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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea udal aldizkarian publizitatea jartzearen prezio publikoa arautzen 
duen ordenantzari

Erreklamaziorik aurkeztu ez denez udal aldizkarian publizitatea jartzearen prezio publikoa 
arautzen duen ordenantzaren aurka, zeinari hasierako onarpena emateko erabakia 2017ko 
urtarrilaren 20an argitaratu zen ALHAOn (8 zk.), behin betiko onartuta geratzen da, xehetasun 
hauekin:

1. artikulua. Kontzeptua

Bat etorriz martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, toki ogasunen Legearen 
testu bateratua onartzen duenak, 127. artikuluan jasotakoarekin, udal honek udal aldizkarian 
publizitatea jartzearen prezio publikoa ezartzen du, zeina ordenantza honek arautuko baitu.

2. artikulua. Ordaintzera behartuak

Ordenantza honetan araututako prezio publikoa udal honek eskaini eta aurreko artikuluan 
aipatu den zerbitzuaren onuradunek ordainduko dute.

3. artikulua. Xedea

Exakzio honen gaia dira udal aldizkarian jartzen diren iragarkiak, xede dutenak ezagun egitea 
artikulu, produktu edo jarduera industrial, komertzial edo profesionalak.

4. artikulua. Zenbatekoa

Udal aldizkarian eta udalaren informazio aldizkarietan publizitatea jartzearen prezio publikoa 
edizioaren arabera finkatzen da, honela:

azal barrua 200,00 euro

kontrazala 250,00 euro

kontrazal barrua 200,00 euro

Barruko orrialdeak

orrialde bat koloretan 150,00 euro

orrialde erdi koloretan 90,00 euro

orrialde laurdena koloretan 50,00 euro

Aplikatuko diren deskontuak segidako zenbakietan jartzeagatik

2 ediziotan ehuneko 15

3 ediziotan ehuneko 20

4 ediziotan ehuneko 25

5 edizio edo gehiagotan (aldeen artean finkatzekoa) jartze bat doan
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5. artikulua. Ordaintzeko beharra

1. Ordenantza honek araututako prezio publikoa ordaindu beharra sortzen da zerbitzua 
ematea baimentzen denean, interesdunak aurkeztutako eskaera aintzat hartuta.

2. Prezio publiko hori baimena eskatzean ordaindu behar da.

3. Segidako zenbakietan jartzearen deskontuak kuota osotik deskontatuko dira.

6. artikulua. Kudeaketa

1. Publizitatea kontratatzeko kudeaketa lana horretarako kontratatzen den pertsonak edo 
enpresak egin ahal izango du; kontratu horretan zehaztuko da ehuneko zenbat dagokion alde 
bakoitzari kudeaketa lanagatik.

2. Ordenantza honen gai den zerbitzua jaso nahi duten interesdunek udal honi (edo horre-
tarako kontratatzen den pertsona edo enpresari) eskaera xehatua aurkeztuko dio nahi duen 
zerbitzuaren izaera, eduki eta hedaduraren gainean.

7. artikulua. Publizitatea kontratatzea

1. Publizitate kontratuak zenbaki bakarrerako edo gehiagotarako izan daitezke.

2. Publizitate iragarkien kontratazioa zuzenean udalak edo publizitatea erakartzeko hautatzen 
den eragileak egin dezake.

3. Udalak hitzarmenak egin ahal izango ditu irabazteko xederik gabeko edo gizarte, kultura 
edo kirol xedeko entitateekin, haiei lagatzeko jartzen den iragarkiren baten edo gehiagoren 
irabaziak.

4. Ordenantza honek arautzen duen zerbitzua jaso nahi dutenek publizitate iragarkia jartzeko 
eskaera egin beharko dute, itxura, diseinua eta edukia zehaztuta.

5. Eskaerak udalean egon behar du iragarkia jarri nahi den aldizkaria argitaratu baino 30 
egun lehenago.

6. Dagokion zerbitzu teknikoak txostena eginik, nahi den zenbakian publizitaterako tokia 
badagoela esanez, iragarleak udal diruzaintzan sartu beharko du bere publizitatea jartzeagatik 
ordenantza honen arabera dagokion prezio publikoaren zenbatekoa, eta kasuan kasuko kon-
tratua formalizatuko du.

7. Iragarleak iragarkiaren azken artea iragarkia jarri nahi den aldizkaria argitaratu baino 15 
egun lehenago entregatu beharko du.

8. Aurreko idatz zatian adierazitako epetik kanpo entregatzen bada, udalak beretzat gordetzen 
du eskubidea iragarkia hurrengo zenbakira aldatzeko; kasu horretan, iragarleak eskatu eta lortu 
dezake iragarkia erretiratzea, baina ordaindu duenaren ehuneko 75 jasotzeko eskubidea izango 
du soilik.

9. Udalak beretzat gordetzen du iragarkia jartzea atzeratzeko, interes orokorraren edo pu-
blizitaterako tokiaren arrazoiak tarteko. Kasu horretan iragarkiak prezio publikoa itzultzea lortu 
dezake, baina ezingo du hori dela-eta kalte-galerarik erreklamatu.

10. Udala ez da egiten iragarkia inprimatzean gerta daitezkeen tipografia akatsen erantzule 
baldin eta entregatu den azken arteak sortutako arazoak badira.

AZKEN XEDAPENA

Zerga ordenantza hau ALHAOn argitaratzen den egunean jarriko da indarrean, eta hala 
egongo da berariaz aldatu edo indargabetu arte.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Iruña Oka, 2017ko martxoaren 9a

Alkate lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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