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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Behin betiko onarpena ematea jolastokiaren eta zaintza zerbitzuaren ordenantza aldaketari

Udal honek, 2016ko apirilaren 21eko ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman zion jolastoki 
eta zaintza zerbitzu publikoaren tasa arautzen duen zerga ordenantza aldatzeko taxututako espe-
dienteari. Espedientea jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, 
espediente hori behin betiko onartu da. Beraz, 41/1989 Foru Arauak, toki ogasunak arautzen 
dituenak, 16.4 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, ordenantza osorik argitaratzen da, 
indarrean jar dadin.

Agurain, 2016ko uztailaren 19a

Alkatea
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

Eranskina 
Jolastoki eta zaintza zerbitzuen tasa arautzen duen zerga ordenantza

1. Xedapen orokorrak 

1. artikulua. Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak 
arautzen dituenak, xedatutakoarekin bat etorriz, udal honek tasak ezarri eta eskatzen ditu zerbi-
tzu eta administrazio jarduerengatik, ordenantza honetan esaten den moduan.

2. artikulua. Ordenantza hau udalerri osoan aplikatzen da.

2. Zerga gaia 

3. artikulua. Zerga gaia da nola jolastoki zerbitzuaren erabilera hala zaintza zerbitzua.

3. Subjektu pasiboa

4. artikulua. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, jolastoki zerbitzuaren erabilera edo 
zaintza zerbitzua eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak eta Arabako zergei buruzko 
Foru Arau Orokorraren 36. artikuluan aipatzen diren entitateak.

Tasak ordaintzera behartuta daude, ordezkari diren aldetik, adingabearen legezko ordezka-
riak, ondorio guztietarako.

4. Jolastoki zerbitzua

5. artikulua. Udalaren Jolastoki Zerbitzua bat eta hamabi urte bitarteko umeek erabili ahal 
izango dute, erabili ere, gehienez, ordubetez.

6. artikulua. Jolastoki zerbitzua, oro har, urriaren 15etik maiatzaren 31ra egongo da zabalik. 
Dena den, data horiek aldatu egin ahal izango dira, zerbitzuak sortzen duen interesaren arabera.

Ikasturte bakoitzak zerbitzu ordutegi bat izango du.

7. artikulua. Jolastoki Zerbitzua, gutxienez, 20 umek eta, gehienez, 100 umek erabili ahal 
izango dute; orduko, gehienez, 20 erabiltzailek eta, gutxienez, 8 erabiltzailek, hain zuzen ere.



2016ko uztailaren 29a, ostirala  •  85 zk. 

2/3

2016-02747

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

www.araba.eus

Bat eta hiru urte bitarteko umeek heldu batek lagunduta egon beharko dute.

8. artikulua. Izena udalean eman beharko da behar bezala jakinaraziko den epean.

Izena emateko epea bukatuta, izena emandakoak plazak baino gehiago badira, zozketa bidez 
esleituko dira plazak.

Izen ematea gauzatzeko, zazpi (7) egun baliodun izango dira zozketa ondoren matrikula 
ordaintzeko. Ordainketa egiaztatu egin beharko da; horretarako, Aguraingo Udalaren kontuan 
dagokion zenbatekoa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria aurkeztuko da. Egiaztagiri horrek 
jolastoki zerbitzua ordaintzen dela eta umearen izen-abizenak jasoko ditu.

Matrikula pertsonala eta besterenezina da, eta haren zenbatekoa ez da itzuliko jolastoki 
zerbitzua bukatutakoan, ez eta umeren batek zerbitzua erabiltzeari uzten badio ere.

9. artikulua. Udalerrien erroldatutako umeek dute jolastoki zerbitzua gozatzeko lehentasuna, 
eta haiek hutsik uzten dituztenak erroldatu gabeek bete ahal izango dituzte.

5. Zaintza zerbitzua

10. artikulua. Udalaren zaintza zerbitzua bi eta hamaika urte bitarteko umeek erabili ahal 
izango dute.

11. artikulua. Lan egiten duten gurasoen seme-alabek erabili ahal izango dute zaintza zerbit-
zua. Gurasoek egiaztatu egin beharko dute lanean ari direla.

12. artikulua. Zaintza zerbitzua ikasturtean zehar egongo da zabalik. Dena den, data horiek 
aldatu egin ahal izango dira, zerbitzuak sortzen duen interesaren arabera.

Ikasturte bakoitzak zerbitzu ordutegi bat izango du.

13. artikulua. Zaintza zerbitzua erabiltzea duten umeen gehieneko kopurua ikasturtea hasi 
aurretik zehaztuko da. Dena den, zerbitzua abian jartzeko, gutxienez, 8 ume behar izango dira, 
zortzi ume ikasturte guztian zehar. Hilen batean erabiltzaileak zortzi baino gutxiago badira, utzi 
egingo zaio zerbitzu hori eskaintzeari hila bukatzean, baldin eta gainerako erabiltzaileek zerbit-
zua erabiltzeari utzi diotenen kuotak ordaintzea onartzen ez badute.

14. artikulua. Izena udalean eman beharko da behar bezala jakinaraziko den epean.

Izena emateko epea bukatuta, izena emandakoak zortzi badira, alegia, onartutako gutxiena, 
eta zortzi horiek zerbitzua ikasturte osoan zehar erabiliko dutela bermatzen ez bada, zaintza 
zerbitzua ez da abian jarriko, baldin eta izena emandakoen familiek ez badute ikasturtean zehar 
zerbitzua uzten duten familien kuotak bere gain hartzen.

Izena emandakoak plazak baino gehiago badira, zozketa bidez esleituko dira plazak.

Izen ematea gauzatzeko, zazpi (7) egun baliodun izango dira zozketa ondoren matrikula 
ordaintzeko. Ordainketa egiaztatu egin beharko da; horretarako, Aguraingo Udalaren kontuan 
dagokion zenbatekoa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria aurkeztuko da. Egiaztagiri horrek 
zaintza zerbitzua ordaintzen dela eta umearen izen-abizenak jasoko ditu.

Era berean, guraso edo tutoreen lan egoera egiaztatzen duen agiria aurkeztuko da.

Matrikula pertsonala eta besterenezina da, eta haren zenbatekoa ez da ez itzuliko ez konpent-
satuko zaintza zerbitzua bukatutakoan, ez eta familiaren batek zerbitzua amaitu aurretik hura 
erabiltzeari uzten badio ere.

15. artikulua. Udalerrien erroldatutako umeek dute zaintza zerbitzua gozatzeko lehentasuna, 
eta haiek hutsik uzten dituztenak erroldatu gabeek bete ahal izango dituzte.
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6. Zerga kuota

16. artikulua. Hona hemen ordaindu beharreko kuotak:

 JOLASTOKI 
ZERBITZUA

MATRIKULA EDO URTEKO KUOTA, 
LEHEN SEME-ALABA

MATRIKULA EDO URTEKO KUOTA, GAINERAKO 
SEME-ALABAK

Jolastoki 25,00 euro/ikasturte 17,00 euro/ikasturte

ZAINTZA 
ZERBITZUA MATRIKULA HILEKO KUOTA, LEHEN 

SEME-ALABA
HILEKO KUOTA, GAINERAKO SEME-

ALABAK

Zaintza 50,00 euro 50,00 euro 50,00 euro

Zerbitzua erabiltzen den denboraren araberako kuota finkoa ordainduko da.

Ezarritako tasetan Aguraingo Udalak hobaria jarriko die Aguraingo udalerrian erroldatuta 
daudenei, baldin eta ikasturtean zehar erroldatuta jarraitzen badute. Hona hemen kolektibo 
horrentzako tasak:

JOLASTOKI
MATRIKULA

TASA HOBARIA BEHIN BETIKO TASA

Jolastoki; matrikula, lehen seme-alaba 25 ehuneko 12 22

Jolastoki; matrikula, gainerako seme-alabak 17 ehuneko 17,65 14

ZAINTZA
MATRIKULA

TASA HOBARIA BEHIN BETIKO HOBARIA

Matrikula 50 ehuneko 10 45

Hileko kuota 50 ehuneko 10 45

7. Sortzapena

17. artikulua. Jolastoki zerbitzua eta zaintza zerbitzua erabiltzeko izena ematen den unean 
sortzen da kuota ordaintzeko beharra.

18. artikulua. Zerbitzuaren onuradunak dagokiona baino lehenago ematen badu baja, ez 
da ezer itzuliko.

8. Likidazioa eta ordainketa

19. artikulua. Izen ematea gauzatzeko, likidazioa egingo da eta matrikula ordaindu. Or-
dainketa egiaztatu egin beharko da; horretarako, Aguraingo Udalaren kontuan dagokion zen-
batekoa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria aurkeztuko da. Egiaztagiri horrek jolastoki edo 
zaintza zerbitzua ordaintzen dela eta umearen izen-abizenak jasoko ditu.

Zaintza zerbitzuari dagokion hileko kuota hil hasieran zordunduko da zerbitzuaren erabilt-
zaileak jakinarazitako kontuan (aurretiko hileko kuota).

9. Kudeaketa arauak

20. artikulua. Izen ematea adierazitako arauen arabera eta horretarako zehaztutako epe ba-
rruan egingo da. Epe hori egoki jakinaraziko da, eta jolastoki edota zaintza zerbitzuak erabiltzea 
ahalbidetuko du.

21. artikulua. Adingabearen tutoreak edo legezko ordezkariak emango du umearen izena.

10. Azken xedapena

Ordenantza hau 2016ko ekainaren 3an onartu zen eta ALHAOn argitaratzen denetik hura 
aldatzea erabakitzen den arte izango da indarrean.
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