermatzeko. Udalak erabaki dezake udaleko 
langileek edo erakundearekin kontratu harremana duenak materialaren egoera egiazta dezala; 
hala eginez gero, antolakuntzako pertsona batek nahitaez bertan egon beharko du.

19. artikulua. Arau orokorrak

Materiala maileguan hartzeko baimena daukaten pertsona fisiko edo juridiko guztiek bete 
behar dituzte ordenantza honetan jasotzen diren arau orokorrak eta, batez ere, honako hauek:

a) Materiala bere ezaugarrien arabera erabiliko da.

b) Materiala zaindu, mantendu eta garbitzeko eta materiala ezarritako egunean garbi eta 
baldintza ezin hobeetan itzultzeko ardura hartuko da.

c) Mailegatutako materiala ez zaio beste inori lagako, ez osoki, ez zati batean.

d) Asparreneko Udalari mailegatu den materialean sortu edo antzematen den edozein irre-
gulartasun, jazoera edo arazoren berri emango zaio, eta larrialdi bat denean, berehala jakina-
raziko zaio.

e) Materiala Udalari itzuliko zaio erabiltzen bukatu eta hiru egunera gehienez ere. Landare 
birringailua udal biltegira edo udaleko beharginek esandako lekura itzuli behar da, erabili eta 
hurrengo eguneko 09: 00ak baino lehen. Egun hori larunbata edo jaieguna bada, hurrengo 
lanegunean itzuliko da.

Landare birringailua gasolina andela beteta duela itzuli behar da, eta behar bezain garbi. 
Eginbehar hori betetzen ez bada, fidantza erabili ahal izango da.

f) Arauzko tasak ordaintzea.

20. artikulua. Erantzukizun zibila eta fidantza

1. Materiala jasotzeko baimena daukaten pertsona fisikoak edo materiala jasotzen duen 
erakundearen ordezkariak erantzule izango dira materiala hautsi edo hondatzen denean, eta 
apurtutako piezak ordezkatu edo horiek konpontzeko ardura hartu beharko dute. Materiala 
jasotzen den unean, jasotzen duten material guztiaren zerrenda bat sinatuko dute.

2. Materiala eman eta hiru egunera, Udalak eskaera egin duen pertsonari, kasuan kasu, 
antzeman diren okerren, kalteen edo falta den materialaren zerrendaren berri emango dio. Es-
kaera egin duen pertsonak zazpi egun balioduneko epea izango du kalteen jakinarazpen horren 
kontrako alegazioak aurkezteko. Epe hori igaro ondoren, Alkatetzak ebazpena emango du eta 
bertan, udalak jasan dituen kalte eta galera zehatzak adieraziko dira, horien balioa zehaztuko 
da eta eskaera egin duen pertsona fisikoari edo eskaera egin duen pertsona juridikoaren or-
dezkariari erantzukizuna eskatuko zaio.

3. Udalak eskaera egiten dutenei legeak baimentzen duen edozein modutara fidantza bat 
eskatuko die materiala ongi erabiliko dela eta itzuliko dela bermatzeko. Fidantzaren zenbatekoa 
honako hau izango da:

— Musika ekipo handia mailegatzeagatik: 700,00 euro.

— Musika ekipo txikia mailegatzeagatik: 300,00 euro
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— Ikus-entzunezko beste edozein material mailegatzeagatik: 100,00 euro.

— Kioskoak eta makinak mailegatzeagatik: 100 euro.

— Musika tresnak mailegatzeagatik: 50,00 euro.

— Oholak, mahaiak eta aulkiak mailegatzeagatik: 2 euro, aulki bakoitzeko eta hiruna asto 
dituen ohol bakoitzeko.

4. Beste kontzeju edo herri administrazio batzuei ez zaie fidantzarik ezartzeko exijituko ma-
teriala mailegatzeko elkarrekikotasunezko harremanak daudenean.

Udalak antolatzen dituen jardueretarako edo interes publikokotzat jotzen diren diruz lagun-
dutako jardueretarako ere ez da eskatuko. Diruz lagundutako jardueren kasuan, mailegatutako 
materialak kalteren bat jasan badu, horien zenbatekoa emateke dagoen dirulaguntzaren kontura 
kobratuko da.

III. Titulua. Materiala mailegatzearen eta lokalak erabiltzearen tasa 

21. artikulua. Zerga gaia

Tasaren zerga gaia da herritarrek ordaindu beharreko ekitaldietarako udalaren materiala 
(oholak, mahaiak eta aulkiak, lurra zulatzeko makina edo landare birringailua) eta lokalak 
erabiltzea, nahiz eta ekitaldi horiek (ikastaroak, jardunaldiak, hitzaldiak, lantegiak eta antzeko 
jarduerak) izaera edo erabilera soziala izan.

22. artikulua. Subjektu pasiboak

Subjektu pasibo dira zerga gaiaren barruan sartzen diren materialak maileguan hartzeko edo 
lokalak erabiltzeko baimena eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

23. artikulua. Kuota, sortzapena eta ordainketa

1. Zerga kuota 14. artikuluan jasotzen diren tarifak aplikatuz zehaztuko da.

2. Tasa zerbitzua ematen hasten denean sortzen da.

3. Ordainketa aldez aurretik egingo da, eskatutako materiala maileguan hartzeko edo lokala 
erabiltzeko baimena eman dela jakinarazi ostean.

24. artikulua. Arau hausteak

Zergen alorreko arau hausteei eta horien kalifikazioari dagokionez, bai eta horiei dagozkien 
zehapenei dagokienez ere, Toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan, Arabako zergen Foru 
Arau Orokorrean eta horiek osatu eta garatzen dituzten xedapenetan arautzen den erregimena 
aplikatuko da.

25. artikulua. Tarifak

Tasa honako tarifa hauen arabera eskatuko da:

Epigrafea: materialaren mailegua.

Ohol bakoitza, hiru astorekin, egunean: 1,65 euro.

Aulki bakoitza, egunean: 0,45 euro.

Lurra zulatzeko makina, egunean: 21,50 euro.

Landare birringailua, egunean: 20,00 euro.

Epigrafea: Lokalen erabilera:

“Arrazpi Berri” kiroldegiko ispiluen aretoaren edo kantxen aretoaren edo kultur etxeko loka-
len erabilera, ordu bakoitzeko, nahitaez instalazioak zabalik dauden ordutegiaren barruan: 6 
euro.
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Erabilera eskaera 20 ordu baino gehiagorako bada, ehuneko 20ko deskontua egingo da.

Beste lokal batzuen erabilera, egunean: 32,25 euro.

Beste lokal batzuen erabilera denboraldi batez, pertsona bakoitzeko: 52,89 euro.

Elkarteek antolatzen dituzten jarduerek lehentasuna izango dute betiere lokalak erabiltzeko 
orduan.

Udalak lehentasuna izango du bere lokal guztiak erabiltzeko, nahiz eta erreserbatuta egon, 
udalak berak edo bere zerbitzuak emateko behar baditu.

26. artikulua. Salbuespenak

Landare birringailua erabiltzeagatiko tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira konpostaje 
jarduerak (banaka zein auzoan, abikonposta barne) egiten dituzten eskatzaileak. Horretarako, 
auzo konposteko udal programetan izena emanda daudela edo etxean konposta egiten dutela 
(etxean bertan materia organikoa tratatzen dutela) frogatu beharko dute, eta udal langileek 
behar bezala egiaztatuko dute hori.

Xedapen iragankorra 

Musika tresnen erabiltzaileek, aurrerantzean, ordenantza honetan aurreikusitakoaren arabera 
erabili ahal izango dituzte tresnak.

Azken xedapenak 

Lehenengoa. Ordenantza honetan ez xedatutakoei, Toki ogasunak arautzen dituen Foru 
Arauan, Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta horiek osatzen eta garatzen dituzten 
xedapenetan ezarritakoa aplikatuko zaie.

Bigarrena. Ordenantza hau indarrean egongo da ALHAOn argitaratzen denetik harik eta 
aldatzen edo indargabetzen den arte, eta argitaratu eta biharamunetik aurrera aplikatuko da.

Dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.

Araia, 2016ko ekainaren 27a

Alkatea
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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