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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA
Zergen eta prezio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea
Ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu 2017ko zergen eta prezio publikoen ordenantzen
aldaketari behin-behineko onarpena ematen dio erabakiari; beraz, behin betiko onartzen dira,
eta oso-osorik ematen dira argitara.
Ordenantza behin betiko onartzeko erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa
aurkeztu ahal izango da, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, jurisdikzioarenak, ezartzen duenari
jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazio Auzietarako Salan. Horretarako, bi hilabeteko epea izango da, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.
Murgian, 2016ko abenduaren 21ean
Alkate-lehendakaria
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA

Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik
ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza.
Azken xedapena
Zerga-ordenantza honen azken aldaketa 2016ko urriaren 20an onartu zen behin betiko,
2017ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta aldatzea edo baliogabetzea erabakitzen den
arte jarraituko du indarrean.
2. Zaborra biltzeko zerbitzua:
Etxebizitzak
Profesionales lokalak
Dendak

67,06 euro
67,06 euro
134,02 euro

Zerbitzuetarako lokalak
Altube Estatua
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4.039,72 euro

Guardia Zibilaren Kuartela

542,72 euro

Aita Pauldarrak

160,52 euro

Lanbide Heziketako Institutua

160,52 euro

Karitateko Ahizpak (zaharra)

160,52 euro

Zarateko Karmeldarrak

160,52 euro

Markinako Landa Etxea

160,52 euro

Sarrito Aterpetxea

160,52 euro
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Ostalaritza - Kirolak
Txokoak

187,70 euro

Taberna kafetegiak

187,70 euro

Sardexka bateko jatetxeak

321,84 euro

Sardezka biko jatetxeak

402,06 euro

Estatua-Nekazaritza turismoa

164,84 euro

Hotelak

164,84 euro

Adineko pertsonen egoitza 20 leku

164,84 euros

Adineko pertsonen egoitza 21 eta 40 leku
artean

276,36 euros

Adineko pertsonen egoitza 40 baino
gehiago

387,84 euros

Kirolgunea

555,24 euro

Gizarte Zentroak

119,22 euro

Industria
500 m2 edo gutxiago

148,28 euro

501 eta 1.000 m2 bitartean

542,56 euro

1.001 eta 3.000 m2 bitartean
3.001 eta 10.000 m2 bitartean
10.000 m2 baino gehiago

831,50 euro
1.247,30 euro
1.663,106 euro

Gorago aipatutako epigrafeetan jasotzen ez diren dendek, industriek eta fabrikek itxura dela
eta ondoen egokitzen zaien taldekoek ordaintzen dutenaren arabera ordainduko dute.
Tarifak aplikatzetik sortzen diren kuotak urteari dagozkio, eta zorra urte bakoitzeko lehenengo
egunean sortzen da; Udalak, hala ere, seihilekoetan kobra dezake tasa hori.
4. Musika eskola:
2017/18 ikasturtetik.
— Matrikula:
65,55 euro, erroldatuak.
99,00 euro, erroldatu gabeak.
— Hastapenak, musika hizkuntza eta abesbatza:
11,95 euro hilean, erroldatuak.
17,90 euro hilean, erroldatu gabeak.
— Musika tresna eta musika tresna taldea:
15,51 euro hilean, erroldatuak.
23,25 euro hilean, erroldatu gabeak.
Familia-unitatearen diru-sarreren araberako hobariak kuotetan:
Ehuneko 75, diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldatarenak edo hortik beherakoak
direnean.
Ehuneko 50, diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren eta gutxieneko soldata hori
1,2tik biderkatzearen ondoriozko emaitzaren artekoak direnean.
Ehuneko 30, diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldata 1,2tik eta 1,4tik biderkatzearen
ondoriozko emaitzen artekoak direnean.
Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.
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Azken xedapena
Ordenantza honen azken aldaketa 2016ko urriaren 20an gertatu zen eta 2017ko urtarrilaren
1ean indarrean sartuko da, ALHAO-ko bere argitalpenarekin.
Eranskina
1.1.a) Udalaren Palatu izeneko kirol instalazioen harpideduna (edo udalaren kirol instalazioak).
Hona kuotak:
— Zuiako udalerrian erroldaturiko pertsonentzako familia harpidetza: 63,90 euro.
— Zuiako udalerrian erroldaturiko pertsonentzako banakako harpidetza:
— 14 urtetik gorakoak: 25,55 euro.
— 14 urtetik beherakoak (urte horiek barne): 12,75 euro.
— Zuiako udalerrian erroldatu gabeko pertsonentzako familia harpidetza: 127,70 euro.
— Zuiako udalerrian erroldatu gabeko pertsonentzako banakako harpidetza:
— 14 urtetik gorakoak: 51,15 euro.
— 14 urtetik beherakoak (urte horiek barne): 25,55 euro.
— Galdu delako, desagertu delako, etab.engatik beste abonu bat egitea 3,25 euro.
Familia-abonua familiako kide guztiak barne hartu ahal izango ditu, familiako kidetzat gurasoak eta 30 urte arteko diru-sarrerarik gabeko seme-alaba ezkongabeak hartuta.
65 urtetik gorakoei, erretiratuei eta ehuneko 65eko edo hortik gorako elbarritasuna dutenei
kuotaren ehuneko 50 murriztuko zaie.
1.1.b) Palatu kiroldegiko harpidedun ez diren erabiltzaileak.
Udako denboraldian kiroldegi horretarako sarrera, egun osorako:
a) 14 urtetik gorakoek: 5,80 euro.
b) 14 urtekoek edo hortik beherakoek: 2,30 euro.
1.1.c) Palatu kiroldegiko harpidedun ez diren erabiltzaileak.
Udako denboraldian kiroldegi horretarako sarrera, 16:00etatik aurrera:
a) 14 urtetik gorakoek: 3,15 euro.
b) 14 urtetik beherakoek: 1,25 euro.
Aurreko bi epigrafeek jasotako kuotak ordainduz gero, igerilekuak, aldagelak eta ordaindu
behar ez diren beste zerbitzu guztiak erabili ahal izango dira.
1.2. Kirol-instalazioen erabilera
a) Jai Alai pilotalekua eta tenis-pista:
— abonatuak................................................... 2,00 euro orduko
— ez abonatuak ............................................. 3,70 euro orduko
b) Palatuko pilotalekua, barruko zein kanpoko kirol-kantxak eta futbol-zelaia:
— abonatuak................................................... 6,35 euro orduko
— ez abonatuak: - erroldatuak...................... 10,00 euro orduko
— ez erroldatuak............................................. 12,75 euro orduko
Prezio publikoa argiagatik.............................. 3,00 euro/ordu edo frakzioko.
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Palatu pilotalekua 11:00etatik 17:00etara, astelehenetik ostiralera arte (jaiegunak salbu),
erabiliz gero, ehuneko 50eko hobaria izango da harpidedunen kasuan eta, ehuneko 25ekoa,
harpidetu gabekoen kasuan (hortik kanpo dago argiaren prezioa).
Harpidetu gisa hartuko dira guztiak, baldin eta gorako aipatutako kirol instalazioak (pilotalekua, kirol askotarako pista eta tenis pista) batera erabiltzean erabiltzaileen erdiak gutxienez
harpidedunak badira.
1.3. Sauna.
— Harpidedunak:
— Saioa (30 minutu): ...................................... 6,10 euro
— 4 saioko bonua: .......................................... 15,30 euro
— Harpidetu gabeak:
— Erroldatuak:
— Saioa (30 minutu): ...................................... 5,80 euro
— 4 saioko bonua: .......................................... 15,50 euro
— Erroldatu gabekoak:
— Saioa (30 minutu): ...................................... 9,90 euro
— 4 saioko bonua: .......................................... 30,60 euro
Bonuak hilabeterako balioko dute, gehienez ere, ematen diren egunetik aurrera. Epe hori
pasatu ondoren, iraungita geratuko dira; beraz, indarrik gabe geratuko dira eta ezin izango
dira erabili.
1.4. Giharketa aretoa
— Harpidedunak:
51,35 euro hiru hilean behin.
21,85 euro hilean.
— Harpidetu gabeak:
— Erroldatuak:
76,80 euro hiru hilean behin.
31,70 euro hilean.
— Erroldatu gabekoak:
102,60 euro hiru hilean behin.
43,70 euro hilean.
1.5. Kirol jarduerak ez direnetarako erabiltzea:
Kiroldegia kirol jarduerak ez direnetarako erabiltzeagatik: 1.451,25 euro egunean.
Udalerriarentzat bereziki interesgarriak diren hainbat jazoeratarako ehuneko 100era arteko
salbuespena ezartzen da.
1.6. Boulder- Eskalada murrua.
HARPIDEDUNA

HARPIDETU
GABEAK

Eguneko sarrera

1,20 euro

1,75 euro

Hiru hileko bonoa

11,55 euro

17,40 euro

1,20 euro

1,75 euro

Materiala alokatzea

Argiaren prezio publikoa: 2,60 euro orduko edo zatiki bakoitzeko.
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Erabilera arauak:
A) Ezaugarri orokorrak:
Araudia: udalaren kirol instalazioen arautegi orokorra eta ekipamendu horietarako ezarritako
arau zehatzak aplikatuko dira.
Arduraduna/kontrola: jarduera horren kontrola udalaren kirol instalazioak kudeatu, mantendu eta kontrolatzeko zerbitzuaren enpresa esleipendunen bidez gauzatuko da.
B) Erabiltzeko era:
Norbere kabuz: Arduradunari eskaladan behar bezala aritzen direla egiaztatzen dioten
pertsonek beren kabuz erabili ahal izango dute Boulder eta eskalada murrua (kasuan kasuko
kuota ordaindu eta gero). Erabilera bultzatzeko, hastapen ikastaroak emango dira.
Trebatuta ez dagoen erabiltzaileak Boulder izenekoa baino ezingo du erabili.
Boulder eta eskalada murrua polikiroldegiko bestelako kirolak egitea eragotzi barik erabiliko dira; esangura horretan, kantxa areto futbolean jolasteko alokatu bada, ezingo dira erabili
boulder eta eskalada murrua.
Ikastaroak. Instalazioen kudeaketaren enpresa esleipendunak edo Zuiako Mendi Taldeak
(kasu biotan udalarekin sinatu beharko dute hitzarmena) eman ahal izango dituzte eskaladarako
hastapen ikastaroak.
C) Erabilera Tarifak:
Eguneko sarrera: Sarrera instalazioetako arduradunari ordainduko zaizkio eta gehienez bi
orduz erabili ahal izango dira instalazioak; zenbatekoak kasuan kasuko atalean azaltzen dira.
Hiru hileko bonoa: zenbatekoak kasuan kasuko atalean azaltzen dira.
Argia erabiltzeagatiko prezioaren zenbatekoak kasuan kasuko tarifakoak izango dira.
Harpidedunak kasuan kasuko agiria aurkeztu beharko du, bestela harpidetzarik ez duenari
dagozkion tarifak aplikatuko dira.
D) Materiala alogeran hartu eta mailegatzea:
Materiala alokatzeko zerbitzua dago, baina eskalada murruanbaino ezin da erabili.
Mailegatutako materiala erabiltzeko tarifak kasuan kasuko atalean azaldutakoak dira.
“Gri-gri” berme gailua doan uztan da.
Utzitako materiala behar den moduan itzuli behar da jarduera amaitu eta gero.
E) Erabilerarako arau orokorrak:
— Boulder edo eskalada murrua erabiltzeko, instalazioaren arduradunarengana jo behar
da; egoki jantzi beharko da eta eskaladan aritzeko ezinbesteko materiala ekarri. Boulder eta
eskalada murruaren behealdean ezin da ezertxo ere utzi.
— Boulder eta eskalada murruan aritzeko, 14 urte izan behar da gutxienez. Adingabeek
helduaren laguntza behar dute kirol horretan jarduteko.
— “Gri-gri” eta “zortziko” korapiloa erabili behar dira segurtasunerako.
— Debekatuta dago boulder eta eskalada murruaren elementuak (presak, sokak, koltxonetak)
aldatzea, arduradunaren baimena eskatu barik.
— Jarrera edo eskalada ausartegiak galarazita daude.
— Ezin dira bi pertsona baino gehiago aldi berean egon boulder eta eskalada murruan.
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— Udalaren kirol zinegotziak eta kirol instalazioetako arduradunek ebaluatuko dituzte hemen
jasota ez dauden kasu eta egoerak.
1.7. Futbol zelaia:
Zelai erdi ordu erdi erabiltzea:
Abonatua: 5,45 euro.
Ez abonatua: 10,90 euro.
Argia:
2,20 euro, zelai erdia ordu erdi erabiltzeagatik.
4,35 euro, zelai osoa ordu erdi erabiltzeagatik.
3. epigrafea ezabatzen da: Liburutegia.
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