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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren prezio publikoa 
arautzen duen zerga ordenantza aldatzeari

Erreklamaziorik ez denez aurkeztu ondoren aipatzen den zerga ordenantzaren aldaketari, zei-
nari hasierako onarpena eman zion erabakia 2017ko azaroaren 3an argitaratu baitzen ALHAOn 
(126 zk.).

1. Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren prezio publikoa arautzen duen ordenantza 
behin betiko onartuta geratzen da, eta hemen argitaratzen da osorik, apirilaren 2ko 7/1985 Le-
geak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 70.2. artikuluan jasotako ondorioetarako.

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren prezio publikoa arautzen duen ordenantza

1. artikulua

Udal honek, bat etorriz Arabako lurralde historikoko toki ogasunak arautzen dituen foru 
arauak xedatzen duenarekin, eranskinean ageri diren zerbitzu publikoen eta administrazio jar-
dueren prezio publikoak ezarri eta eskatzen ditu, ordenantza honetan ezarritako eran, zeinaren 
zati baitira.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatzekoa da.

3. artikulua

Arau honetako prezio publikoak zerbitzuen edo jardueren onuradunek ordaindu beharko 
dituzte.

4. artikulua

Arau honetako prezio publikoen tarifak eranskinean daude jasota.

5. artikulua

Kopuru horiek, eskatutako edo egindako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko ordaindu beharko 
dira, eta ezingo dira murriztu epigrafeetan azaltzen diren zenbatekoak.

6. artikulua

Arau honetako zerbitzu edo udal jarduerak jaso ahal izateko, aurrez horien eskaera egin 
beharko zaio udalari. Zerbitzu edo jarduera horiek emanda daudela ulertuko da, edonola ere, 
arau honetako prezio publikoak ordaintzeko baldintzaren pean, eta luzatu ondoren, prezio 
publikoa ez ordaintzeak automatikoki ekarriko du zerbitzua ez ematea edo jarduera ez egitea.

7. artikulua

Arau honetako prezio publikoak ordaindu beharra zerbitzua ematen den edo jarduera has-
ten den unean sortzen da. Hala ere, dagoeneko eman eta luzatutako zerbitzuak edo jarduerak 
badira, ordaindu beharra sortzen da dagozkien tarifetan adierazten diren aldietako bakoitzaren 
lehenengo egunean.
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8. artikulua

Honela ordainduko dira prezio publiko horiek:

a) Emandako zerbitzuen edo egindako jardueren kasuan, zuzenean egin beharko da diru 
sarrera udal kutxan, zerbitzua edo jarduera jaso aurretik, eta bertan aipatzen den gutxieneko 
kopurua ordainduz.

b) Dirua aurretik ordaindu ezin den zerbitzuei eta jardueren kasuan, udalak faktura aurkezten 
duen unean.

c) Urte osoko zerbitzuei eta jardueren kasuan, prezio publikoen zerrendan sartu ondoren, 
urteka.

9. artikulua

Dagokion zenbatekoa itzuliko da jarduera egiten ez bada eta ez egitearen arrazoiak ezin 
bazaizkio egotzi prezio publikoa ordaintzeko obligazioa duenari.

10. artikulua

Prezio publiko horiek ez ordaintzearen zorrak premiamendu bidez eskatu ahal izango dira.

11. artikulua

Ordenantza hau, eranskinarekin batera, indarrean jarriko da Iruña Okako Udalak behin betiko 
onartu eta testu osoa ALHAOn argitaratzen denean, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubi-
dearen oinarriak arautzen dituenak, 65.2 artikuluan ezarritako epea igaro eta gero.

I. epigrafea. Kopiak edo administrazio agiriak jaulkitzeko zerbitzua.

1. Prezio publiko honen gaia da, aurrez interesdunak eskatuta, fotokopiak jaulkitzea, bai eta 
aldizkari ofizialetako edo egunkari publikoetako iragarkiak ere.

2. Ordaintzetik salbuetsita egongo dira administrazio publikoak, oro har, erakunde ofizialak 
eta administrazio batzarrak.

Prezio publikoa

a) Fotokopiak jaulkitzea, interesdunak eskatuta:

DIN- A4: 0,1 euro

DIN- A3: 0,11 euro

b). Interesdunek eskatzen dituzten kopiak udal bulegoetatik kanpoko establezimenduetan 
egin beharrekoak badira, fotokopiak egiteko zerbitzuak dakarren gastu osoa igorriko zaie.

c) Egunkarietako eta aldizkari ofizialetako iragarkiak, partikularrek eskariz hasitako espedien-
teetan: iragarkiaren zenbatekoa.

II. epigrafea. Zerbitzua udalaren material edo makinekin ematea.

Xedea. Prezio publiko honen gaia da ordenantza honen eranskinean jasotzen den tarifan 
aipatzen diren zerbitzuetako bat ematea, horrek berekin baitakar ordaintzeko betebeharra.

Tarifa

1. Alokairua egun bakoitzeko: 156,25 euro

2. Eratu beharreko abala: 625,05 euro

III. epigrafea. . Udalaren aretoak eta instalazioak lagatzea.

3.1. Gizarte etxeko ekitaldi aretoa: 10 euro

3.2. Gizarte etxeko ekitaldi aretoa (soinua, bideoa, etab.): 30 euro
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3.3. Gizarte etxeko aretoak: doan

Egoitza udalerrian duten elkarteak eta entitate publikoak: doan.

3.4. Udal pilotalekua (ordubete)

Erroldatuek: 3 euro

Ez erroldatuek: 6 euro

IV. epigrafea. Santa Katalina lorategi botanikoa.

• Bisita librea: 3,00 euro

• Bisita ikasle txartelarekin: 1,50 euro

• 10 urtera arteko haurrak (talde gidatuetan izan ezik): doan

• Taldeak (gutxienez 10 lagun): 2,00 euro pertsonako

• Helduen talde gidatua (gehienez 30 lagun): 3,00 euro pertsonako

• Helduen bisita gidatua + eztia dastatzea

(gehienez 30 lagun): 4,00 euro pertsonako

• Eskola umeen talde gidatua (gehienez 30 lagun): 3,00 euro pertsonako

• Eskola umeen bisita gidatua eta eztia dastatzea

(gehienez 30 lagun): 4,00 euro pertsonako

• Eskola umeen talde gidatua + eztia dastatzea + lantegia (gehienez 30 lagun): 5,00 euro 
pertsonako

Jardueretarako guneak eta oinarrizko azpiegitura erabiltzea:

• Ezkontza:

300 euro (lorategiko gunea erabiltzea)

500 euro (lorategiko gunea eta laguntzako materiala erabiltzea –aulkiak, mahaiak eta lan-
gileak-)

• Aretoa erabiltzea: 60 euro

• Profesionalen argazkiak: 60 euro

Udalerrian erroldatuta dauden bizilagunei ezarritako kuotaren ehuneko 50eko lagunduko 
zaie diruz.

Udalerrian erroldatuta dauden familia ugariek eta Hirukide-koak diren familia ugariek ehu-
neko 33ko hobaria izango dute bisita librerako ezarritako kuotan.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Iruña Oka, 2017ko abenduaren 18a

Alkate-lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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