
2018ko urtarrilaren 12a, ostirala  •  5 zk. 

1/15

2018-00026

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

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Behin betiko onartzea 2018ko ordenantzen aldaketa

Udal honek, 2017ko azaroaren 27ko osoko bilkura berezian, hasierako onarpena eman zion 
hainbat udal ordenantza aldatu eta ezartzeko espedienteari, eta hura jendaurrean egon den 
bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onartzen da. Beraz, 41/1989 Foru 
Arauak, toki ogasunak arautzen dituenak, 16.4 artikuluan xedatutakoa betez, argitaratu egiten 
da, indarrean jar dadin.

Agurain, 2018ko urtarrilaren 3a

Alkatea
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

Eranskina

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

* Gehitu egiten da 1,69 arte zergaren tarifaren gutxieneko kuoten gainean aplikatutako koe-
fizientea.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA 2018

a) Turismoak
< 8 zaldi fiskal: 21,86 euro

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 59,02 euro

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 124,61 euro

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 171,66 euro

20 zaldi fiskaletik aurrera 242,45 euro

b) Autobusak
21 plaza baino gutxiago 144,28 euro

21 eta 50 plaza bitartean 205,48 euro

50 plaza baino gehiago 256,85 euro

c) Kamioiak
1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 73,24 euro

1.000 kg eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria 144,28 euro

2.999 kg eta 9.999 kg bitarteko karga erabilgarria 205,48 euro

9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 256,85 euro

d) Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiago 30,60 euro

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 48,81 euro

25 zaldi fiskal baino gehiago 144,28 euro
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IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA 2018

e) Atoiak eta erdi atoiak
Zama erabilgarria 750 kg baino gehiago eta 1.000 baino gutxiago 30,60 euro

1.000 kg eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria 48,81 euro

2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 144,28 euro

f) Bestelako ibilgailuak
Ziklomotorrak 7,65 euro

Motozikletak: 125 cm3 arte 7,65 euro

Motozikletak: >125 eta 250 cm3 arte 13,06 euro

Motozikletak: > 250 eta 500 cm3 arte 26,24 euro

Motozikletak: > 500 eta 1.000 cm3 arte 52,46 euro

Motozikletak: > 1.000 cm3 104,95 euro

Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza

* Karga tasa: ehuneko 15,29

ALDIA URTEKO EHUNEKOA

Urtebetetik 5 urterako aldia ehuneko 2,65

10 urte arteko aldia ehuneko 2,35

15 urte arteko aldia ehuneko 2,25

20 urte arteko aldia ehuneko 2,25

Zerga ordenantza, etxeak edateko urez hornitzearen eta estolderiaren tasa arautzen duena

18. artikulua honela geratu da:

Ur hornidurako sarearen hargunea dela joko da gertuen dagoen banaketa hodi nagusitik 
ateratzen den adarra, urez hornitu nahi den higiezinera ura daramana. Adar horrek ezaugarri 
espezifikoak dituen hobi eroale bat izango du, hornitu beharreko ur kopuruaren arabera; ur 
hartune bakar batetik askotariko hornidurak egin daitezke finka berera.

Euri uren eta ur beltzen saneamendu sareko hargunea dela joko da eraikinetik ateratzen den 
hoditeria, gertuen dagoen saneamenduko sare nagusira daramana ura. Adar hori ezaugarri 
bereziak dituen hobi eroale batez dago hornituta, hustu beharreko uraren bolumenaren arabera.

Harguneen mantentze lan eta konponketa dagokie zerbitzu ematen dieten higiezinen jabeei, 
eta udalaren ardurakoa dira sare nagusiak.

Honako tasa hauek ezartzen dira 2018rako:

* 2018ko tasak:

URA ESTOLDERIA

Etxeko erabilera:
— Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 30 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 30 m3 – 40 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 40 m3 – 50 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, > 50 m3:

7,66 euro
0,47 euro
0,58 euro
0,73 euro
1,12 euro

7,30 euro
0,42 euro
0,48 euro
0,63 euro
0,88 euro

Denda txikien erabilera eta industria erabileran sartuta ez dauden jarduerak
— Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 30 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 30 m3 – 40 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 40 m3 – 50 m3:
— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, > 50 m3:

7,66 euro
0,47 euro
0,58 euro
0,73 euro
1,07 euro

7,25 euro
0,42 euro
0,48 euro
0,63 euro
0,88 euro
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URA ESTOLDERIA

Industriako erabilerak:
— Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 45 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 45 m3 – 60 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 60 m3 – 100 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 100 m3 – 500 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 500 m3 – 1000 m3

— Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, > 1000 m3

10,62 euro
0,60 euro
0,70 euro
0,84 euro
1,07 euro
1,09 euro
1,10 euro

7,86 euro
0,46 euro
0,61 euro
0,67 euro
0,74 euro
0,74 euro
0,74 euro

Harguneak:
— 1 hazb - 25 mm
— 1,5 hazb - 40 mm
— 2,5 hazb - 65 mm
— 3 hazb - 80 mm
— 4 hazb - 100 mm

787,01 euro
1.090,05 euro
1.628,49 euro
2.050,94 euro
2.455,56 euro

Hornidurarako altak:
— Hornidurarako alta
— Horniduraren titularra aldatzea
— Horniduraren titularra aldatzea horniduraren xede den higiezinaren jabeen artean

163,19 euro
78,86 euro
7,89 euro

Kontagailuak irakurri eta mantentzearen kuota:
— Etxebizitzak
— Industriak (soilik irakurtzea)

2,37 euro
9,81 euro

Establezimenduak irekitzeko baimenagatik ordaindu 
beharreko tasa arautzen duen ordenantza

Honako tasa hauek ezartzen dira 2018 ekitaldirako.

A) Egiaztatzea betetzen direla erabilera aldaketarik ez dakarten jardueren gaineko legeria 
sektorialak ezarritako baldintzak, jarduera espedienterik ez dagoen kasuetan.

— 0 m2 - 100 m2 209,42 euro

— > 100 - 250 m2 234,07 euro

— > 250 m2 391,94 euro

B) Egiaztatzea betetzen direla jardueren gaineko legeria sektorialak ezarritako baldintzak 
jardueraren aldez aurreko gaztigua eman beharra ezarrita daukaten jarduera sailkatuetan.

— 0 m2 - 100 m2 427,78 euro

— > 100 - 250 m2 507,32 euro

— > 250 m2 590,16 euro

C) Egiaztatzea betetzen direla jarduera lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak eta legeria 
sektorialak ezarritako baldintzak jarduera baimenaren peko jarduera sailkatuetan.

— 0 m2 - 100 m2 434,41 euro

— > 100 - 250 m2 868,83 euro

— > 250 m2 2174,00 euro
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Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik 
kobratu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza

A) epigrafea. Zaborra biltzeko zerbitzuaren tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

TARIFAK (HIRUHILEKOAK): 2018

— Etxebizitzak:
— Janari dendak:
— Enpresak, < 5 langile:
— Gizarte eta kultura jardueretan erabiliko diren lokalak:
— Tabernak eta antzekoak:
— Landa turismo eta nekazaritza turismoko etxeak:
— Hotelak eta jatetxeak:
— Supermerkatuak, < 350 m2

— Supermerkatuak, > 350 m2

— Enpresak, 5 - 20 langile:
— Enpresak, 21 - 50 langile:
— Enpresak, > 50 langile:
— Bulegoak eta merkataritzarako lokalak, oro har:
— Lonjak, merkataritzako jarduera izapidetu gabe:
— Garaje plazak:

21,75 euro
41,53 euro
32,59 euro
62,57 euro

105,19 euro
83,60 euro

140,61 euro
105,19 euro
128,62 euro
88,18 euro

100,28 euro
149,44 euro
31,94 euro
4,36 euro
0,50 euro

B) epigrafea. Udalaren kirol instalazioen harpidedunen tasa eta leku horiek erabiltzeko sa-
rreren eta alokairuen zenbatekoa.

Tarifa hauek aplikatzea erabaki da:

Udalaren Kirol Sailari 2018an ordaindu beharreko prezioak

Matrikula, urteko eta hiruhileko abonamendua

4 urtetik beherakoak Doan

5 urte baino gehiago dutenek 10 euro

Urteko abonamendua

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 eta 16 urte bitartekoek 73,45 euro

17 eta 25 urte bitartekoek 89,20 euro

26 urte baino gehiago dutenek 120,70 euro

Hiruhilekoko abonamenduak

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 eta 16 urte bitartekoek 31,50 euro

17 eta 25 urte bitartekoek 42,00 euro

26 urte baino gehiago dutenek 52,50 euro
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Udako abonamenduaren matrikula doakoa

Udako abonamendua

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 eta 16 urte bitartekoek 31,50 euro

17 eta 25 urte bitartekoek 42,00 euro

26 urte baino gehiago dutenek 52,50 euro

Udako abonamenduak 3 hilabete iraungo du, eta udako igerilekua irekitzen den lehenbiziko 
egunean ordainduko da. Hiru hilabete horietan zehar, eguraldia dela eta, aire zabaleko igerile-
kua itxita egoten bada, abonamenduaren titularrek estalpeko igerilekua erabili ahal izango dute.

— Agurainen erroldatutako pertsonek % 25eko hobaria izango dute abonamenduaren 
prezioan. Honako eskala honen arabera aplikatuko zaie tarifa etxe berean bizi diren abona-
mendudunei

— Lehenengo pertsona 100 (ehunekotan)

— Bigarren pertsona 90 (ehunekotan)

— Hirugarren pertsona eta gainerakoak (adingabeak) 50 (ehunekotan)

— Ehuneko 50eko hobaria izango dute 65 urtetik gorakoek eta ehuneko 65eko ezintasuna 
baino handiagoa izanik LGS gainditzen ez dutela egiaztatzen dutenek. Aurrekoak egiaztatzeko, 
errenta aitorpena aurkeztu beharko da.

— Urteko abonamenduak direla eta, ehuneko 50eko hobaria izango dute 18 eta 25 urte bi-
tarteko ikasleek, baldin eta egiaztatzen badute Aguraindik 70 kilometro baino gehiagora ikasten 
dutela. Egoera hori frogatzeko, non bizi diren egiaztatu beharko dute.

Ohar garrantzitsuak:

• 65 urtetik gorakoei, ezinduei eta ikasleei beherapena egiteko, dagozkion agiriak eta frogak 
aurkeztu beharko dituzte horiek.

• Era berean, kirol arloan Aguraingo Udalarekin hitzarmenen bat duten udaletan (Donemi-
liaga, Iruraiz-Gauna, Barrundia eta Asparrena) erroldatutakoek erroldatze hori egiaztatzen duten 
agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Udalaren kirol instalazioetako sarrera eta alokairu tasak, 2018rako

1. Udal igerileku estali edo estali gabeetara sartzea

Abonatuek Doan

Abonatu gabeek
18 urtetik beherakoek 2,50 euro

18 urtetik gorakoek 5,00 euro

Taldeek, 15 lagunetik gorakoek:

18 urtetik beherakoek 1,25 euro

18 urtetik gorakoek 2,50 euro

Aguraingo talde federatuek ( 6 lagun), baldin eta klubek eskaera egiten badute.

18 urtetik beherakoek 1,25 euro

18 urtetik gorakoek 2,50 euro

Hileko pasea
18 urtetik beherakoek 13,20 euro

18 urtetik gorakoek 26,10 euro

Kalea ordubetez alokatzea 11,75 euro
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2. Squash-a alokatzea

— Ordu erdiko saioa

Abonatuek 2,75 euro

Abonatu gabeek (alokairua + igerilekuetarako sarrera): 7,75 euro

— Ordu erdiko 10 saio:

Abonatuek 18,60 euro

3. Kiroldegia alokatzea

A) Pilotalekua

Abonatuek: ordubete. 6,95 euro

Abonatu gabeek ordubete. 13,10 euro

B) Futbito edo saskibaloi zelaia:

Abonatuek: ordubete. 10,95 euro

Abonatu gabeek ordubete. 17,25 euro

C) Dutxak:

Abonatu gabeek 2,35 euro

D) Erabilera bereziak

Berogailurik gabe ordubete. 68,45 euro

Berogailuarekin ordubete. 116,70 euro

Aparteko garbi-ikuzia 174,90 euro

Fidantza 1004,65 euro

Oharrak:

1. Kiroldegia eta gimnasioa alokatzeko tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira udalak 
antolatutako jarduerak.

2. Honako hauek hobariak eduki ahal izango dituzte:

— Herriko kirol klub eta elkarteek, entrenamendu, lehiaketa ofizial, prestakuntzarako partida 
eta erakustaldietarako.

— Eskolek, eskola orduetan eta heziketa fisikoko klaseak emateko.

— IGEek eta kirol erakundeek eskola kirola garatzeko

— Herriko beste elkarte batzuek, baldin eta, kirol jarduerarik egin ez arren, udalaren baimena 
badute.

3. Erabilera berezi dira kultur jarduerak, ezohiko kirol ikuskizunak eta kirolaz gaindiko jar-
duerak. Besteak beste, hauek:

— Alderdi politiko edo sindikatuen mitinak, batzarrak, bilerak edo kongresuak eta erlijio 
ekitaldiak.

— Irabazi asmoa duten erakundeek egindako jarduerak.

— Zehatz-mehatz kirol jarduera izan ez arren, herrikoak ez diren kirol eta kultura elkarteek 
egindako jarduerak

— Etab.

4. Udalak du, erabilera bereziaren helburuetan edota programan oinarrituta, doan utzi edo 
hobariak emateko eskubidea.
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4. Belar artifizialeko futbol zelaia alokatzea.

Argirik gabe erreserbatzea (gehienez 2 ordu) 98,05 euro

Argiarekin erreserbatzea (gehienez 2 ordu) 151,00 euro

Aldagelak erabiltzea 98,05 euro

5. Eskalada-murrua erabiltzea

Abonatuek Doan

Abonatu gabeek 1,50 euro

6. Muskulazio aretoa erabiltzea

ORDUBETE

Abonatuek: Doan

Abonatu gabeek 2,60 euro pertsonako

Hiruhilekoko abonamenduak 42,00 euro pertsonako

7. Gimnasioa erabiltzea

Gimnasioa taldeek alokatzea 6,30 euro/ordu

8. Tenis pista alokatzea. (Dohainik erabil daiteke baina erabiltzeko lehentasuna izateko, erre-
serbatu egin beharko da).

Abonatuek ordubete 2,75 euro Argiarekin 6,95 euro

Abonatu gabeek ordubete 6,95 euro Argiarekin 10,40 euro

9. Sauna

Hiru ordu laurdeneko saio bat:

Abonatuek: 3,45 euro

Abonatu gabeek (alokairua + igerilekuetarako sarrera) 8,45 euro

Hiru ordu laurdeneko 10 saio:

Abonatuek: 20,75 euro

10. Bolatoki estalia erabiltzea

Abonatuek 1,30 euro

Abonatu gabeek 2,60 euro

11. Kanpoko pistak erabiltzea (Apategi-Moncloa)

* Dohainik.
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Udalaren kirol jardueren prezioak determinatzeko irizpideak

1. Aurreko denboraldian ere izan ziren jarduerei urte batetik besterako maiatzeko KPIari 
dagokion igoera aplikatuko zaio.

2. Hirugarren adinekoei zein ezintasunen bat dutenei zuzenduriko jarduerei dagokienez, 
ehuneko 50eko murrizketa aplikatuko zaie LGS gainditzen ez duten jubilatu edo pentsiodunak 
direnean.

3. Kirol ikastaroak emateko kontratatutako enpresetako langileek emandako jarduera be-
rriengatik, dagoeneko badiren antzeko ikastaroengatik kobratzen den prezio bera kobratuko da, 
betiere haien praktika egun kopuru berbera badute.

4. 3. puntuan aipatzen direnez besteko enpresei kontratatzen bazaizkie beste jarduera batzuk, 
jarduera horiek irakasteagatik sortzen den kostuaren araberako prezioa ezarriko zaie, baina 
bereizi egingo da kirol instalazioetako abonatu eta abonatu gabeen artean.

5. Eskaintzen diren astean behingo jardueretan, beste jardueraren bat eginez gero, astean 
bi eguneko jardueren prezioaren erdia kobratuko da.

Uda

* Igeriketa ikastaroak

— Uztailaren 1a eta 31 bitartean egingo dira, astelehenetik ostiralera

— Igerilekuetako kontrol gunean emango da izena.

— Taldeak, 8 lagunetik gorakoak.

— Ikastaroa, batez ere, igerileku estalian egingo da.

Igeriketa, mantentzea, aquefitness (16 urte baino gehiago)

1. taldea 09:45 -10:45

Taldea: 2 16:30 -17:30

Prezioak:
Abonatuek 41,15 euro

Abonatu gabeek 58,40 euro

16 urtetik 
gorakoek 11:00etatik 11:30era.

Prezioak:
Abonatuek 23,45 euro

Abonatu gabeek 35,15 euro

11-15 urte 11:00etatik 11:30era.

Prezioak:
Abonatuek 23,45 euro

Abonatu gabeek 35,15 euro

7, 8, 9 eta 10 urte 11:30etik 12:00etara.

Prezioak:
Abonatuek 23,45 euro

Abonatu gabeek 35,15 euro

5 eta 6 urte 12:00etik 12:30era.

Prezioak:
Abonatuek 23,45 euro

Abonatu gabeek 35,15 euro

3 eta 4 urte 12:30etik 13:30etara.

Prezioak:
Abonatuek 23,45 euro

Abonatu gabeek 35,15 euro
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Eskola igeriketa kanpaina Agurainen. Eskola ikastaroa, 2018-2019

Helburu: Aguraingo eta eskualdeko ikastetxeetako ikasleak, bereziki lehen hezkuntzako hiru-
garren ziklokoak eta/edo bigarren hezkuntzako lehenengokoak. Agurain udalerriko ikastetxeek 
izango dute lehentasuna.

Aldiak, iraupena eta ordutegiak

Astean ordubeteko bi saio izango dituzten hiruhileko ikastaroak (20 saio gutxi gorabehera); 
ordutegiak: 10:30etik 13:30era eta 16:00etatik 17:00etara.

Hona hemen hiruhilekoak:

1. txanda. Urritik abendura arte.

2. txanda. Urtarriletik martxora.

3. txanda. Apiriletik ekainera..

* Hasiera eguna:

2017ko urriaren 1a

* Gehieneko ikasle kopurua taldeko:

Taldeko gehienez 20 ikasle egon ahal izango dira.

* Begiraleak: Aguraingo Udalak egoki iruditzen zaion begiralea kontratatuko du. Gorputz 
hezkuntzako irakasleak eman ahalko du jarduera, baina igeriketa eskolak emateko berariazko 
titulazioa badu, ez bestela.

Halaber, pertsona heldu bat joan beharko da taldearekin.

* Ikastaro osoaren prezioa: taldeko, 164,45 euro da (65,85 euro, monitorea gorputz 
hezkuntzako irakaslea bada) Aguraingo ikastetxeetako ikasleen kasuan, eta 394,75 euro taldeko 
(98,70 euro, monitorea gorputz hezkuntzako irakaslea bada) beste udaletako ikasleen kasuan.

Garraiobideak: Behar izatekotan ikastetxeak edo dagokion udalak hartuko du bere gain 
kostua eta ardura.

* Beharrezko ekipamendua eta nola jokatu igerilekuan:

Ikastaroa egiteko, oinarrizkoak eta ezinbestekoak dira bainujantzia eta uretarako txanoa. 
Gomendagarria da txankletak eramatea.

Igerilekuan zein instalazioan, oro har, zuzen jokatu beharko da indarrean den araudiarekin 
bat.

Uneoro jaramon egingo zaio monitore eta arduradunek esandakoari zein ohartarazitakoari.

* Asegurua: parte-hartzaileen mediku arreta ikastetxearen ardura izango da, edo horrela ez 
bada, ikaslearen berarena.

Hala ere, igerilekuek zein ikastaroak ematen dituen enpresak erantzukizun zibileko asegurua 
izango dute kontratatuta edozein egoera gertatuz gero aurre egin ahal izateko.

* Argibideak eta izen emateak: Aguraingo Udalean, Eduardo Ariztirekin hitz eginda, 945 
300155 telefono zenbakian.

C) epigrafea. Udal musika eskolaren zerbitzua eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasa.

* 2018-2019 ikasturterako tarifak:

Musika tresnak lagatzea: 40 euro.
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Tasa orokorrak:

IKASGAIA MATRIKULA HILEKO KUOTA

1. maila 163,04 euro 36,68 euro

Musika hizkuntza 163,04 euro 36,68 euro

Musika tresna 163,04 euro 36,68 euro

Harmonia modernoa 163,04 euro 36,68 euro

Instrumentu taldea edo konboa 8,56 euro

Ahots taldea 8,56 euro

Irakaskuntza indartua 183,06 euro 44,95 euro

Ezarritako tasetan Aguraingo Udalak ehuneko hobari bat jarriko die musika eskolan ikastur-
tea hasi aurreko gutxienez hiru hilabeteetan Aguraingo udalerrian erroldatuta daudenei, baldin 
ikasturtean zehar bertan erroldatuta jarraitzen badute. Hona hemen kolektibo horrentzako tasak:

IKASGAIA

MATRIKULA HILEKO KUOTA

TASA HOBARIA TASA
BEHIN BETIKOA TASA HOBARIA BEHIN BETIKO 

TASA

1. maila 163,04 85,39 77,65 36,68 19,36 17,32

Musika hizkuntza 163,04 85,39 77,65 36,68 19,36 17,32

Musika tresna 163,04 85,39 77,65 36,68 19,36 17,32

Harmonia modernoa 163,04 85,39 77,65 36,68 19,36 17,32

Instrumentu taldea edo konboa 8,56 4,48 4,08

Ahots taldea 8,56 4,48 4,08

Irakaskuntza indartua 193,06 96,39 86,67 44,95 23,67 21,28

D) epigrafea. Kultura jardueren zerbitzuaren tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

• Informatika gelako bazkideak, urteko kuota: 14,53 euro urtean

• Informatika gela alokatzea: 43,95 euro orduko

• Udaleko informatika teknikariaren zerbitzuak: 36,34 euro orduko

• Tailerrak eta ikastaroak: Lantegi edo ikastaroaren arabera

E) epigrafea. Udalaren langileekin eta materialarekin zerbitzua eskaintzeagatik kobratu be-
harreko tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

— Udaletxeko eskailerak, eguneko: 3,69 euro

— Udal langilea /ordua: Udalhitzen xedatutakoaren arabera

— Mahaiak eta aulkiak Doan

F) epigrafea. Agiriak emateagatik kobratu beharreko tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

Agiri ofizialaren fotokopia, A4, zuri-beltzean 0,12 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, zuri-beltzean 0,24 euro

Planoen fotokopiak 2,14 euro
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Agiri ofizialaren fotokopia, A4, koloretan 0,36 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, koloretan 0,72 euro

Agiriak konpultsatzea 1,02 euro

Kopiak CDan (CDa barne) 3,88 euro

Kopiak pendrive-an 1,12 euro

G) Epigrafea. Hirigintzako lizentzien tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

— Lurzatikatzeengatik, banaketengatik, eraikinen erabilera aldatzeagatik, lurzatiaren batasunari eutsiz 
egindako espazio zatiketengatik eta antzekoengatik (jatorrizko lurzati eta emaitza den lurzati bakoitzeko) 30,20 euro

— Interesdunak hala eskaturik, finkei, egikaritze unitateei edo sektoreei buruzko zedulak eta hirigintzako 
txostenak egitea 46,40 euro

— Urbanizazioei, obrak edo antzekoak egiteari, eta jardueretarako kokaguneei, baldintzei edo mugei 
buruzko txostenak eta abar egitea 9,50 euro

— Partikularrek hala eskatuta espedienteak izapidetzea Iragarkiak argitaratzearen kostua

H) epigrafea. Udal hilerriaren aprobetxamenduaren tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

A) Hobitik ateratzearen eta hobiratzeren eskubideak 31,63 euro

B) Horma hilobia

Betiko esleitzea 468,54 euro

aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 46,84 euro

Horma hilobiak errautsetarako 187,75 euro

aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 18,78 euro

C) Lurreko hilobia: aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 46,84 euro

D) Lursailak lagatzea (m2-ko) 236,96 euro

E) Lurperatzailearen zerbitzuak (zerbitzuko)

* Hilobiratzeak.

Horma hilobian 109,97 euro

Panteoian 171,88 euro

Lurpean 412,63 euro

Errautsak horma hilobian edo panteoian: 109,97 euro

Hilobitik 
ateratzea

Horma hilobian 165,04 euro

Panteoian 185,97 euro

Lurpean 279,34 eurov

10. Udal jabari publikoaren erabilera pribatuaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak 
arautzen dituen ordenantza

A) epigrafea. Bide publikoetako lurpea, lurrazala edo airea okupatzearen tasa

Hona zer tarifa aplikatuko zaien 2018an bide publikoen lurpeko, lurrazaleko edo aireko oku-
pazioa aplikatzen duten eta herritar gehienei edo herritarren zati handi bati eragiten dieten hor-
nidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresei: udalerri honetan urteko fakturazioaren ondorioz 
lortzen duten sarrera gordinen ehuneko 1,5.
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“Bigarren tarifa. Linea elektrikoak

1. Behe tentsioko milimetro edo zatikiko, gehienez ere hiru eramailek eta neutro batek 
eratzen dutenean, hau ordainduko da urteko:

LINEA ELEKTRIKOAK LURPEKOAK AIREKOAK

a) Sekzioa (≤ 10 mm2) 0,08 euro 0,12 euro

b) Sekzioa (11 - 50 mm2) 0,12 euro 0,23 euro

c) Sekzioa (51 - 200 mm2) 0,18 euro 0,39 euro

d) Sekzioa (201 - 500 mm2) 0,42 euro 0,58 euro

e) Sekzioa (> 500 mm2) 0,83 euro 0,97 euro

2. Berariaz tarifatu gabeko kable eta hodiak, metro lineal edo zatikiko eta urteko:

• Lurpekoak: 0,18 euro

• Airetikoak: 0,32 euro

Hirugarren tarifa. Hodiak

Likidoak edo solidoak eramateko, lurpeko hodiaren metro lineal edo zatikiko eta urteko:

a) ≤ 50 mm-ko diametroa: 0,17 euro

b) 51-100 mm-ko diametroa: 0,26 euro

b) 101-200 mm-ko diametroa: 0,54 euro

b) 201-500 mm-ko diametroa: 1,43 euro

b) ≥ 500 mm-ko diametroa: 5,20 euro

Laugarren tarifa. Transformadoreak

— Bide publikoko argindar transformadoreak:

a) Okupazioa: ≤ 20 m2/urte: 95,91 euro

b) Okupazioa: ≥ 20 m2/urte: 172,02 euro

— Lurpeko transformadoreak: bakoitzeko eta urteko: 150,61 euro

Bosgarren tarifa. Beste instalazio batzuk

1.
Kutxatilak-erregistroak: ≤ 1/2 m2: bakoitzeko eta urteko: 6,52 euro

Kutxatilak-erregistroak: ≥ 1/2 m2: bakoitzeko eta urteko: 12,48 euro

2. Goi tentsioko banaketa edo adarkatze kutxak, lurpean: 6,52 euro

3.
Salmenta edo baskula automatiko edo antzeko gailuko (txanpon bidez abiarazten 
direnak) eta urteko: 49,38 euro

Gailu horiek berek udal lokal edo eraikinetan jarriz gero: 73,94 euro

4. Gasolina, lubrikagarri, aire... hornigailuko eta urteko: 131,74 euro

5.

Olio astunak, ikatza edo beste material batzuk deskargatzeko tobera, estalki edo aho bakoitzeko:

okupazioa: ≤ 1/2 m2: urteko: 16,70 euro

okupazioa: ≤ 1/2 m2: urteko: 41,48 euro

6. Bide publikoko airea okupatzea: m2-ko: 0,60 euro
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Seigarren tarifa

Udalaren jabetzako lurpea erabiltzen denean aurreko tarifetan jasotzen ez diren erabilere-
tarako, 0,78 euro m2 edo zatikia izango da ordaindu beharreko tasa.:

Zazpigarren tarifa

Tasa hau ordainduko dute aurreko puntuan adierazitako ezaugarriak betetzen dituzten 
kutxazain automatikoek:

Bakoitzeko eta urteroko baimeneko: 362,19 euro.

B) epigrafea. Bide publikoko lurretan laginketak edo lubakiak irekitzeagatik eta bide publi-
koetako zoladura eta espaloiak altxatzeagatik ordaindu beharreko tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

— Tarifa: 0,756 euro/m2.

— Bermea: Obra kostuaren ehuneko 4,66.

C) epigrafea. Salgaiek, eraikuntza materialek, obra hondakinek, hesiek, eustoinek, astotxoek, 
aldamioek eta antzeko instalazioek erabilera publikoko lurra okupatzeagatik ordaindu beharreko 
tasa

* 2018ko tasak::

2018KO TARIFAK METRO KOADROKO ETA EGUNEKO:

— Salgaiak: ≤ 50 m2 0,13 euro

— Eraikuntzako materialak: ≤ 50 m2: 0,13 euro

— Salgaiak eta eraikuntzako materialak: ≥ 50 m2 0,20 euro

— Hesiak: 0,13 euro

— Obra hondakinak: 0,13 euro

— Astotxoak eta aldamioak: 0,13 euro

— Antzeko instalazioak: 0,13 euro

D) epigrafea. Erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizunak edo 
erakargarriak jartzeagatik edo kale industriengatik, salmenta ibiltariagatik edo filmaketa zine-
matografikoak egiteagatik ordaindu beharreko tasa

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

1. Barrakak eta feriako gailuak: gutxieneko tasa lursailak enkantean eskaintzeko egindako pleguan dago finkatuta.

2. Kalez kaleko industriak eta industria ibiltariak

— Zorroztaileak, eguneko: 0,90 euro eguneko

— Oinetako garbitzaileak, eguneko: 0,90 euro eguneko

— Argazkilariak, eguneko: 0,90 euro eguneko

— Aurrekoetan sartu ez diren beste batzuk: 12,37 euro eguneko

3. Salmenta ibiltaria Urteko tarifa Hiruhilekoko tarifa Eguneko tarifa
— 1 – 3 metro lineal: 259,64 euro 74,75 euro 9,88 euro

— 3 – 6 metro lineal: 330,62 euro 94,92 euro 12,65 euro

4. Salmenta ibiltaria, azoka astearteez besteko egun bakanetan:

Eguneko tarifa: 1 - 3 m: 10,22 euro Eguneko tarifa: 3 - 6 m: 13,29 euro
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E) Epigrafea Tasa bide publikotik ikus daitezkeen pintaketa, pankarta, errotulul, propaganda 
eta iragarkiekin okupazioa eragitearen tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

— Hauteskundeetako propaganda, horretarako zehaztutako lekuetan: doakoa.

— Hauteskunde kanpainetatik kanpo jarriz gero: 0,685 euro/m2.

F) epigrafea: bide publikotik ikusteko moduan edo bide publikoan bertan dauden erakus-
leihoak, erakusketak, kartelak, horma-irudiak eta iragarkiak jarriz okupazioa eragitearen tasa.

* 2018ko tasak:

— Erakusleihoak, metro lineal edo zatikiko eta urteko: 2,16

— Aldi baterako erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartelak, eguneko: 0,69

— Erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartel finkoak, urteko: 6,51

G) epigrafea: ibilgailuak espaloiak zeharkatuz aparkalekuetara sartzeko okupazioa edo 
aparkatzeko eta edozein eratako salgaien zama-lanetarako bide publikoa erreserbatzeko oku-
pazioa eragitearen tasa.

* 2018ko tasak:

— Eraikin edo kotxetegi partikularretan ibilgailuentzako sarrera izatea, edo aparkaleku komun bateko plaza indibidualetan, 
edo jabeen komunitate baten zati diren zona edo kale partikularretan, komunitateko kide ez direnen ibilgailuei aparkatzeko 
debekua jarrita

56,11 euro

— Ibilgailuak gordetzen diren garaje edo lokaletan sarrera izatea, non konponketak edo koipeztatze, garbitze, petroliotze 
edo antzeko lanak egin daitezkeen, edo erregaiz hornitu 56,11 euro

— Sarrera izatea ibilgailuak gordetzen diren merkataritzako garaje, lokal edo aparkalekuetan, non aparkatzeko denboragatik 
prezio jakin bat kobratzen den (ordukako aparkalekua) 56,11 euro

— Ibilgailuak saldu, erakutsi eta konpontzeko lokaletan sarrera izatea, edo koipeztatze, garbitze, petroliotze lanak egiten 
diren lokaletan 56,11 euro

— Merkataritza edo industria lokaletan sarrera izatea merkataritza gaiekin lotutako zama lanak egiteko 56,11 euro

— Erabilera publikoko bide eta lurretan espazioak gordetzea, zama lanak egiteko 56,11 euro

11. Auzo egurketentzako baso aprobetxamenduen tasa arautzen duen ordenantza

* 2018ko tasak:

2018. URTEA

— Egur sortak: 24,81 euro loteko

— Egur hila 15,57 euro tonako

18. Aguraingo Udalaren OPko 610 mendian (Sotos eta Vargas) eta OPko 611 mendian (Udala) 
abeltzaintza aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza

* 2018ko tasak:

ESPEZIEA

KUOTA ABELBURUKO

SOTOS ETA 
VARGAS UDALA

Ardiak 1,451 euro 1,451 euro

Txerriak 5,223 euro 5,223 euro

Ahuntzak 5,223 euro 5,223 euro

Zaldi, asto eta mandoak 11,271 euro 11,271 euro

Behiak 11,304 euro 11,304 euro
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21. Udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera lagatzea arautzen dituen ordenantza

* 2018ko tasak:

a) Irabazteko xederik gabeko Aguraingo elkarte eta bizilagunak.

* Erabilera murriztuetarako: - Harresi Aretoa 30,67 euro + 30,67 euro/teknikariaren ordua.

— Informatika aretoa: 6,14 euro + 30,67 euro/teknikari ordua.

* Erabilera orokorretarako: 0 euro.

* Materialaren mailegua: 0 euro.

b) Irabazteko xederik gabeko Aguraindik kanpoko elkarte eta bizilagunak.

* Erabilera murriztuetarako: - Harresi Aretoa 102,21 euro + 30,67 euro/teknikari ordua.

— Informatika gela: 12,27 euro + 30,67 euro/teknikari ordua.

* Erabilera orokorretarako: 6,14 euro.

* Materialaren mailegua: 6,14 euro.

c) Irabazteko xedea duten erakunde pribatuak (enpresak, sindikatuak, alderdi politikoak)

* Erabilera murriztuetarako: - Harresi Aretoa 102,21 euro + 30,67 euro/teknikari ordua.

— Informatika gela: 12,27 euro + 30,67 euro/teknikari ordua.

* Erabilera orokorretarako: 12,27 euro.

* Materialaren mailegua. 12,27 euro.

d) Ordenantzan zehaztutako fidantzak:

— Musika ekipo handia mailegatzeagatik: 153,31 euro.

— Musika ekipo txikia mailegatzeagatik: 51,13 euro.

— Ikus-entzunezko beste edozein material mailegatzeagatik: 25,56 euro.

— Kioskoak mailegatzeagatik: 102,21 euro.

— Harresi aretoa erabiltzeagatik: 153,31 euro.

25. Ostalaritza eta antzeko establezimenduetako titularrek terrazak, mahai hankabakarren 
multzoak eta instalazio osagarriak instalatzeko egiten duten erabilera publikoko zoruaren 
okupazioa arautzen duen ordenantza

* 2018ko tasak:

Mahai-aulkiak 22,49 euro urtean

Itzalkinak, berogailuak, mahai garaiak eta aulkiak (3) 18,40 euro urtean

Babesak, trenkadak, haize-babesak, lorontziak 10,22 euro urtean

Olanak 3,07 euro/m2/ urtean

Babes bereziak mahaiak eta aulkiak pilatzeko 20,45 euro/m2/urtean

26. Aguraingo Udalaren ordenantza, sasoiko langileentzako instalazioak erabiltzea arautzen 
duena

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2018ko ekitaldirako:

— UAGA sindikatuak erabiltzen badu: 4,09 euro, pertsona eta eguneko

— Erabileraren eskatzaileak udalerriko bertako gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:

* 18 urtetik beherakoak: 4,09 euro, pertsona eta eguneko

* 18 urtetik gorakoak: 6,14 euro, pertsona eta eguneko

— Erabileraren eskatzaileak udalerritik kanpoko gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:

* 18 urtetik beherakoak: 6,14 euro, pertsona eta eguneko

* 18 urtetik gorakoak: 8,18 euro, pertsona eta eguneko
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