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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
OGASUN SAILA

2019ko ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoen aldakuntzari behin betiko onespena 
ematea

Ordenantza fiskal eta prezio publikoen aldakuntzari behin betiko onespena ematea era-
baki du Gasteizko udalbatzak 2018ko azaroaren 30ean egindako bilkuran, urriaren 2ko be-
hin-behineko onespenaren kontra aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren. Hauei dagokie 
aldakuntza.

Erreklamaziorik aurkeztu ez den ordenantzen kasuan, behin-behinekoak ziren erabakiak 
behin betikotzat jotzen dira.

Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 16.4. artiku-
luan xedatutakoaren ildotik, onespen-akordioa eta ordenantzaren testua argitara ematen dira.

Behin betiko onespenaren kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzien Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen den egunaren 
biharamunetik, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso aurkezteko aukera gorabehera.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 30ean

Ogasuneko zinegotzi ordezkaria
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO
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2 TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 
ORDENANTZA FISKALA 

I. XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua 

Gasteizko Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 19ko 
41/1989 Foru Arauaren 19.1 a) artikuluan eta uztailaren 19ko 44/1989 Foru Arauan 
adierazitakoarekin bat etorriz, Ordenantza honen arabera eskatuko du Trakzio Mekanikodun 
Ibilgailuen gaineko Zerga, zein zuzeneko zerga baita.  

2. artikulua 

Udalerri osoan aplikatuko da ordenantza hau. 

 

II. ZERGA-EGITATEA 

3. artikulua 

1. Honako hau da zerga-egitatea: trakzio mekanikodun ibilgailuen titularitatea, bide publikoetan 
barrena zirkulatzeko gai direlarik haiek, edozein mota eta kategoriatakoak izanik ere, zirkulazio 
baimenean ageri den helbidea udalerri honetakoa izanik. 

2. Dagozkion erregistro publikoetan matrikulatuta dagoena joko da bide publikoetan barrena 
zirkulatzeko gai den ibilgailutzat, erregistro horietan baja ematen ez zaion bitartean. Zerga honen 
ondorioetarako, aldi baterako baimenak eta matrikula turistikoak dituzten ibilgailuak ere gai direla 
joko da. 

3. Ez daude zerga honi loturik: 

a) Beren modeloaren antzinatasunagatik erregistroetan baja hartua duten ibilgailuak, nahiz eta 
salbuespen gisa, erakustaldiak, lehiaketa edo mota horretakoetara mugatutako karrerak direla-eta, 
zirkulatzeko baimena inoiz eman badakieke ere. 

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek atoian eramandako atoi eta antzekoak (erdi-atoiak), baldin eta 
haien zama 750 kilotik gorakoa ez bada. 

 

III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 

4. artikulua 

1. Honako hauek egongo dira salbuetsita: 

a) Defentsari edo hiritarren segurtasunari atxikitako Estatuaren, Euskal Autonomi Elkartearen, 
Arabako Foru Aldundiaren eta Udal erakundeen ibilgailu ofizialak.  

b) Ordezkaritza diplomatikoen, bulego kontsularren, agente diplomatikoen eta dena delako 
herrialdeetako kreditatutako karrerako funtzionario kontsularren ibilgailuak, kanpoko aldetik 
identifikatuta badaude eta hedapen eta maila berean hori elkarrekikoa izango bada. 
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Era berean, Espainiako Estatuan egoitza edo bulegoa duten Nazioarteko erakundeen eta estatutu 
diplomatikoa duten bertako kide edo funtzionarioen ibilgailuak. 

c) Nazioarteko itun edo hitzarmenetan xedatutakoetatik ondorioztatzen denaren arabera salbuetsi 
beharreko ibilgailuak.  

d) Osasun sorospenerako edo zaurituak eta gaixoak eramateko anbulantziak eta gainontzeko 
ibilgailuak. 

e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege 
Dekretuaren bidez onartutako Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eranskineko A letran 
adierazitakoak, baldin eta ezindu baten izenean matrikulatuta badaude.  

Halaber, salbuetsita daude ezindu baten izenean matrikulatutako 14 zerga zalditik beherako 
ibilgailuak, ezinduak erabiltzeko baizik ez direnak. Salbuespen hau inguruabar horiek hala irauten 
duten artean aplikatuko da, eta aplikatu ere urrituek eurek gidatzen dituzten ibilgailuei zein haiek 
garraiatzeko erabiltzen direnei aplikatuko zaie.  

Zergatik salbuetsita ere geldituko dira, guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dela-eta, ehuneko 
65 edo gehiagoko desgaitasun maila duen pertsona bat zaintzeko ardura dutela egiaztatzen 
dutenen ibilgailuak. 

Aurreko hiru paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun bati 
ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.  

Letra honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hauexek hartuko dira pertsona ezindutzat: 

a') Ehuneko 33ko edo hortik gorako eta 65etik beherako minusbalio gradua onartuta dutela 
mugitzeko gaitasuna murriztuta duten pertsonak; halakotzat joko dira minusbalio gradua 
aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren II. 
eranskineko baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako batean daudenak edo baremo 
horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak. 

b') ehuneko 65eko minusbalio gradua edo handiagoa duten pertsonak. 

a') eta b') kasuetan egokitzen diren pertsonei —eta mugitzeko gaitasuna murriztuta dutelarik 
1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskineko baremoan A letraz sailkatutako egoeran badaude— 
ez zaie 14 zerga-zaldiko muga ezarriko, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkiarekin erabiltzeko egokituta 
badago. 

f) Autobusak, mikrobusak eta hiri garraio publikoari zuzendutako edo atxikitako gainontzeko 
ibilgailuak, betiere gidariarena barne bederatzi leku baino gehiago baldin badituzte. 

g) Nekazaritza ikuskatzeko txartela duten traktore, atoi, erdi-atoi eta makinak. 

2. Artikulu honen 1. ataleko e) eta g) letretan aipatutako salbuespenak baliatu ahal izateko, eman 
dakizkiela eskatu beharko dute interesdunek, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta hobariaren 
arrazoia azaltzen dituztelarik. Gasteizko udal administrazioak salbuespena aitortzen duelarik, hori 
egiaztatzen duen agiria emango da. 

Aurreko 1. ataleko e) letran xedatutako salbuespenari dagokionez, interesdunak dagokion 
organoak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko du, elbarritasuna eta, halakorik bada, mugitzeko 
gaitasuna murriztuta duela egiaztatzeko, eta ibilgailua zertarako baliatuko den justifikatu, 
Gasteizko udaletxean. Ziurtagiri horretaz gain, eta eskabidearekin batera, ibilgailuaren zirkulazio-
baimena ere aurkeztu beharko du interesdunak, eta, ibilgailua berak bakarrik erabiltzeko bada, 
gidatzeko baimenaren kopia; bera eramateko bada, berriz, gidariaren izen-deiturak eta nortasun-
agiria adierazi beharko ditu eskabidean, eta haren gidatzeko baimenaren kopia erantsi (elbarriaren 
helbide berean egon beharko du erroldatuta). 

3. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kuotaren ehuneko 90eko hobaria emango da 
ibilgailu historikoak nahiz hogeita bost urtetik gorakoak direnean, fabrikatu zirenetik kontatuta. 
Fabrikatze data ez bada ezagun, lehen matrikulazioaren data joko da halakotzat, edo, datu horren 
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faltan, dena delako ibilgailu mota edo eredua fabrikatzeari utzi zitzaion eguna. Hobari hori eskatu 
egin beharko da, eta baldintza hauek bete beharko dira onuradun izateko: 

1. Ibilgailuaren titular nagusia hobariaren onuraduna izatea. 

2. Onuradunak egiaztatzea ibilgailu klasikoak, antzinakoak edo historikoak sustatu edo 
zaintzeko klub edo elkarte bateko kidea dela. 

4. ehuneko 10eko hobaria izango du zergaren tarifak bost lagun edo gehiagorentzako autoak izanik 
horien titularitatea indarrean dagoen legediaren arabera familia ugaritzat jo beharreko bateko 
kideren batena denean, baldin eta ondoren zehazten diren errenta mailak gainditzen ez badituzte 
eta hobaria ematea ekarri zuten baldintzei eusten badiete. Familia bakoitzeko ibilgailu bakarrak 
jaso ahal izango du hobaria.  

Familiaren errenta erabilgarriak, hau da, familiaren zerga-oinarriari familiaren kuota likidoa kenduz 
ateratzen denak, ezingo ditu ondoko kopuruak gainditu:  

Kide kopurua Gehienezko 
errenta

3 33.101,19 euro

4 35.332,75 euro

5 37.135,14 euro

6 38.579,92 euro

7 40.024,71 euro

8 41.455,17euro

9 45.600,70euro

10 50.160,76 euro

11 55.176,83 euro

12 60.694,52 euro

 
Guraso edo tutoreek eta etxean bizi diren adin txikiko seme-alabek osatzen dute familiako kideen 
kopurua. Baldin eta familia ugariko kideek PFEZaren banako aitorpena egitea erabakitzen badute, 
familiako kide horien banako oinarri eta kuotak batuz aterako dira zerga oinarria eta kuota likidoa. 

5. 

a) Zergaren kuotaren ehuneko 90eko hobaria izango dute Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren 
Ibilgailuen Erregistroan gutxienez 40 km-ko autonomiako 'ibilgailu elektriko bateriadun', 
'autonomia handituko ibilgailu elektriko' edo 'entxufatzeko ibilgailu elektriko hibrido' gisa 
sailkatutako ziklomotor, triziklo, lau gurpileko eta motozikletek, autoek, furgoneta arinek, zortzi 
lekutik gorako ibilgailuek eta merkantziak garraiatzeko ibilgailuek, baita erregai-pilak dituztenek 
ere. 

b) Ehuneko 50eko hobaria izango dute autoek, furgoneta arinek, zortzi lekutik gorako ibilgailuek 
eta merkantziak garraiatzeko ibilgailuek Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Ibilgailuen Erregistroan 
'40 km-tik beherako autonomiako entxufatzeko ibilgailu elektriko hibrido', 'entxufatu ezin den 
ibilgailu hibrido' edo 'gas natural konprimitu nahiz likidotuz edo petrolio-gas likidotuz 
propultsatutako ibilgailu' gisa sailkatuta daudelarik. 

Ibilgailuen ahalmen kutsatzailearen arabera Trafiko Zuzendaritza Nagusiak ematen dituen hobariei 
ehuneko 10 gehituko zaie —zergaren tarifa autoei aplikatzen zaielarik—, baldin eta horien titularrak 
familia ugarietako kideak badira —indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera— eta autoek 
bost leku edo gehiago badituzte. 
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IV. SUBJEKTU PASIBOAK 

5. artikulua 

Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren pertsona fisiko edo 
juridikoak eta Erakundeak dira zerga honen subjektu pasiboak, beren izenean daudelarik zirkulazio 
baimena duten ibilgailuak. 

V. KUOTA 

6. artikulua 

Honako tarifa taula honen arabera eskatuko da zerga: 

Ibilgailuaren potentzia eta mota Kuota/euro 

A) Autoak:  

A.1. 8 zaldi fiskal baino gutxiago...................................................  26,67 euro 
A.2. 8 zaldi fiskaletik 11,99ra .......................................................  71,45 euro 
A.3. 12 zaldi fiskaletik 15,99ra ...................................................  158,79 euro 
A.4. 16 zaldi fiskaletik 19,99ra ...................................................  211,87 euro 
A.5. 20 zaldi fiskaletik aurrera ....................................................  348,68 euro 
B) Autobusak:  
B.1. 21 leku baino gutxiago ........................................................ 176,81 euro 
B.2. 21 lekutik 50era.................................................................  254,14 euro 
B.3. 50 lekutik gora...................................................................  317,74 euro 
C) Kamioiak:  
C.1. 1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria.................................  89,91 euro 
C.2. 1.000 kg-tik 2.999ra bitarteko karga erabilgarria ...................  178,43 euro 
C.3. 2.999 kg-tik 9.999ra bitarteko karga erabilgarria ................... 254,14 euro 
C.4. 9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria ..................................  317,74 euro 
 

D) Traktoreak: 

D.1. 16 zaldi fiskal baino gutxiago ................................................. 37,07 euro 
D.2. 16 zaldi fiskaletik 25era ........................................................ 58,76 euro 

D.3. 25 zaldi fiskaletik aurrera....................................................  175,91 euro 
E) Atoiak: 

E.1. 1.000 kg-tik beherako eta 750etik gorako karga erabilgarria ..... 37,62 euro 
E.2. 1.000 kg-tik 2.999ra bitarteko karga erabilgarria ..................... 59,62 euro 
E.3. 2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria .................................. 178,53 euro 
F) Bestelako ibilgailuak: 

F.1. Ziklomotorrak ......................................................................  10,44 euro 
F.2. 125 cc-ra arteko motozikletak ................................................ 10,55 euro 
F.3. 125 cc-tik 250era bitarteko motozikletak ................................. 18,39 euro 
F.4. 250 cc-tik 500era bitarteko motozikletak ................................. 38,49 euro 
F.5. 500 cc-tik 1.000era bitarteko motozikletak ..............................  81,35 euro 
F.6. 1.000 cc-tik gorako motozikletak .......................................... 167,40 euro 
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20 zaldi fiskaleko autoen tarifak direla eta aurreikusitako eguneratzea zerga hau arautzen duen 
uztailaren 19ko 44/1989 Foru Arauan aldatzearen baldintzapean egongo da. 

2. Ibilgailu mota zehazteko arauz zehazten denaren arabera jokatuko da, honako arau hauek ere 
kontutan hartuko direlarik, horrezaz gain: 

a) Salgaiak garraiatzeko asmatu eta egina dagoen lau gurpil edo gehiagoko automobila joko da 
furgoi/furgonetatzat, baldin eta kabina gainerako karrozerian txertatua badauka, eta gehienez 9 
lagunentzako lekua, gidaria barne dela. Furgoi/furgonetek kamioiei dagokien zerga ordainduko 
dute, karga erabilgarriaren arabera, salbu eta ibilgailua 9 pertsona baino gehiago garraiatzeko 
baimenduta badago, gidaria barne delarik, kasu horretan autobusa bailitzan ordainduko baita 
zerga. 

b) Motogurdiak, zerga honi dagozkionetarako, motozikletatzat joko dira eta, beraz, beren 
zilindradaren arabera ordainduko da zerga.  

c) Artikulatutako ibilgailuen kasuan, batera eta bakoitzak bere aldetik ordaindu beharko dira zerga 
arraste potentzia daramanagatik, eta arrastaka eramaten diren atoi eta erdi-atoiengatik. 

d) Beren ahalmenagatik matrikulatu beharrik ez duten atoi eta erdi-atoien kasuan, Industriako 
Ordezkaritzak dagokien ziurtagiria ematen duen unetik joko dira zirkulatzeko gaitzat, edo, hala 
badagokie, benetan zirkulatzen hasten direnean. 

e) Trakzio mekanikodun beste ibilgailuren batek garraiatu edo arrastaka eraman beharrik gabe 
bide publikoetan barrena ibil daitezkeen autopropultsatutako makinengatik traktoreei dagozkien 
tarifen arabera ordainduko da zerga. 

f) Obra eta zerbitzuetako traktoreak eta trotakamioiak artikulu honetako 1. idazatiko D tarifaren 
barruan sartzen direla ulertuko da (traktoreak). 

g) Noranahiko ibilgailuak turismotzat joko dira, eta potentzia fiskalaren arabera ordaindu beharko 
da zerga. 

h) Ibilgailu misto-egokigarriengatik halako ibilgailu motarako baimendutako lekuen kopuruaren 
arabera ordainduko da zerga: 

1. Eserleku kopuruak —gidariarenaz gain— ez badu gainditzen ibilgailuaren kategoria edo 
egituraren arabera hark gehienez izan ditzakeenen erdia, kamioia bailitzan ordainduko da 
zerga, zama erabilgarria aintzat hartuta. 

2. Eserleku kopuruak —gidariarenaz gain— ibilgailuaren kategoria edo egituraren arabera 
hark gehienez izan ditzakeenen erdia gainditzen badu, turismoa bailitzan ordainduko da 
zerga, potentzia fiskala aintzat hartuta. 

i) Autokarabanak, edo bizitokitzat erabiltzeko egokituta dauden ibilgailuak, turismotzat joko dira, 
eta potentzia fiskalaren arabera ordaindu beharko da zerga. 

VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA 

7. artikulua 

1. Zergaldia urtea da, ibilgailua lehen aldiz erosten denean edo baja ematen zaionean izan ezik. 
Kasu horietan zergaldia erosketa gauzatzen den egunean hasi edo Trafiko Zuzendaritzan baja 
ematen zaionean bukatuko da. 

2. Zergaldiko lehenengo egunean sortzen da zerga. 

3. Ibilgailua lehen aldiz erosten den kasuan zergaren kuotaren zenbatekoa erosketa egunetik 
abenduaren 31ra bitartean edo, baja lehenago ematen bazaio, egun horretara bitartean dagoen 
tarteari proportzioz dagokiona izango da. 
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4. Ibilgailuari baja ematen bazaio, zergaren kuotaren zenbatekoa urtarrilaren 1etik ibilgailuari 
Trafiko Zuzendaritzan baja ematen zaion egunera bitartean dagoen tarteari proportzioz dagokiona 
izango da.  

5. Ibilgailuen alta eta bajak atzerriarekiko merkataritza-eragiketen ondoriozkoak direnean, aurreko 
3. eta 4. ataletan xedatutakoa aplikatuko da; gutxienez 9,85 euroko kuota ezarriko da, beti. 

VII. KUDEAKETA 

8. artikulua 

Kudeaketa, likidazioa, ikuskaritza eta diru-bilketa, baita zergen kudeaketa-bidean ebatzitako 
ekintzen berrikusketa ere, ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea dagoeneko udalari 
dagokio. 

9. artikulua 

Gasteizko udalak autolikidazio erregimenean eskatu ahal izango du zerga hau. 

10. artikulua 

Udalak emandako ordainagiria izango da zerga ordaindu izana egiaztatzeko bidea. 

11. artikulua 

Udalak onesten duen egutegi fiskalean ezartzen diren epeetan egingo da zergaren ordainketa, 
ondorengo artikuluan adierazten diren kasuetan izan ezik, bertan adierazten denaren arabera 
jokatuko baita horietan. 

12. artikulua 

1. Trafiko Buruzagitzan matrikulazioa edo zirkulatzeko gaitasunaren ziurtagiria eskatzen dutenek 
zerga ordaindu izana egiaztatu beharko dute aldez aurretik. 

2. Ibilgailuen titularrek, ibilgailuak eraberritu egin dituztela jakinarazten diotelarik Trafiko 
Buruzagitzari, eta horrek zerga honi dagozkionetarako haien sailkapena aldatzen badu, baita 
jabetza edo ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den bizilekua aldatzen denean ere, zerga 
kobratzeko aurkeztutako azken ordainagiria ordaindu dutela egiaztatu beharko dute aldez aurretik 
bertan, salbu eta jabetza aldatzen den kasuan, halakoetan aski izango baita izapidea egiten den 
urtearen aurreko zergaldiko zerga ordaindu dela egiaztatzea, nahiz eta beti galdatu ahal izango 
zaien, kudeaketa eta ikuskaritzaren bitartez, kontzeptu hori dela eta sortu, likidatu, kobratzeko 
aurkeztu eta artean preskribatu ez diren zorrak ordaintzeko.  

3. Trafiko buruzagitzek ez dituzte ibilgailuen jabetza aldatzeko dosierrak izapidetuko aldez aurretik 
zerga ordaindu dela egiaztatzen ez bada. 

13. artikulua 

Matrikulazio berria edo zergari dagozkionetarako ibilgailuaren sailkapena aldatuko duen 
aldaketaren bat egiten bada, ondoren adierazten diren agiriak aurkeztu beharko dituzte 
interesdunek Gasteizko udaletxean, 30 laneguneko epean, matrikulazioa edo aldaketa egiten 
denetik, datu horiek Zergaren Matrikulan sar datiezen: 

a) Zirkulazio baimena. 

b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria. 

c) NAN edo IFK. 
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3 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 
ORDENANTZA FISKALA 

 
 

I. XEDAPEN OROKORRAK 
 

1. artikulua 

Gasteizko Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Ogasun Lokalen 19.2.a) artikuluan eta uztailaren 
19ko 45/89 Foru Arauan adierazitakoarekin bat etorriz, ordenantza honen arabera eskatuko du 
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga. 

Zerga hau zeharkakoa da. 

2. artikulua 

Gasteizko udalerri osoan aplikatuko da ordenantza. 

II. ZERGA-EGITATEA 

3. artikulua 

Hirigintza-lizentzia eskuratzea eskatzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea da 
zerga honen zerga-egitatea —lizentzia eskuratu bada nahiz eskuratu ez bada—, baita 
erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko komunikazioa aurkeztea eskatzen duen edozein 
eraikuntza, instalazio edo obra egitea ere, lizentzia ematea edo kontrol jarduera gauzatzea 
Gasteizko udalari dagokiolarik.  

Honako hauek dira zergari atxikita egongo diren zerga-egitateak, zerrenda erabatekoa ez bada ere: 

1.- Oin berriko edozein motatako instalazioak eraikitzeko, egiteko eta ezartzeko obrak. 

2.- Lehendik dauden edozein motatako etxe, eraikin eta instalazioak handitzeko obrak. 

3.- Aldatzeko edo eraberritzeko obrak, baldin eta eraikinaren egitura edo konfigurazio 
arkitektonikoari edo zeinahi motatako etxe, eraikin eta instalazioen kanpoko itxurari eragiten 
badiote. 

4.- Eraikinen barne-antolaketa aldatzen duten edo eraikinak zaharberritzeko diren obrak, edozein 
erabileratarako izanik ere, lehenik zegoen etxebizitza bi etxebizitza edo gehiagotan banatzea 
dakartenak barne. 

5.- Behin-behinekoak izango diren obrak. 

6.- Edozein motatako lurzorutan egin beharreko lur-mugimenduak eta lurra erauzteko eta 
berdintzeko lanak. 

7.- Eraikuntzen eraispena; salbuespen izango dira erortzeko zorian dauden eraikintzat hartutakoak.  

8.- Lurpean eraikitzen diren edo lurpeari eragiten dioten instalazioak. 

9.- Propagandako kartelak eta panelak bide publikotik ikusteko moduan jartzea, baldin eta kartel 
eta panel horiek egiturazko euskarria den elementu baten kontra edo gainean ipini badira. 

10.- Eraikuntza-lanen osagarri izango diren urbanizazio-obrak. 

11.- Lursailak ixtea, murruak egitea eta hesiak jartzea. 

12.- Bideak irekitzea, eta bide horietan aldaketak egitea edo zoladura jartzea. 

13.- Etxe aurrefabrikatuak eta antzeko ezaugarriak dituzten instalazioak jartzea, direla behin-
behinekoak, direla iraunkorrak. 

14.- Berotegiak jartzea. 
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15.- Linea elektrikoak, telefono-lineak edo antzekoak instalatzea; telekomunikazio-sareak edo 
energia garraiatzeko sareak instalatzea, eta edozein motatako antenak jartzea. 

16.- Ahalmen ekonomikoa adierazten duten baliabide ekonomikoak inbertitzea dakarren eta 
obretarako edo hirigintzarako lizentziari atxikita dagoen edozein obra, eraikuntza edo instalazio. 

Gauzatze aginduek eta besteren ordezko gauzatze-lanek ere ekarriko dute berekin zerga ordaindu 
beharra. 

4. artikulua 

1. Ez dira zerga honi atxikita egongo jabetza-titulartasuna udal honi dagokioneko higiezinen baitan 
gauzatzen diren eraikuntza, obra edo instalazioak, udalak berak badu obraren jabe izaera. 

2. Zerga honetatik salbuetsita egongo da: 

a) Estatua, autonomia erkidegoa edo toki erakundeak jabe diren eraikuntza, instalazio edo obrak 
egitea, zergari atxikiak izan arren, baldin eta errepide, trenbide, portu edo aireporturen bat egitera 
bideratuta badaude zuzenean, eta, orobat, obra hidraulikoak nahiz estolderia obrak egitera 
bideratutakoak —nahiz eta erakunde autonomoek kudeatu, inbertsio obrak nahiz kontserbazio 
obrak direlarik ere. 

b) Arabako lurralde historikoko kontzejuak jabe diren eraikuntza, instalazio edo obrak egitea, 
horien xede zerbitzu edo erabilera publikoa bada. 

c) Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauaren 4. 
artikuluko j) letran adierazitako salbuespena aplikagarri zaien ondasunetan edozein eraikuntza, 
instalazio edo obra egitea. 

III. SUBJEKTU PASIBOAK 

5. artikulua 

1. Eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten direneko higiezinen jabe diren pertsona fisiko edo 
juridikoak nahiz Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean 
aipatzen diren entitateak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko gisa. 
Bestelakoetan, obraren jabe dena joko da zergapekotzat. 

2. Obren jabe izaera horiek egiten direneko higiezinaren jabeaz beste pertsona edo erakunde bati 
dagokiola Gasteizko Udalaren aurrean sinesgarriro egiaztatzen bada salbu, izaera hori higiezinaren 
jabeari dagokiola uste izango da. 

6. artikulua 

1. Beharrezko lizentziak eskatzen dituztenek, erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko 
komunikazioa aurkezten dutenek nahiz eraikuntza, instalazio edo obrak egiten dituztenek 
zergapekoaren ordezko subjektu pasiboaren izaera izango dute, zergapekoak berak ez badira.  

2. Gasteizko udal administrazioak, beti ere, zergapeko izaera bere duen pertsona edo 
erakundearen identitatea eta helbidea eskatu ahal izango dizkio zergapekoaren ordezkoari. 

IV. ZERGA-OINARRIA, KUOTA ETA SORTZAPENA 

7. artikulua 

1. Eraikuntza, instalazio edo obraren egiazko eta benetako kostua izango da zerga-oinarria. 

2. Gauzatze materialaren kostu osoa joko da eraikuntza, instalazio edo obraren egiazko eta 
benetako kostutzat. 

3. Ez dira eraikuntza, instalazio edo obraren egiazko eta benetako kostuaren baitan sartuko, inolaz 
ere, ez Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta erregimen berezietako antzeko gainerako zergak, ez 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

12/223

2018-04512

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

www.araba.eus

11

eraikuntza, instalazio edo obra horiekin zerikusia duten izaera publiko lokaleko tasa, prezio publiko 
eta ondare-prestazioak; ezta profesionalen ordainsariak, kontratistaren enpresa-irabazia eta hertsi-
hertsian gauzatze materialaren kostuaren baitan sartzekoa ez den beste edozein kontzeptu ere. 

8. artikulua 

1. Zerga-tasa ehuneko 5,00ekoa izango da. 

2. Zerga-kuotaren gainean hobari hauek aplikatuko dira: 

a) Ehuneko 32,00koa babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntzan. 

b) Ehuneko 39,00koa zergaren subjektu pasiboen ohiko etxebizitza diren ondasun higiezinetan 
egiten diren obra eta instalazioetan, horien helburua eguzkitik sortutako energiaren ustiapen 
termiko eta elektrikorako sistemak ezartzea bada, norberaren kontsumorako. Hobari hori 
aplikatzekotan, eskumena duen administrazioak homologatutako kolektoreak izan beharko dituzte 
beroa sortzeko instalazioek. 

Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da instalatutako ustiapen termikorako sistemak eguzki-izpiak 
jasotzeko gutxienez 4 m2ko azalera erabilgarria izatea 100 m2ko azalera eraikiko, eta ustiapen 
elektrikorako sistemek gutxienez 5 KW-ko potentzia izatea instalatua 100 m2ko azalera eraikiko.  

Ez da hobari hori emango energia ustiatzeko sistema horiek instalatzea arlo horretako berariazko 
araudiaren arabera nahitaezkoa denean. 

c) Ehuneko 78,00koa eraikinak egokitzeko egiten diren obretan, baldin eta irisgarritasun-
zailtasunak dituzten pertsona taldeei bertara sartzea edo bertan bizitzea errazten bazaie horrekin, 
dela igogailuak instalatuz, dela ate eta sarrerak edo antzekoak aldatuz. 

d) Ehuneko 78,00koa etxebizitzetan egiten diren obra eta instalazioetan, jabe edo esleipendunen 
errentek kopuru hauek gainditzen ez badituzte: 

Etxebizitzetan egiten diren obretan hobaria izateko famili 
errenta 

 
FAMILIAKO KIDE KOPURUA GEHIENEZKO ERRENTA 

1 eta 2 14.508,31 euro 
3 16.521,14 euro 
4 18.273,90 euro 
5 19.710,03 euro 
6 20.818,22 euro 
7 21.994,26 euro 
8 23.091,15  euro 
9 25.400,26 euro 
10 27.940,30 euro 
11 30.734,32 euro 
12 33.807,76 euro 

 

Hobari hau zuzen aplikatzeko, guraso edo tutoreek eta etxean bizi diren emantzipatu gabeko adin 
txikiko seme-alabek osatzen dutena joko da familiako kideen kopurutzat. Baldin eta familiako 
kideek PFEZaren banako aitorpena egitea erabakitzen badute, familiako kide horien banako oinarri 
eta kuotak batuz aterako dira zerga oinarria eta kuota likidoa. 

e) Etxebizitza baten jabe diren 65 urtetik gorako pertsonek, haren bizigarritasun-baldintzak 
hobetze aldera egokitze obrak egiten dituztelarik (komuna, bizigarritasuna oro har), ehuneko 
85eko hobaria izango dute baldin eta beren errenta urtean 18.000 euro-tik gorakoa ez bada, eta 
ehuneko 90ekoa, berriz, beren errenta urtean 8.000 euro-tik gorakoa ez bada 
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f) Araudia horretarako nahikoa gaituz gero, ehuneko 95eko hobaria emango da zergaren kuotan 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak udalerriko ikastetxeetan egiten dituen eraikuntza, 
instalazio eta egokitzapen nahiz eraikuntza obretan.  

g) Eragiketa-bolumena —Ekonomi Jardueren gaineko Zergan hori zehazteko ezartzen diren 
jarraibideen arabera— milioi bat eurotik beherakoa duten ekonomia jarduerek ehuneko 30eko 
hobaria izango dute, enpresa txiki eta ertainak babesteko irizpideen ildotik. 

h) Ehuneko 80koa etxebizitza izateko diren ondasun higiezinetan egiten diren obra eta 
instalazioetan, baldin eta horien helburua energia-eraginkortasunaren A motako ziurtagiria lortzeko 
birgaikuntza energetikoa bada. Energia-eraginkortasunaren B motako ziurtagiria lortzeko egiten 
diren obra eta instalazioetan hobaria ehuneko 50eko izango da. Eraikinen energia-eraginkortasuna 
ziurtatzeko oinarrizko prozedura onetsi zeneko apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak 
arautzen du energia-ziurtapena lortzeko modua. 

i) Ehuneko 85ekoa etxebizitza izateko diren ondasun higiezinetan egiten diren obra eta 
instalazioetan, horien helburua birgaikuntza energetikoa eta irisgarritasuna barne hartzen dituen 
birgaikuntza integrala bada. Energia-eraginkortasunaren A edo B motako etiketa lortzea izan behar 
du helburu birgaikuntza energetikoak.  Eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko 
prozedura onetsi zeneko apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak arautzen du energia-
ziurtapena lortzeko modua. 

2. atal honetan finkatutako hobariak ezingo dira batera aplikatu. 

j) Ehuneko 50ekoa, auzoak modu integralean eraberritzeko proiektuetako obretan, energia 
berriztagarrien sistemak sartzeko aukera ematen dutelarik. Zerga arautzen duten foru-arauan hala 
xedatzen delarik baino ez da aplikatuko hemen arautzen dena. 

9. artikulua 

Eraikuntza, instalazio eta obrei ekiten zaien unean sortuko da zerga, artean dagokien obra lizentzia 
lortu ez bada ere.  

 
V. ZERGAREN KUDEAKETA 

10. artikulua 

Subjektu pasiboak behartuta egongo dira obra gauzatzeak ustez berekin ekarriko duen kostuaren 
aitorpena egitera Gasteizko Udalean; horrekin batera, obra kontratua aurkeztu beharko dute, edo 
aurrekontu erkatua nahiz jabearen eta obra gauzatuko duenaren arteko beste edonolako kontratu 
mota. 

Aurkeztutako aitorpena aintzat harturik, zergaren behin-behineko likidazioa egingo da. 

Orobat egingo da behin-behineko likidazioa lizentzia eskatu, eman edo ukatu ez bada ere, edo 
erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko komunikazioa aurkeztu ez bada ere, baldin eta 
eraikuntza, instalazioa edo obra egiten hasita baldin badago. 

Halaber, proiektuak handitu nahiz aldatzeak berekin ekarriko du hasierako aurrekontuaren aldean 
izandako kostu gehikuntzari buruzko aitorpena aurkeztu beharra. 

11. artikulua 

Interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera zehaztuko da zerga-oinarria, baldin eta 
dagokion elkargo ofizialak ontzat emana bada. 

Bestela, udal teknikariek zehaztuko dute zerga-oinarria, proiektua gauzatzeak beren ustez izan 
dezakeen kostuaren arabera. 
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12. artikulua 

1.- Eraikuntza, instalazioa edo obra bukatu ondorengo lau hilabeteetan, benetan egindako 
eraikuntza, instalazio nahiz obren azken kostuari buruzko aitorpena aurkeztu beharko du subjektu 
pasiboak, eta hori aintzat harturik burutuko da zergaren behin betiko likidazioa. 

2.- Zergak kudeatu eta ikuskatzeko organoei dagokie eraikuntza, instalazio edo obraren benetako 
kostua egiaztatu nahiz ikuskatzeko jarduerak burutzea, behar izanez gero. 

13. artikulua 

Lizentziaren titularrak idatziz adierazten duelarik dena delako obra, eraikuntza edo instalazioak 
egiteari uko egiten diola, itzuli edo bertan behera utziko du Gasteizko Udalak egindako behin-
behineko likidazioa. 

14. artikulua 

Udalak autolikidazio prozedura ezarriko du zerga honi dagokionez, eta subjektu pasiboa behartuta 
egongo da, prozedura hori ezartzen delarik, ustez obrek izango duten kostuaren autolikidazioa 
aurkeztera obra edo hirigintza lizentzia eskuratzeko eskabidearekin batera. 
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4. HIRI-LURREN BALIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 
ORDENANTZA FISKALA. 

 
 
 

I. XEDAPEN OROKORRAK 
 
 
1. artikulua 
 
Gasteizko Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Ogasun Lokalak arautzen dituen uztailaren 19ko 
41/89 Foru Arauaren 19.2.b) artikuluan eta uztailaren 19ko 46/89 Foru Arauan adierazitakoarekin bat 
etorriz, ordenantza honen arabera ezartzen eta eskatzen du Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko 
Zerga. 
 
Zerga hori zuzenekoa da. 
 
 
2. artikulua 
 
Udalerri osoan aplikatuko da ordenantza hau. 
 
 

II.  ZERGA-EGITATEA 
 
 
3. artikulua 
 
1. Hiri-lurrek —beren jabetza edozein modutan besterenganatzen delarik edo beren gainean 
jabetzaren mugatzaile den gozamenerako edozein eskubide erreal eratzen edo eskualdatzen delarik— 
zergaldiaren baitan izandako balio gehikuntza da zerga-egitatea. 
 
2. Ondorio horietarako, honako hauek joko dira hiri-lurtzat: 
 
Lur urbanoa, programatutako urbanizagarria edo programatu gabeko urbanizagarria Hiri Jarduerarako 
Programa bat onartzen den unetik, bide zolatuak dituzten edo espaloiz inguraturik dauden lursailak, 
horrez gain estolderia, ur horniketa, argindar horniketa eta argiteria publikoa baldin badute, eta izaera 
urbanoko eraikinek okupatzen dituztenak. 
 
Kontsiderazio berbera izango dute nekazaritza legedian xedatutakoaren kontra zatitzen diren lursailek, 
baldin eta zatiketak nekazaritzarako erabilpenaren deuseztapena badakar, nahiz eta horrek ez dion 
zerga honi dagozkionetarako bestelako aldaketarik ekarriko lursail horien landa-lur izaerari. 
 
3. Landa-lur izaerako lursailen balio gehikuntzak, hau da, aurreko atalean adierazitakoaren 
arabera izaera urbanoa ez duten lursailen balio-gehikuntzak, ez daude zerga honen menpe. 
 
4. Zergak ez die eragingo ezkontideek ezkontza-elkartera egiten dituzten ondasun eta eskubide 
ekarpenei, haren alde eta ekarpen horien ordainetan egiten diren esleipenei eta ezkontideei beren 
ondasun komunen ordainetan egiten zaizkien eskualdatzeei. 
 
Xedapen hori bera aplikatuko da Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean 
xedatutakoaren ildotik eratutako izatezko bikoteetako kideek aurreko paragrafoan adierazi 
bezalako egoeretan egiten dituzten ekarpen, esleipen eta eskualdatzeak direnean ere. 
 
Halaber, zergak ez du eraginik izango ondasun higiezinak ezkontideen artean eskualdatzen 
direnean, edo Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren ildotik 
eratutako izatezko bikoteetako kideen artean, edo seme-alaben alde, baldin eta ezkontza 
baliogabetu, ezkontideak banandu edo dibortziatu edo izatezko bikotea bertan behera geratu 
ondorengo epaiak betetze aldera egiten bada, edozein delarik ere haien ezkontzaren ekonomi 
erregimena nahiz ekonomi eta ondare erregimena. 
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5. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako ezaugarri bereziko ondasun gisa 
sailkatutako ondasun higiezinetara bildutako lurren balioa gehikuntza zerga honen menpe egongo 
da. 
 
 

III.  SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 
4. artikulua 
 
1. Honako egintza hauen ondorioz gertatzen diren balio gehikuntzak salbuetsita egongo dira 
zerga honetatik: 

 
a) Zor-eskubideak sortu eta eskualdatzea. 
 
b) Uztailaren 19ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko 42/1989 Foru Arauko k) 

letrako salbuespena ezarri behar zaien ondasunen eskualdaketak, jabeek edo eskubide 
errealen titularrek 2005eko urtarrilaren 1.az geroztik ondasun higiezin horiek onik zaindu, 
hobetu edo birgaitzeko jarduerak —"obra handitzat" kalifikatuak— berek ordainduta egin 
dituztela egiaztatzen dutelarik. 

 
2. Halaber, zerga honetatik salbuetsita egongo dira balio-gehikuntzak baldin eta ordaintzea 
honako pertsona edo erakunde hauetakoren bati badagokio: 

 
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Arabako Foru Aldundia, baita Estatuaren 

erakunde autonomoak eta lurralde administrazio horietako antzeko izaerako zuzenbide 
publikoko erakundeak ere. 

 
b) Gasteizko udalerria eta bertan sartu edo berak osatzen dituen beste udal erakundeak, baita 

Estatuaren erakunde autonomoen antzeko izaera duten zuzenbide publikoko erakundeak 
ere. 

 
c) Uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren 4. artikuluan definitutako irabazi-asmorik gabeko 

erakundeak. 
 

Letra honetan finkatutako salbuespena aplikatuko bazaie, uztailaren 12ko 16/2004 Foru 
Arauaren 16. artikuluko 1. atalean finkatutako aukeraz baliatu nahi dutela jakinarazi 
beharko diote udalari irabazi-asmorik gabeko erakundeek, eta arau bereko II. tituluan 
arautzen diren zerga-erregimen bereziari buruzko betebehar eta baldintzak bete 
beharko dituzte. 

 
d) Indarrean dagoen legedian aurreikusitakoaren arabera eratuta dauden Gizarte 

Segurantzaren nahiz mutualitate eta bahitura etxeen erakunde kudeatzaileak. 
 
e) Lehengoratu daitezkeen administrazio emakiden titularrak, horiei atxikitako lursailei 

dagokienez. 
 
f) Gurutze Gorria, eta, arauz hala erabakitzen delarik, antzeko bestelako erakundeak. 
 
g) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen arabera salbuetsita dauden pertsona nahiz 

erakundeak. 
4 bis artikulua 
 
Bai lurrak eskuz aldatzean, bai jabetza mugatzen duten gozamen eskubide errealak eskuz aldatu 
edo eratzean —heriotzagatik egiten bada eta eskualdaketak irabazizkoak badira—, ehuneko 95eko 
hobaria aplikatuko zaio zergaren kuotari, baldin eta hildakoaren lehen mailako ondorengoak edo 
adoptatuak badira erosle, edo haren lehen mailako aurretikoak edo adoptatzaileak nahiz 
ezkontidea edo —Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera 
eratutako izatezko bikotea izanez gero— izatezko bikotekidea, horien diru sarrera gordinak 
21.957,50 eurotik gorakoak ez badira eta erositako ondasuna ondorengoaren ohiko etxebizitza 
bada. 
 
Bai lurrak eskuz aldatzean, bai jabetza mugatzen duten gozamen eskubide errealak eskuz aldatu 
edo eratzean —heriotzagatik egiten bada eta eskualdaketak irabazizkoak badira—, hobaria 
aplikatuko zaio zergaren kuotari, adierazten den ehunekoaren arabera, baldin eta hildakoaren 
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lehen mailako ondorengoak edo adoptatuak badira erosle, edo haren lehen mailako aurretikoak edo 
adoptatzaileak nahiz ezkontidea edo —Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean 
xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikotea izanez gero— izatezko bikotekidea, erositako 
ondasuna ondorengoaren ohiko etxebizitza bada eta haren diru sarrera gordinak tarte hauetakoren 
batean badaude: 
 

Hobariaren ehunekoa Diru sarrerak 

ehuneko 95 27.200,00 euro arte 

ehuneko 75 37.200,00 euro arte 

ehuneko 50 47.200,00 euro arte 

ehuneko 10 Gainerako diru sarrerak 
 

Hobari hori aplika dakion, zerga sortzen den ekitaldiko urtarrilaren lehena bitartean Foru Aldundiak 
likidatutako azken ekitaldiari dagokion errenta aitorpena aurkeztu beharko du subjektu pasiboak, diru 
sarrerak balioeste aldera, edo, aitorpen hori egin beharrik izan ez badu, delako ekitaldi horretan 
lortutako diru sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak. 
 
 
5. artikulua 
 
Ez da zerga hau sortuko, hiri-lurren eskualdaketak bategiteen, banaketen, jarduera-adarretako 
diru-ekarpenen nahiz balio-trukeen ondorio direlarik, baldin eta Arabako Lurralde Historikoko 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko araua aplikagarri zaien erakundeek eginak badira eta 
eragiketa horiei abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauan finkatutako zerga-erregimena aplikagarri 
bazaie. Lursail horien hurrengo eskualdaketan, balio-gehikuntza agerian jarri deneko urteen 
kopurua delako eragiketen ondoriozko eskualdaketek eten gabekotzat joko da.  
 
 

IV.  SUBJEKTU PASIBOAK 
 
 
6. artikulua 
 
1. Zergaren subjektu pasiboa hauxe da: 
 

a)  Lurrak besterendu nahiz jabariaren gozamena mugatuko duten eskubide errealak eratu 
edo besterentzen badira, hartzaileak irabaziak izango dituelarik, lurra erosten edo dena 
delako eskubide erreala bere alde eratu edo eskuratzen duen pertsona fisiko nahiz 
juridikoa, edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean adierazten 
den erakundea. 

 
b)  Lurrak besterendu nahiz jabariaren gozamena mugatuko duten eskubide errealak eratu 

edo besterentzen badira, hartzaileak galerak izango dituelarik ere, lurra besterentzen duen 
edo dena delako eskubide erreala eratu edo besterentzen duen pertsona fisiko nahiz 
juridikoa, edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean adierazten 
den erakundea. 

 
2. Aurreko ataleko b) letran aipatzen diren kasuetan, zergapekoaren ordezko subjektu pasibotzat 
joko da lurra erosten duen edo dena delako eskubide erreala bere alde eratzen edo eskuratzen duen 
pertsona fisiko nahiz juridikoa, edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean 
adierazten den erakundea, zergapekoa Espainian bizi ez den pertsona fisikoa bada. 
 
3. Ohiko etxebizitzaren hipoteka betearaztearen ondorio diren lurzoru eskualdaketetan, 
zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat joko da lurzorua erosten duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa, edo Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluko 3. atalean 
adierazten den erakundea. 
 
Aurreko paragrafoan aurreikusten diren kasuetan, ordezkoak ezingo dio galdatu zergadunari 
ordaindutako zerga-betebeharraren zenbatekoa. 
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Atal honetan aurreikusitakoei dagozkienetarako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren 89. artikuluko 8. atalean zehazten dena joko da ohiko 
etxebizitzatzat. 
 
 

V. ZERGA-OINARRIA ETA KUOTA 
 
 
7. artikulua 
 
1. Hiri-lurren balioaren gehikuntza —zerga sortzen den unean agerian jartzen dena— izango da 
zerga honen zerga-oinarria. Hori zehazteko orduan, gehienez ere hogei urteko epea hartuko da 
kontuan. 
 
2. Gehikuntzaren zenbatekoa zehazteko, 10. artikuluan ageri den eskalaren arabera dagokion 
ehunekoa aplikatuko zaio lurraren balioari, zerga sortzen den unean. 
 
3. Artikulu honen 2. zenbakian adierazitako ehunekoa zehazteko orduan, arau hauek aplikatuko 
dira: 
 
 - LEHENA: Zergak zergapetzen duen eragiketa bakoitzaren balioaren gehikuntza era honetan 

zehaztuko da: 10. artikuluan ezarritako urteko ehunekoa hartuko da oinarri bezala, aipatutako 
gehikuntza agerian jarritako urteen epealdirako. 

 
 - BIGARRENA: Lurraren balioari zerga sortzean aplikatuko zaion ehunekoa era honetan 

kalkulatuko da: kasu zehatz bakoitzari aplikagarria zaion urteko portzentajea bider balioaren 
gehikuntza agerian jarri deneko urte kopurua.  

 
 - HIRUGARRENA: Bai lehenengo arauaren arabera eragiketa zehatz bakoitzari aplikatu behar 

zaion urteko ehunekoa zehazteko, bai bigarren arauaren arabera urteko ehuneko hori zenbat 
urterekin biderkatu behar den zehazteko, balioaren gehikuntza agerian jarri den aldiko urte 
osoak bakarrik hartuko dira kontuan, esan nahi baita ez direla aintzat hartuko aldi horretako 
urte-zatiak. 

 
4. Hiri-lurren balio-gehikuntza zehazteko orduan, hauetan xedatutakoa hartuko da kontuan: 
Auzitegi Konstituzionalaren martxoaren 1.eko 37/2017 epaia, martxoaren 28ko Zerga Premiazko 
Araugintzako 3/2017 Foru Dekretua —apirilaren 5eko ALHAO, 40. zk.—, apirilaren 12ko 8/2017 Foru 
Arauaren bitartez baliozkotua, eta horren inguruan ematen diren gainerako xedapenak. 
 
 
8. artikulua 
 
Lurrak eskuz aldatzen direnean, haien balioa zerga sortzen den unean Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren ondorioetarako duten bera izango da. Babes ofizialeko erregimena ezarria duten 
etxebizitzak eskuz aldatzen direlarik, etxebizitzaren salmenta-prezioari 0,2 koefiziente zuzentzailea 
aplikatuz kalkulatuko da lurzoruaren balioa. 
 
 
9. artikulua 
 
1. Jabetza mugatzen duten gozamen eskubide errealak eratzean eta eskualdatzean, 10. artikuluko 
urteko ehunekoak 7. artikuluan zehaztutako balioaren partearen gainean aplikatuko dira. Parte hori 
aipatutako eskubideen balioaren adinekoa izango da eta balio horren zenbatekoa Ondare 
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarako ezarritako arauak aplikatuz 
zehaztuko da. 
 
2. Eraikin edo lur sail baten gainetik oin bat edo gehiago jasotzeko, edo lur azpitik eraikitzeko 
eskubidearen sorreran eta eskualdaketan —lurrazal eskubide erreal bat izan gabe ere—, 10. artikuluko 
urteko ehunekoak aplikatuko dira, 7. artikuluan zehaztutako balioaren partearen gainean, horixe baita 
eskualdaketaren eskrituran ezarritako proportzionaltasun moduluaren adinakoa, eta hori ezina bada, 
gorantz edo lur azpian eraikitzeko diren oinen zabaleraren edo bolumenaren eta eraikitako zabalera 
osoaren edo bolumenaren arteko ehunekoa zehaztu ondoren aterako dena, oinak eraiki ondoren. 
 
3. Nahitaezko desjabetzeetan, lurzoruaren balioespenaren zatiari ezarriko zaizkio 10. artikuluko 
urteko ehunekoak, salbu eta lursail horri egokitutako katasotro-balioa txikiagoa denean, halakoetan 
azken hori hartuko baita aintzat eta ez balioespena. 
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10. artikulua 
 
1. Hauek izango dira zerga sortzen denean gehikuntza erreala zehazteko lurraren balioaren 
gainean aplikatuko diren ehunekoak: 
 

Aldia Urteko ehunekoa

1. urtetik 5.era 3,70 

10 urtera arte 3,10 

15 urtera arte 2,50 

20 urtera arte 2,20 
 
2. Zerga-oinarriari ehuneko 30,00 zerga-tasa aplikatzetik ateratzen dena izango da zergaren 
kuota. 
 
 
 

VI.  ZERGAREN SORTZAPENA 
 
 
11. artikulua 
 
1. Gorago adierazitakoari dagozkionetarako, hauxe joko da eskualdatze-datatzat:  
 

a) Bizirik direnen arteko egintza edo kontratuetan, agiri publikoa eman zen eguna; edo, agiri 
pribatu bada, hori erregistro publiko batean jasotzen den edo, haren ofizioa dela eta, 
funtzionario publiko bati ematen zaion eguna.  

 
b) Eskualdatzearen arrazoia heriotza denean, dena delakoaren heriotza eguna. 
 

 
2. Lursailaren eskualdaketa edo berauen erabilpenerako eskubide errealaren eraketa edo 
eskualdaketaren hitzarmen mugatzailearen edo ekintzaren baliogabatasuna edo burubidea erabaki 
tinkoz juridikoki edo administratiboki egina dela aitortzen denean, subjektu pasiboak ordaindu duen 
zergaren diru kopurua berreskuratzeko eskubidea izango du, baldin eta aipatutako egintzak edo 
hitzarmenak etekinik eman ez badu, eta itzulketa eskaera erabakia tinko geratu zenetik lau urteko epe 
barruan egina bada; Kode Zibilaren 1.295. artikuluaren arabera interesatuek elkarren arteko itzulketak 
egin behar ditzaten egiaztatu egiten ez denean irabazpiderako ondorea dagoela ulerturik. Ezeztapena 
edo erabakia zergaren subjektu pasiboaren betebeharren egintzagatik emana izango balitz, nahiz eta 
egitateak edo ituneak etekinik ez ekarri, ez da ezer ere itzuliko. 
 
3. Itungileen elkarren arteko erabakiaz ituna indarrik gabe gelditzen bada, ordaindutako zergaren 
itzulketa ez da bidezkoa izango, eta egitate zergagarri berritzat joko da. Elkarren arteko erabakitzat 
adiskidego egiteko gogaidetasuna eta eskaeraren leguntzea joko da. 
 
4. Baldintzaren bat betetzen duten egitate edo itunak Kode Zibilaren aginduak kontutan hartuz 
sailkatuko dira. Baldintza geldierazlea izango balitz, hau bete arte ez da zerga kitatuko. Baldintza 
erabatekoa izango balitz, zerga eskatuko da, gordetzean, eta aurreneko atalaren arauaren eran 
itzulketa egitea bidezkoa den baldintza betetzen denean. 
 
Testamentua egiteko ahalaren bidez emandako jaraunspenetan, ahala guztiz erabilitakoan edo 
hura iraungitzeko bestelako arrazoietakoren bat egokitzen denean sortuko da zerga. 
 
5. Testamentua egiteko ahalmenean pertsona jakin bati ematen bazaio zerga honen menpe dauden 
jaraunspen-ondasunen gozamen-eskubidea, gozamen horren likidazio bikoitza egingo da, 
ahalmena baliatzen ez den bitartean: bata behin-behinekoa, ondorengotza irekitzean sortuko dena, 
biziarteko gozamenaren arauen arabera, eta bestea behin betikoa, testamentua egiteko ahala 
baliatzean, aldi bateko gozamenaren arauen arabera, kausatzailea hil zenez geroztik igarotako 
denboragatik, eta konturako sarreratzat joko da behin-behinekoagatik ordaindua, eta itzuli egingo 
zaio aldea gozamendunari, haren aldekoa bada. Testamentua egiteko ahalaren ondorioz edo hura 
iraungitzeko bestelako arrazoietakoren batengatik jaraunsle egokitzen direnei egiten zaien 
likidazioarekin batera egin beharko da aldi bateko gozamenari dagokion behin betiko likidazioa. 
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VII.  KUDEAKETA 
 
 
12. artikulua 
 
Subjektu pasiboek, Gasteizko Udalan emango den eredu ofizialaren eran dagozkien adierazpenak 
aurkeztu beharko dituzte. Aipatutako adierazpenak zerga zerrendaren atalaz eta kitapena egiteko 
dagozkion gainontzeko ezinbeztekoaz eta beharrezko diren argibidez osatuta egongo dira. 
 
Zerga-kudeaketako laguntzaile sozialek bide telematikoa baliatuko dute lehentasunez (egoitza 
elektronikoa) zerga-aitorpenak aurkezteko. 
 
13. artikulua 
 
1. Aitorpena jarraian dauden epealdietan aurkeztu beharko da, zergaren zorpidea gauzatzen den 
unetik: 
 

a)  Bizidunen arteko egintzetan, epea 30 egun baliodunekoa izango da. 
 
b)  Heriotzagatiko egintzetan, epea sei hilabetekoa izango da, baina urte betera luzatu ahal 

izango da subjektu pasiboak hala eskatuz gero. 
 
2. Arabako Zergei buruzko Foru Arauaren arabera kalifikatu eta zigortuko dira arau-hausteak. 
 
 
14. artikulua 
 
1. Gasteizko Udalak emandako eredua baliatuz aurkeztu beharko dira deklarazioak, eta agiri 
hauek erantsi beharko zaizkie: 

1.- NAN/IFK, eskualdaketan emaile eta hartzaile direnenak. 

2.-  Eskualdaketa dakarren agiriaren kopia. 

3.-  Eskuz aldatzen diren higiezinen katastro-erreferentziaren ziurtagiria. 
 
2. Eskatzen diren salbuespenak eta hobariak ere agiriz egiaztatu beharko dira. 
 
 
15. artikulua 
 
Gasteizko Udalak dagokienei eskatu ahal izango die 30 egunetako epealdiren barruan, beste 15 
eguneko luzapenaz interesatuak hala eskatuko balu, zergaren kitapenerako beharrezkotzat jotzen 
dituen beste agiriak ekar ditzaten. Egindako eskabideei epealdi horien barruan gogoan hartzen ez 
dituztenak dagozkien legehauste eta zigorretan eroriko lirateke, aipatutako agiriak aitorpena 
egiaztatzeko beharrezkoak izan litezkeen aldetik. Agiri horiek bakarrik onuradun onerako alde 
azaldatuak egiaztatzeko bidea baldin badira, eskabidearen hausteak kitapenaren egintza erabakiko du, 
egiaztaturik gabe azaldatutako xehetasunak kontutan hartu gabe. 
 
 
16. artikulua 
 
12. artikuluan xedatutakoa gorabehera, orobat daude behartuta Gasteizko udal administrazioari zerga-
egitatearen berri ematera —eta subjektu pasiboek dituzten epe berberetan— honako hauek: 
 
a)  Ordenantza fiskal honen 6. artikuluko a) letran adierazitako kasuetan, bizidunen arteko negozio 

juridikoa gertatu delarik, emailea edo dena delako eskubide erreala eratu edo eskualdatzen 
duena. 

 
b)  Ordenantza fiskal honen 6. artikuluko b) letran adierazitako kasuetan, hartzailea edo dena 

delako eskubide erreala beraren alde eratu edo eskualdatzen dena. 
 
 
17. artikulua 
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1. Halaber, notarioek Gasteizko Udalera hiru hilabete natural bakoitzeko lehenengo 
hamabostaldiaren barruan bidali beharko dituzte, aurreko hiru hilabete natural bakoitzean beraiek 
onetsitako agiri guztien zerrenda, hauetan zerga honen egitate zergagarriaren egintza agerian jartzen 
dutenen egite, egintza edota zuzenbidezko negozioak daudelarik, Gasteizko udal mugartean, azken 
gogoko egiteak salbuetsirik. Epealdi berberean bidali beharko dituzte, baita haien aurrean izenpe 
ezagupenerako edo legeztatzeko ekarriak izan diren egitate, egintza edota zuzen bidezko negozioen 
isileko agirien zerrenda ere. Artikulu honetan arautzen dena Arabako Lurralde Historikoko Foru Zerga 
Arauan ezarritako lankidetzaren eginkizun orokorra kaltetu gabe hartzen da. 
 
2. Agiria aurkezten duena zerga ordaindu behar duten subjektu pasiboen mandatuduntzat joko da, 
eta aurkeztutako agiria dela-eta bidaltzen zaizkion jakinarazpenek, baita izenpetzen dituen diligentziek 
ere, subjektu pasiboei bidali edo haiek egin izan balituzte lituzketen balio eta eragin berberak edukiko 
dituzte.  
 
 
18. artikulua 
 
1. Gasteizko udalak, 13. artikuluan aipatutako epeen barruan aitortu ez den zerga-egitaterik 
gauzatu denaren jakinaren gainean gertatzen den kasu guztietan, aitorpen hori egin dezatela eskatuko 
die interesdunei, egindako zerga-hausteen eta horiek ekar litzaketen zigorren kaltetan izango ez bada 
ere. 
 
2. Gasteizko udal administrazioak aipatutako errekerimenduak bideratu ondoren interesdunek 
dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofizioko dosierra izapidetuko da udalak bere esku dituen 
xehetasunekin, eta kasuari dagokion kitapena egingo da, hala dagokionean dirua sartzeko epeak 
adieraziko direlarik, baita bidezko diren errekurtsoen berri emango ere, egindako zerga-hausteen eta 
horiek ekar litzaketen zigorren kaltetan izango ez bada ere. 
 
 
19. artikulua 
 
Hala egitea posible denean, autolikidazio prozeduraren bidez likidatuko da zerga hau. 
 
 

VIII.  XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
 
9.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Foru Araudian xedatutakoaren ildotik —martxoaren 31ko 
11/2003 Foru Araua eta abenduaren 30eko 66/2003 Foru Dekretua—, arau hauek kontuan hartu 
beharko dira: 
 
1. Gozamen eskubidearen balioa: 
 

a)  Aldi baterako gozamenaren balioa ondasunen balioen proportzionaltzat joko da, ehuneko 2 
urtebeteko epealdi bakoitzeko, eta gehienz ere ehuneko 70. 

 
b)  Bizitza osorako gozamenen balioa ondasunen balio osoaren ehuneko 70 izango da, 

gozamendunak hogei urte baino gutxiago baditu. Zenbat eta zaharragoa izan, orduan eta 
txikiagoa izango da balioa, hain zuzen ere, ehuneko 1 gutxiago urte bakoitzeko eta, 
gehienez, balio osoaren ehuneko 10era iritsiko da. 

 
c)  Beste pertsona juridiko baten alde ezarritako gozamena 30 urte baino gehiagorako edo aldi 

mugagabe baterako ezartzen bada, gozamen hori baldintza erabakigarriaren menpe 
dagoen jabetza osoko eskualdaketatzat joko da, zergei dagokienez.  

 
2. Jabetza hutsen eskubideen balioa gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren artean 
kenketa eginez kalkulatuko da. Aldi baterakoak diren bizitza osorako gozamenetan jabetza hutsa 
aurreko 1. puntuko arauetatik balio gutxien ematen diona aplikatuz kalkulatuko da. 
 
3. Erabiltzeko eta bertan bizitzeko ondasunekiko eskubideen balioa, eskubide horiek jasotako 
ondasunen balioaren ehuneko 75ari, kasuan kasu, aldi baterako edo bizitza osorako gozamenen 
balorazioari buruzko arauak aplikatuz lortuko da. 
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5 EKONOMI JARDUEREN ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA 

 
 
 

I.- XEDAPEN OROKORRAK ETA ZERGAREN IZAERA 

1. artikulua 

Arabako Lurralde Historikoko Ogasun Lokalak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 19.1 a) artikuluan eta zerga hau arautzen duen uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauan 
adierazitakoarekin bat etorriz eskatuko du Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Gasteizko Udalak. 

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga izaera errealeko zuzeneko zerga da, enpresa, profesional nahiz 
artisten jarduerak zergapetzen dituena, arau honetan ezarritakoaren arabera. 

2. artikulua 

Udalerri osoan aplikatuko da ordenantza hau. 

II.- ZERGA-EGITATEA 

3. artikulua 

1. Zerga honen zerga-egitatea hauxe da: Gasteizko udal mugartean enpresa, profesional nahiz 
artistek burutzen dituzten jarduerak, areto jakin batean egiten direlarik nahiz bestela, eta zergako 
tarifetan zehaztuta nahiz zehaztu gabe egon. 

2. Zerga honi dagozkionetarako enpresa-jardueratzat joko dira abelazkuntzari dagozkionak, izaera 
independentea dutenean, meatzaritzakoak, industrialak, merkataritzakoak eta zerbitzukoak. Ez 
dira, beraz, halakotzat joko nekazaritza-jarduerak, inoren menpeko abelazkuntzakoak, 
basogintzakoak eta arrantzakoak, eta horietako bat ere ez da zerga-egitatea izango, zerga honi 
dagokionez. 

Ondorengo kasu hauetakoren batean sartzen diren ganadu-buruen multzoa joko da abelazkuntza 
independentetzat: 

1. Funtsean ganaduaren jabeak nekazaritzarako edo basogintzarako ustiatzen ez dituen lur 
sailetan alatu edo bazkatzen den ganadua.  

2. Nekazaritza funtsetatik kanpoko abeltegietakoa.  

3. Ibiltaria edo udal mugez gaindikoa.  

4. Nagusiki hazleku duen funtsean sortzen ez diren pentsuekin elikatzen dena.  

3. Jarduera bat enpresa, profesional edo artisten jardueratzat joko da norberaren kabuz ekoizpen-
medioak eta giza-baliabideak antolatzea eskatzen duenean, edo horietako batzuk nahiz besteak, 
ondasun eta zerbitzuen ekoizpen eta banaketan parte hartzeko helburuz. 

4. Zergapetutako jardueren edukia Arabako Foru Aldundiak onartutako Zergaren Tarifetan 
zehaztutakoa da. 

4. artikulua 

Zergapetutako jarduerak burutzen direla zuzenbidez onargarri den edozein medioren bidez 
frogatuko da, eta, bereziki, Merkataritza Kodeko 3. artikuluan adierazitakoen bidez. 

5. artikulua 
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Ondorengo jarduera hauek ez dira zerga-egitateak eta, beraz, ez daude zerga honi lotuta: 

1. Transmisio data baino gutxienez bi urte lehenago immobilizatu gisa behar bezala erroldatuta 
ageri diren enpresetako aktibo finkoan integratutako ondasunak inorenganatzea, eta saltzailearen 
erabilera partikular eta pribatuko ondasunak saltzea, baldin eta aldi ber horretan erabili izan 
baditu. 

2. Lan pertsonal edo zerbitzu profesionalen ordainetan jasotako produktuen salmenta. 

3. Establezimendua apaindu edo dotoretu beste asmorik gabe artikuluak erakustea. Aitzitik, zergari 
lotuta egongo da bezeroei oparitzeko artikuluen erakusketa. 

4. Gutxikako salmenta denean, ekintza edo eragiketa bakan bat egitea. 

6. artikulua 

1. Honako hauek egongo dira salbuetsita: 

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Foru Aldundia eta udal erakundeak, eta 
Estatuaren organismo autonomoak eta lurralde administrazio horietako antzeko izaerako 
zuzenbide publikoko erakundeak.  

 
b) Beren jarduera hasten duten subjektu pasiboak, jarduera hori bideratzen deneko 

lehenengo bi zerga-ekitaldietan. Ez da jarduera hasieratzat joko honako egoera hauetan:  

1) Jarduera lehendik beste titulartasun batekin bideratu bada. Ildo horretatik, kasu hauetan 
ulertuko da, besteak beste, ekonomi jarduerak lehendik beste titulartasun batekin bideratu 
direla: 

a) Jarduera-adarrak batu, zatitu nahiz gehitzen direnean. 

b) Sozietateak eraldatzen direnean. 

c) Jardueraren titularraren nortasun juridiko-tributarioan aldaketa gertatzen 
denean, baldin eta aurrekoak kontrol-jarrera mantentzen badu entitate berriaren 
nahiz jarduerari atxikitako ondarearen gainean. 

d) Lehendik zuen jarduerari eutsiko dion Zergen Foru Arau Orokorraren 35. 
artikuluaren 3. ataleko entitate bateko kideak, nagusiki, jarduera hori bideratzen 
zuen entitateko kide ziren berberak direnean, edo lehengo eta oraingo kideen 
artean famili loturak daudenean, zuzenean nahiz zeharka, bigarren mailara arte, 
hori barne. 

2) Zergaren menpeko jardueraren titularrak lehendik ere haren menpeko enpresa-
jarduerak egiten ari baziren, besteak beste kasu hauetan: 

a) Alta zerga-araudian izandako aldakuntzen ondorio denean. 

b) Alta lehendik bideratzen zen jardueraren birsailkapenaren ondorio denean. 

c) Altak lehendik bideratzen zen jardueraren xede materiala handitu edo murriztea 
dakarrenean berekin. 

d) Zerga zein jardueragatik ordaintzen den, alta jarduera horretarako areto berri 
bat zabaltzearen ondorio denean. 

3) Subjektu pasiboa Merkataritzako Kodeko 42. artikuluarekin bat etorriz eratutako 
sozietate talde bateko kidea bada; salbuespena: jarduera berria izatea, aurretik taldeko 
ezein enpresak egin ez duena.  
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4) Erakundearen ehuneko 25 baino gehiago jarduera berean aritu diren enpresen esku 
badago. 

c) 1.000.000 eurotik beherako eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak. 
Finkatutako tarifa horiek ezingo dira aplikatu zerga arautzen duen foru-arauan hala ezartzen ez 
den bitartean. 

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dagokienez, establezimendu iraunkorraren 
bidez dihardutenentzat baino ez da izango salbuespena, betiere eragiketetan 1.000.000 euro baino 
gutxiagoko bolumena badute. 

Edonola ere, salbuespen hau aplikatzeko ezinbestekoa izango da subjektu pasiboek ez izatea letra 
honetan bolumenaren gainean zehazten den baldintza betetzen ez duten enpresen partaidetza 
(100eko 25 baino gehiago) zuzen edo zeharkakorik,, salbu eta Sozietateen gaineko Zergaren 
abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren 77. artikuluan zehazten diren arrisku-kapitaleko 
sozietate edo funtsak edo enpresak sustatzeko sozietateak, partaidetza horien sozietate-xedea 
betetzearen ondorio delarik.. 

Letra honetan zehaztutako salbuespena aplikatzearen ondorioetarako, arau hauek hartuko dira 
kontuan: 

1) Sozietateen gaineko Zergaren abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren 5. artikuluko 1. atalean 
zehaztutakoari jarraituz zehaztuko da eragiketen bolumena. 

2) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko edo Sozietateen gaineko zergen subjektu pasiboentzat 
edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunentzat, eragiketen bolumena izango da 
zerga horiengatiko aitorpenak aurkezteko epea Zerga sortu aurreko urtean amaitu den zergaldikoa. 
Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalen zehazten diren sozietate zibil eta 
erakundeentzat, eragiketen bolumena Zerga sortzen den urtearen azkenaurrekoari dagokiona 
izango da. Zergaldi horrek urte naturala baino gutxiago irauten badu, eragiketa bolumena 
urtebetera igaroko da. 

3) Subjektu pasiboaren eragiketa bolumenaren zenbatekoa kalkulatzeko, hark gauzatutako 
jarduera ekonomikoen multzoa hartuko da kontuan. 

Merkataritza Kodeko 42. artikuluari jarraiki, erakundea sozietate taldearen zati bada, lehen 
adierazitako kopuruak talde horri dagozkion erakunde multzoarenak izango dira. 

4) Ez-egoiliarren gaineko Zergaren zergadunen kasuan, Espainian diren establezimendu 
iraunkorren multzoari egotz dakiokeen eragiketa bolumena hartuko da kontuan. 

d. Indarrean dagoen legediari jarraikiz eratutako Gizarte Segurantzako erakunde 
kudeatzaileak, eta mutualitate eta bahitura etxeetakoak.  

e. Oso-osorik estatuak, Euskal Autonomi Elkarteak, Arabako Foru Aldundiak edo udal 
erakundeek, edota ongiletzat edo baliagarritasun publikoduntzat deklaratutako fundazioek 
ordaintzen dituzten ikerketarako erakunde publikoak eta irakaskuntzarako 
establezimenduak, edozein mailatakoak izanik ere, eta, irabazte xederik izan gabe, 
hezkuntza-hitzarmen erregimenean dauden irakaskuntza establezimenduak, edozein 
mailatakoak izanik ere, baita ikasleei liburu eta idazmahairako materialak eskuratzen 
badizkiete ere edo ostatu-erdi edo barnetegi zerbitzuak eskaintzen dizkietelarik ere, nahiz 
eta salbuespen gisa establezimendu berean saldu irakaskuntza horretarako lantegietako 
produktuak, salmenta horretatik ateratako dirua, inongo partikular edo hirugarren 
pertsona batentzat izan gabe, osorik lehengaiak erosi edo establezimendua mantentzeko 
erabiltzen bada.  

f. Ezindu fisiko, psikiko edo zentzuetakoen elkarte eta fundazioak, minusbaliodunei 
zuzendutako irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza eta zaintzarako izaera pedagogiko, 
zientifiko, sorospeneko edo lanbidezkoa duten jarduerengatik, horretarako lantegietako 
produktuak saltzen badituzte ere, baldin eta salmenta horretatik ateratako dirua, inongo 
partikular edo hirugarren pertsona batentzat izan gabe, osorik lehengaiak erosi edo 
establezimendua mantentzeko erabiltzen bada.  

g. Gurutze Gorria eta antzeko beste erakundeak, arauz hala zehazten delarik.  
h. Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuespena aplikagarri zaien subjektu 

pasiboak.  
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i. Uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren 4. artikuluan definitutako irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak, arau bereko 9. artikuluan adierazten diren ustiapen ekonomikoei dagokienez. 
Hala ere, zergaren matrikulako alta-deklarazioa aurkeztu beharko dute erakunde horiek, 
baita baja deklarazioa ere, jarduera bertan behera utziz gero.  

2. Aurreko paragrafoko a), d), g) eta h) letretan zehaztutako subjektu pasiboek ez dute zergaren 
matrikulako alta deklarazioa aurkeztu beharrik izango. 

3. Artikuluko honen 1. ataleko b), e) eta f) letretan araututako onurak udalak emango ditu, 
bidezkoa denean, subjektu pasiboaren eskariz; horretarako, eskabidea aurkeztu beharko du hark, 
eta eskariaren oinarri diren frogak azaldu. e) eta f) letretako onura-emakida bere horretan 
mantenduko da amaigabe, baldin eta hartarako izandako arrazoiak aldatzen ez badira. 

4. Aurreko i) letran finkatutako salbuespena aplikatuko bazaie, uztailaren 12ko 16/2004 Foru 
Arauaren 16. artikuluko 1. atalean finkatutako aukeraz baliatu nahi dutela jakinarazi beharko diote 
udalari irabazi-asmorik gabeko erakundeek, eta arau bereko II. tituluan arautzen diren zerga-
erregimen bereziari buruzko betebehar eta baldintzak bete beharko dituzte. 

III. SUBJEKTU PASIBOAK 

7. artikulua 

Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren pertsona fisiko 
edo juridikoak eta erakundeak dira zerga honen subjektu pasiboak, baldin eta zerga-egitatea 
sortzen duten jardueretako edozein burutzen badute Gasteizko udalerrian. 

IV. ZERGAREN KUOTA 

8. artikulua 

Zergaren tarifetan finkatutako udal kuotak eragiketen bolumenaren araberako haztapen-
koefizientea aplikatuz handituko dira, ondoko laukiari jarraiki: 

Eragiketen bolumena (euroak) Koefizientea 

2.000.000,01etik 6.000.000,00ra arte 1,20 
6.000.000,01etik 10.000.000,00ra arte 1,22 
10.000.000,01etik 50.000.000,00ra arte 1,24 
50.000.000,01etik 100.000.000,00ra arte 1,27 
100.000.000,00tik gora 1,30 
Eragiketa bolumenik gabe 1,25 

 

Koefiziente hori aplikatzeari dagokionean, subjektu pasiboaren eragiketa bolumenak hark egindako 
ekonomi jarduera guzti-guztiak hartuko ditu bere baitan, eta, hain zuzen ere, ordenantza honen 
6.1. c) artikuluan aurreikusitako moduan zehaztuko da bolumen hori. 

 

9. artikulua 

Zergaren tarifen gutxieneko kuoten gainean —aurreko artikuluan araututako koefizientea aplikatuz 
aldatu ondoren— 1,93ko gehikuntza koefiziente orokorra aplikatuko du udalak. 

10. artikulua 

1. Aurreko artikuluetan ezarritako koefizienteak aplikatuz gehitutako kuoten gainean ondorengo 
atalean ageri den indize-eskala aplikatuko da; eskala horrek, hain zuzen ere, hauxe hartzen du 
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kontuan: establezimendua zein kaletan dagoen kokatuta Gasteizko udalerriaren barruan, haren 
kategoria. 

2. Hauek izango dira aplikatuko diren indizeak: 

 

 

 

3. Ordenantza honen eranskinean daude sailkatuta udalerriko kaleak, kategoria desberdinen 
arabera. Bideren bat ez bada sailkapen horretan ageri, aplikatuko zaion indizea harekin 
gurutzatzen diren kaleen artetik kategoria handiena duenari dagokiona izango da, eta, halakorik 
ezean, hurbileneko kaleek dutena. 

10 bis artikulua 

Zergaren kuotaren gainean hobari hauek aplikatuko dira: 

1. Gasteizko udalerrian enplegua sortzeagatik, ondoko laukian ageri diren hobariak izango dituzte 
aurreko zergaldian -aurrekoaren aldean- beren langile plantilla -mugarik gabeko lanaldi osoko 
kontratua dutenena- batez beste handitu egin duten subjektu pasiboek: 

 

PLANTILLA HANDITZEA HOBARIA 

ehuneko 5 - 10 ehuneko 10 

ehuneko 10 - 15 ehuneko 15 

ehuneko 15 - 25 ehuneko 25 

ehuneko 25etik gora ehuneko 40 

 

2. Enpresak garraio plana ezartzeagatiko hobaria. 

Beren langileentzat garraio plan berriak ezartzen dituzten zergaren subjektu pasiboek -energiaren 
kontsumoa eta lanerako joan-etorriek sortutako emisioak murriztu eta garraiobide 
eraginkorragoak, hala nola garraio kolektiboa sustatzea dutelarik xede- ehuneko 10eko hobaria 
izango dute zergaren kuotan plan hori indarrean dagoen ekitaldian (gutxienez ere, urtean hamar 
hilabetez egon beharko du indarrean planak). 

3. Kuotaren ehuneko 10eko hobaria, beren ekoizpen prozesuetan dela energia berriztagarriak 
aprobetxatzeko instalazioen bitartez dela kogenerazio sistemen bitartez sortutako energia baliatzen 
duten nahiz halako energiarik ekoizten duten subjektu pasiboentzat. 

Hain zuzen ere, energia berriztagarriak sustatzearen alorreko planean adierazten eta definitzen 
direnak joko dira energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalaziotzat. Elektrizitatea eta energia 
termiko baliagarria aldi berean sortzeko balio duten ekipo eta instalazioak joko dira kogenerazio 
sistematzat. 

KALE-
KATEGORIAREN 

KODEA 

INDIZEA 

1.a 1,47 

2.a 1,39 

3.a 1,35 

4.a 1,32 
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4. Hobari hauek enplegua sortzeko eta garraio plan berriak ezartzeko jarduerei aplikatuko zaizkie, 
bai  eta energia instalazioetan egindako inbertsioei ere, gehienez 5 zergaldiko epean, hobariak 
ematen direnetik kontatzen hasita. 

Hobariaren zenbatekoak ezingo du gainditu jardueraren kostua edo egindako inbertsioa. 

V. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA 

11. artikulua 

1. Zergaldia urtea bera izango da, alta-deklarazioen kasuan izan ezik. Horrelakoetan jarduerari 
hasiera ematen zaion egunetik urte bukatu bitartekoa izango da, artikulu honetako 3. atalean 
adieraziko dena gora-behera. 

2. Zergaldiko lehenengo egunean sortzen da zerga, eta kuotak ezingo dira inolaz ere murriztu, 
salbu eta alta-deklarazioen kasuetan jarduerari hasiera ematen zaion eguna urteko lehena ez 
bada; halakoetan kuota proportzioz kalkulatuko da, jarduerari hasiera eman zitzaion egunetik 
abenduaren 31ra bitartean dauden egunak kontutan hartuta, eta alta ematen den egunean bertan 
sortuko da. 

3. Baja-deklarazioen kasuan, urtarrilaren lehenetik baja-deklarazioa aurkezten den egunera arte 
luzatuko da zergaldia. Horrelakoetan, zergaldiaren lehen egunean sortzen da zerga, eta kuota 
urtarrilaren lehenetik baja-deklarazioa aitortzen den egunera bitartean dauden hilabeteen 
kopuruarekiko proportzioan kalkulatuko da. Hilabeteen kontaketari dagokionez, betetzat joko da 
baja-deklarazioa aurkezten den hila. 

Zenbaki honetan xedatutakoak ez da aplikatuko baldin eta jarduerari hasiera eman zitzaion 
egunaren eta baja-aitorpena aurkezten egunaren artean 12 hilabete igaro ez badira. Kasu horretan 
baja eskaria egiten den urteko abenduaren 31 joko da baja-datatzat. 

4. Ikuskizunak izanik, kuotak emankizun solteetarako badaude ezarrita, horietako bakoitza 
burutzearekin sortzen da zerga; horrelakoetan arauz ezartzen diren moduan aurkeztu beharko dira 
beharrezko diren deklarazioak. 

VI.- ZERGAREN KUDEAKETA 

12. artikulua 

1. Zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko ahalmenak, bai borondatezko aldian, bai 
premiabidetik jotzen delarik, Gasteizko Udalari dagozkio, udalerri osoan. 

2. Halaber, udalari dagokio matrikula jendaurrean agerraraztea, errekurtso eta erreklamazioak 
ebaztea, zergaren kobrantza, salbuespen eta hobariak aplikatzea eta, orobat, zergapekoari 
laguntza eta argibideak eskaintzeari dagozkion jarduerak, baita ordainagiriak egitea ere. 

3. Era berean, eta udalerriari dagokionean, izatez Arabako Foru Aldundiarenak diren ondoko 
eskumenak bere gain hartuak ditu udalak: zergaren matrikula taxutu, onik zaindu eta onestea, 
ekonomi jardueren sailkapena egitea, zerga-kuotak finkatzea, errolda ikuskatu eta berrikustea, 
kobratzeko ordainagiriak egitea, zergari dagokionez transzendentzia duten errolda-akten berri 
subjektu pasiboei ematea —hala nola altak, bajak eta aldakuntzak—, gai horien inguruko kontuei 
buruzko kontsultak argitzea eta jarduerak sailkatu nahiz kuotak finkatzeko egintzen kontrako 
berraztertze errekurtsoak ebaztea. 

4. Salbuespenak eman edo ukatzeak Foru Aldundiak aurrez irizpen teknikoa azaltzea eskatuko du; 
hartutako erabakiaren berri ere eman beharko zaio hari. 

13. artikulua 

1. Gasteizko udalerako urtero eratuko den matrikularen bidez kudeatuko da zerga; matrikula 
horrek subjektu pasiboen erroldak, burutzen dituzten jarduera ekonomikoak eta dagozkien zerga-
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kuotak bilduko ditu, eta, dagokionean, foru-errekargua. Jendearen eskuragarri edukiko du 
Gasteizko Udalak matrikula hori.  

2. Subjektu pasiboak behartuta daude udal honetan dagozkien alta deklarazioak aurkeztera, baita, 
Arabako Foru Aldundiak onetsitako eredua baliatuz eta jarduerari ekin aurreko hamar laneguneko 
epean, aurreko atalean adierazitakoaren ildotik matrikularen barruan sartzerik izan dadin 
beharrezko diren elementu guztiak azaltzera ere. Ondoren, dagokion likidazioa egingo da, eta 
subjektu pasiboari jakinaraziko, eta ordain dezan. 

Halaber, subjektu pasiboak behartuta daude udal honetan deklarazioa aurkeztera zergapetutako 
jardueren zer-nolakoetan gertatzen diren edonolako aldakuntza fisiko, ekonomiko nahiz juridikoen 
berri emateko, baldin eta zerga-ordainketari dagokionez funtsezko aldakuntzak badira. Deklarazio 
horietan ezinbestean adierazi beharko da jarduera horiek burutzen direneko higiezinen 
erreferentzia katastrala. 

Orobat, matrikulan inskribatuta daudelarik subjektu pasiboak jarduera jakin bat dela eta, behartuta 
daude udalean baja-deklarazioa aurkeztera, Arabako Foru Aldundiak onetsitako ereduaren bidez 
eta jarduera bertan behera utzi ondorengo hilabeteko epearen barruan. Subjektu pasiboaren 
heriotza gertatuz gero, haren eskubideen jasotzaileek aurkeztu beharko dute baja-deklarazioa. 

Zehazki, ordenantza honetako 6. artikuluko 1. ataleko c) letran zehaztutako salbuespena aplikatu 
ezin zaien zergadunek eragiketa bolumena adierazi beharko diote Arabako Foru Aldundiari. Era 
berean, subjektu pasiboek eragiketa bolumenean izandako aldakuntzen berri eman beharko dute, 
baldin eta bai salbuespena aplikatzearen edo ez aplikatzearen aldaketa, bai haztapen-koefizientea 
aplikatzearen ondorioetarako kontuan izan beharreko tartearen aldaketa badakarte berekin. 

3. Zerga-ikuskaritzaren edo zerga kudeatzeko jardueren eta komunikazio eta alta formalizazioen 
ondorioz erroldetan datuak sartu, handik kendu edo aldatzen direlarik, administrazio egintzatzat 
joko da hori, eta errolda aldatzea ekarriko dute berekin. Erroldan ageri diren datuei dagokienez 
edozein aldaketa egitekotan matrikulan, nahitaez aldatu beharko dira lehenik datuak erroldan 
bertan. 

14. artikulua 

1. Zergaren matrikula jendaurrean jarriko da, hamabost laneguneko eperako, eragindako 
zergapekoek aztertu ahal dezaten eta, behar izanez gero, egokitzat dituzten erreklamazioak 
aurkeztu ahal ditzaten. 

2. Kudeatze-lana bere gain hartua duen eta 12.3. artikuluan adierazi diren eskumenen alorrean 
Udalak ematen dituen egintzen kontra, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
dute interesdunek, Ogasun eta Aurrekontu Arloko zinegotzi ordezkariari zuzendua, baita 
erreklamazio ekonomiko-administratiboa ere, Gasteizko Organo Ekonomiko Administratiboari 
zuzendua, hilabeteko epean. 

3. Jarduerak kalifikatzeko egintzen kontra aurkezten diren errekurtso eta erreklamazioak Arabako 
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 229. artikulutik 246.era bitartekoetan xedatutakoak 
arautuko ditu, eta Arabako Foru Aldundi izango da berraztertzeko errekurtsoa ebazteko organo 
eskuduna. 

15. artikulua 

1. Zerga honen menpeko jarduerengatiko alta eta baja deklarazioen kasuan, aldez aurretik 
autolikidazio bidez zerga ordaintzea eskatu ahal izango du udalak. 

2. Zergari atxikitako jarduerak burutzeko alta-deklarazioen kasuan, aretoak zabaltzeko arauzko 
udal baimena eskatu ahal izango du udalak aldi berean. 

Xedapen iragankorra 

 

Abenduaren 23ko 18/2016 Foru Arauaren bitartez aldatu den uztailaren 19ko 43/1989 Foru 
Arauaren 5. artikuluko 1. ataleko c) letraren aurreko idazkuntzaren arabera Ekonomia Jardueren 
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gaineko Zergatik salbuetsita zeuden subjektu pasiboei nahiz beren ekonomia-jarduerari 2017ko 
urtarrilaren 1.az geroztik ekin dietenez salbuetsita egon zitezkeenei, aldaketa horren ondorioz 
zerga-kuota ordaindu beharra dutelarik, ondoren adierazten den hobaria aplikatuko zaie —
adierazten den ehunekoa, adierazten den zergaldian—: 

 

Zergaldia Hobaria 

2018 ehuneko 50 

2019 ehuneko 25 
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Ordenantzaren eranskina 

“Ekonomi Jardueren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala” 

 
Gasteizko kaleen zerrenda 

KALEA  
  
Abendaño Kalea  2 
Aberasturi  2 
Abetxuko  2 
Abetxukobidea 4 
Adatseko Andre Mariaren Kalea  1 
Adrian Aldekoa Margolariaren Kalea  1 
Adriano VI.aren Kalea, Lovaina Plaza/Vera-Fajardo, 2-22,1-17  1 
Adriano VI.aren Kalea, Vera-Fajardo/Pedro Asua  2 
Adurtza Kalea  2 
Aerodromoko ibilbidea  2 
Agirre Lehendakariaren Kalea  1 
Agirre Miramon Kalea  2 
Agirrelanda Kalea  4 
Aguraingo Taldearen Kalea  2 
Ahate Iturri Plazatxoa  2 
Aiala Kantzilerraren Kalea  1 
Aiarako Taldearen Kalea  2 
Aihotz Plazako Eskailerak  2 
Aihotz Plaza  2 
Aitzol Kalea  2 
Aizkorri Kalea  4 
Aiztogile Kalea  2 
Ajanalde Kalea  4 
Akazia Kalea  2 
Alaba Jeneralaren Kalea  1 
Alamedako Markesaren Plaza  2 
Albert Einstein Kalea (Miñao Goien)  4 
Albertia Kalea  4 
Alberto Schommer Kalea  2 
Alboka Kalea  2 
Aldabe Kalea  2 
Aldabe Plazatxoa  2 
Alegria Ibaiaren Ibilbidea  2 
Alfontso XI.aren Kalea  2 
Alfredo Donnay Kalea  2 
Ali 2,3 eta 4  2 
Ali (gainerakoa)  2 
Alibarra Kalea  4 
Almena Kalea (Mendiola)  4 
Alonso Sarria Zidorra  2 
Altube Mendatearen Kalea  2 
Ama Vedruna Kalea  1 
Amadeo Garcia De Salazar Plaza  2 
Amadis Kalea  2 
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Amarika Plaza  1 
Amarita  2 
Amatierra Kalea 3 
Amizkarra Kalea  2 
Ámsterdam Kalea  2 
Amurrio Kalea  2 
Anboto Kalea  4 
Andaluzia Kalea  2 
Andia Mendiaren Kalea  2 
Andollu  4 
Andre Maria Zuriaren Koroatzearen Kalea  2 
Andre Maria Zuriaren Plaza  1 
Angel Saenz De Ugarte Margolariaren Kalea  2 
Angela Figuera Aymerich Kalea  2 
Anglo-Vascoaren Kalea  2 
Angostoko Andre Mariaren Kalea (Villafranca)  2 
Angulema Kalea  2 
Anorbin Kantoia  2 
Antepara Kalea  2 
Antezana De Foronda  2 
Antilletako Pasabidea  2 
Antonia Maria De Oviedo Kalea  2 
Antoniareneko Ibilbidea  2 
Antoniareneko plaza 2 
Antonio De Sucre Kalea  2 
Antonio Machado Kalea, 12-54  3 
Antonio Machado Kalea, (gainerakoa)  2 
Antonio Miranda Kalea  2 
Antso Jakitunaren Kalea  1 
Añanako Taldearen Kalea  2 
Apaizgaitegiko Kantoia  2 
Apraiztarren Kalea  2 
Araba Kalea  2 
Aragoi Kalea  2 
Araka Kalea  2 
Arakako kanpamentua  4 
Aralar Mendiaren Kalea  2 
Aramangelu Kalea  2 
Arana Kalea (Frantzia/Herrandarren kalea) 2-22, 1-13  2 
Arana Kalea (Herrandarren kalea/Judimendi)  2 
Aranbaltza Kalea 4 
Aranbizkarra Kalea  2 
Aranbizkarreko Parkea  2 
Araneko, Parkea  2 
Araneta Kalea  4 
Aranguiz  4 
Arangutxi Kalea  4 
Arantzabal Kalea  1 
Arantzabela Kalea  2 
Arantzabela Plaza  2 
Arantzabelako Parkea  2 
Aratz Kalea  4 
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Arcaute  4 
Arcaya  2 
Arcena Kalea 4 
Areatza Kalea  2 
Areata Kalea 4 
Aretxabaleta  4 
Areitio Kalea  4 
Aretxagako Gazteluaren Kalea  2 
Argandoña  2 
Argentina Kalea  2 
Ariñiz / Aríñez, z.g 4 
Ariñiz / Aríñez gainerakoa 2 
Ariznabarra Kalea  2 
Ariznabarreta Kalea  2 
Arka  1 
Arka Plaza  1 
Arkamu Kalea 4 
Arkatxa Kalea  4 
Arkauti / Arcaute 4 
Arkupeko Eskailerak  2 
Arkupeko Ibilbidea  2 
Arlaban Mendatearen Kalea  2 
Arluzeko Gazteluaren Kalea  2 
Armentia  2 
Armentiabidea 4 
Armentiagana  4 
Arrasate Kalea  4 
Arriaga  4 
Arriagako Atea  2 
Arriagako Atea, (industrialdea)  4 
Arriagako Kofradiaren Kalea  2 
Arriagana Kalea  4 
Arrieta kalea 2 
Arrieta Pasabidea  2 
Arriurdina Kalea  4 
Arroxeta Kalea  4 
Artandi Kalea 3 
Artapadura Kalea  4 
Artaza De Foronda  2 
Arteko Andre Mariaren Kalea (Villafranca)  2 
Artzarana Kalea  2 
Artzua Kalea 3 
Ascarza  2 
Asestadero Kalea  2 
Aska Kalea  2 
Askarra Kalea 4 
Askatasun Kalea  2 
Askatasunaren Lorategia  2 
Assako Gazteluaren Kalea  2 
Asteguieta  2 
Astronomo Kalea  2 
Astulezko Gazteluaren Kalea  2 
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Asturias Kalea  2 
Atenas ibilbidea  2 
Atxo Apellaniz Kalea  2 
Aurelio Vera-Fajardo Margolariaren Kalea  2 
Azazeta Mendatearen Kalea  2 
Azeduia Kalea  2 
Azukreola Kalea  4 
A-132 Gasteiz-Santa Kurutze  2 
A-2124 (Gasteiztik Biasterira, Urizaharran barrena)  2 
A-3010 (Ilarratzatik Lubianora)  2 
A-3110 (Gasteiztik Agurainera, Dulantzin barrena)  2 
A-3302 (Gasteiztik N-1 errepidera, Mendozan barrena)  2 
A-3600 (Gasteiztik Altubera, Aiurdindik eta Murgiatik)  2 
A-3602 (Gobeotik Arangizera)  2 
A-3604 (Mendigurendik Miñao Nagusira)  2 
A-4001 (Zurbanorako bidea)  2 
A-4134 (Oreitiatik Argomanizera)  2 
A-4302 (Jundiztik adana  zubira, Margarita eta Lermandan barrena)  2 
  
B  
  
Babesgabetuen Andre Mariaren Plaza  1 
Badaia Kalea 2 
Baia Ibaiaren Kalea  2 
Baiona Kalea  2 
Bakardade Kantoia  2 
Bake Kalea  1 
Balentin Berriotxoa Kalea  2 
Ballester Apezpikuaren Kalea  2 
Baranda Kalea  2 
Barazar Mendatearen Kalea  2 
Barnekale Berria  2 
Baroa Kalea  2 
Barratxi Kalea  4 
Barrenkalea  2 
Barrundia Ibaiaren Kalea  2 
Bartzelona Kalea  2 
Basaburua Kalea 4 
Basaldea Kalea  4 
Basoa Kalea  2 
Bastiturri Kalea  2 
Bastobi Kalea 3 
Batan Ibilbidea  2 
Batxikabo Kalea  4 
Becerro De Bengoa Kalea  2 
Beethoven Kalea  2 
Begiratokiko Ibilbidea  2 
Behenafarroa Kalea  2 
Bekolarra Kalea  4 
Belate Kalea  2 
Benito Ginea Kalea  2 
Benito Perez Galdos Plaza  2 
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Bergarako Atea  4 
Berlin ibilbidea  2 
Bernal Diaz De Luko Kalea  2 
Bernedoko Gazteluaren Kalea  2 
Berrosteguieta  2 
Berron Ibaiaren Kalea  2 
Betoño (herria)  4 
Betoño Atea  4 
Biak Bat Kalea (Armentia)  2 
Biasteri-Arabar Errioxako Taldearen Kalea  2 
Bidegana Kalea 4 
Bidezarra 3 
Bilbo Plaza  2 
Biltzar Nagusien Kalea  2 
Bilodabidea Kalea 4 
Bitoriabidea  4 
Bitorialanda Kalea  4 
Bivere Apezpikuaren Kalea  2 
Bizenta Mogel Kalea  1 
Bizkai Kalea  2 
Blas De Otero Kalea  2 
Bolivar Kalea  2 
Bolivia Kalea  2 
Borrabizkarra Kalea  2 
Brasil Kalea  2 
Bremen Kalea  4 
Bruno Villarreal Kalea  2 
Bruselas Hiribidea  2 
Bueno Monreal Kalea  2 
Buesatarren Kalea  2 
Buradongo Gazteluaren Kalea  2 
Burgos Kalea  2 
Burubizkarra Kalea  4 
Buruileria Plaza  4 
Bustaldea Kalea (Aretxabaleta)  4 
Buztinzuri Kalea  2 
Busturbi kalea 3 
  
C  
  
Caballo De Pica Kalea  2 
Cadena Y Eleta Apezpikuaren Kalea  1 
Caracas Kalea  2 
Carlos Saez De Tejada Margolariaren Kalea  2 
Carlos Ymbert Eskultorearen Kalea  2 
Castro Urdiales Kalea , 10, 12, z.g. 4 
Castro Urdiales Kalea gainerakoa  
Carmelo Bernaola Ibilbidea  2 
Ceferino Urien Kalea  2 
Cervantes Ibilbidea  2 
Clemente Arraiz Margolariaren Kalea  2 
Cola Y Goiti Kalea  2 
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Concha Espina  2 
Costa Rica Kalea  2 
  
D  
  
Damaso Alonso Kalea  2 
Dantzari Plaza  2 
Deba Arroaren Kalea  4 
Diego Borika ocen  Kalea  2 
Diego De Rojas Kalea  2 
Diego Martinez de Alaba Kalea  2 
Diputazio Kalea  1 
Domingo Beltran De Otazu Kalea, (Tomas Zumarraga/Gurutze Zuria) 1-25, 
2-30  2 

Domingo Beltran De Otazu Kalea, gainerakoa  2 
Domingo Martinez De Aragon Kalea  2 
Don Bela Kondearen Kalea  2 
Done Jakue Hiribidea 2 
Donostia Kalea 2 
Dublin Kalea 2 
Duende Pasabidea  2 
Dultzaina Kalea  2 
Düsseldorf Kalea 4 
  
E  
 2 
Eduardo Belasko Kalea 2 
Eduardo Dato Kalea  1 
Ega Ibaiaren Kalea  2 
Egileta Ibaiaren Kalea  2 
Ehari Ibaiaren Zidorra  2 
Eibar Kalea  4 
Ecuador Kalea  2 
El Ancora Pasabidea  4 
Elejalde Kalea  2 
Elgoibar Kalea  4 
Elhuyar Anaien Kalea  4 
Eliza Kalea  4 
Elorriaga  3 
Elorriagako Atea  4 
Elorribarra Kalea 4 
Elvira Zulueta Kalea  2 
Emilia Pardo Bazan Kalea  2 
Karlos I. Enperadorearen Plaza 2 
Enrique Eguren Kalea  2 
Entzia Kalea 4 
Erea Kalea 4 
Ernestina Champourcin Kalea  2 
Erraimun Olabide Kalea (industrialdea)  4 
Erraimun Olabide Kalea, (gainerakoa)  2 
Errege Atea  2 
Errege-Erregina Katolikoen Kalea  2 
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Errekaberri Ibaiaren Kalea  2 
Errekaleor Kalea  2 
Errekatxiki Kalea  2 
Errementari Kalea  2 
Errioxa Kalea  1 
Erroma Hiribidea  2 
Errota Kalea  2 
Errotalde 2 
Errotamendia Kalea  2 
Errotaurra 4 
Eskalmendi Kalea  4 
Eskibel  3 
Eskibelgo Gazteluaren Kalea  2 
Eskola Kalea  2 
Eskolunbeko Andre Mariaren Kalea (Villafranca)  2 
Eskoriatza Kalea  4 
Espainia Plaza (Plaza Berria)  1 
Esperantza Kalea  2 
Espoz y Mina Kalea  2 
Estarrona  3 
Estenaga Apezpikuaren Kalea  2 
Estibalitz  3 
Estibalizko Andre Mariaren Hiribidea  2 
Estrasburgo Ibilbidea  2 
Etxalde Kalea  2 
Etxanobetarren Zidorra  2 
Etxegarate Mendatearen Kalea  2 
Etxezarra Kalea  2 
Eulogio Serdan Kalea  2 
Eulogio Serdan Pasabidea  2 
Europa Ibilbidea  2 
Europako Konstituzioaren Hiribidea  4 
Europar Batasunaren Plaza  2 
Euskal Herria Bulebarra  2 
Euskaldunberri plaza 2 
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Kalea  2 
Euskaltzaindiaren Plaza  2 
Extremadura Kalea  2 
Ezki Kalea  2 
  
F  
  
F. Xabier Landaburu Kalea  2 
Fausto Iñiguez De Betolatza Kalea  2 
Federico Baraibar Kalea  2 
Federico Garcia Lorca Kalea  2 
Felicia Olabe Kalea  2 
Felix Alfaro Fournier Kalea  2 
Felix Maria Samaniego Kalea  2 
Ferdinand Zeppelin Kalea (Miñao Goien)  4 
Fermin Lasuen Kalea  2 
Fernan Gonzalez Kalea  2 
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Flandria Kalea  2 
Florida Kalea, 1-51 eta 2-56  1 
Florida Kalea, gainerakoa  2 
Floridako Ibilbidea  1 
Florida parkea 1 
Fontetxako Gazteluaren Kalea  2 
Foronda (aireportua izan ezik)  3 
Forondako Atea  2 
Foru Kalea  1 
Foru plaza 1 
Francisco Vitoria Ibilbidea  2 
Frai Zacarias Martinez Kalea  2 
Francisco Juan Aiala Plaza  2 
Francisco Leandro Viana Kalea  2 
Francisco Longa Kalea  4 
Francisco Tomas y Valiente Kalea  2 
Frantzia Kalea, 1-33 eta 2-22  1 
Frantzia Kalea, (gainerakoa)  2 
Fuentecillas Kalea 4 
  
G  
  
Gabriel Aresti Kalea  2 
Gabriel Zelaia Kalea  2 
Galizia Kalea  2 
Galtzada Kalea  2 
Gamarra Txikia  3 
Gamarra Nagusia  3 
Gamarra Plaza  3 
Gamarrako Atea, 1  1 
Gamarrako Atea, 19-43, 46-60 , z.g. 4 
Gamarrako Atea, (gainerakoa)  3 
Gamarrartea 3 
Gamiz  3 
Garalbide Kalea  2 
Gardelegui  3 
Gasteiz Hiribidea  1 
Gasteiz  2 
Gasteizko Mendien kalea 4 
Gasteizko Taldearen Kalea  2 
Gazalbideko Parkea  2 
Gaztelako Atea (Ramón y Cajal/Gasteiz hiribidea) 1-39 eta 2-20  1 
Gaztelako Atea, (gainerakoa)  2 
Gaztelu  3 
Gebarako Gazteluaren Kalea  2 
Geltoki Plazatxoa  1 
Gerardo Armesto Plaza  1 
Gerardo Diego Kalea  2 
Gereña 3 
Gerezpea Kalea  4 
Gernikako Arbolaren Kalea  2 
Gernikako Estatutuaren kalea 1 
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Gertrudis Gomez de Avellaneda Kalea  2 
Getaria Kalea  2 
Guipúzcoa Kalea  2 
Girona  2 
Giza Eskubideen Hiribidea  2 
Gobeo  3 
Gobeo (L-6216) Carretera  3 
Goiena kalea 3 
Goikoberaza Kalea  4 
Goiuriko Plaza  2 
Gometxa  3 
Gorbeia Kalea  2 
Gordoa kalea 2 
Goro Plazatxoa  2 
Gran Sol Kalea  2 
Gregorio Altube Plaza  2 
Guatemala Kalea  2 
Guayaquil Kalea  2 
Guereña  3 
Gurutze Berdeko Kalea  2 
Gurutze Santuaren Hiribidea (Mendiola)  2 
Gurutze Zuriko Kalea  2 
Gurutzelarre Kalea (Armentia)  4 
Gustavo Maeztu Margolariaren Kalea  2 
  
H  
  
Habana Kalea  2 
Haga Kalea  2 
Haitz Kalea  2 
Harategi Kantoia  2 
Harria Kalea  4 
Harrobi Kalea (Betoño)  4 
Hedegile Kalea  2 
Helsinki Kalea  2 
Heraclio Alfaro Kalea  2 
Heraclio Fournier  2 
Heraclio Fournier Plaza  2 
Herminio Madinabeitia Kalea  2 
Herrandarren Kalea  2 
Herrera Mendatearen Kalea  2 
Herriko Plaza 3 
Hiru Probintzien Plaza  1 
Hondarribi Kalea  2 
Honduras Kalea  2 
Hortaleza Kalea  2 
Hueto Abajo / Otobarren 3 
Hueto Arriba / Otogoien 3 
  
I   
  
Ibaialde Kalea  4 
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Ibaibarriaga Koroneltsaren Kalea  2 
Ibarredi Kalea  4 
Ibernaloko Andre Mariaren Kalea (Villafranca)  2 
Ignacio Aldekoa Plaza  2 
Ignacio Diaz Ruiz De Olano Margolariaren Kalea 1-16  1 
Ignacio Diaz Ruiz De Olano Margolariaren Kalea, (gainerakoa)  2 
Ihurraldea Kalea  2 
Ilarraza  3 
Ilustrazioaren Hiribidea  2 
Independentzia Kalea  1 
Inglares Ibaiaren Kalea  2 
Intxaurrondo Kalea  2 
Irati Kalea  2 
Iratxeko Monasterioaren Kalea  2 
Iruñea Kalea  2 
Isaac Albeniz Kalea  2 
Isaac Diez Eskultorearen Kalea 2 
Isabel Orbe Kalea  2 
Isabel Urkiola kalea 2 
Istora Ibaiaren Kalea  2 
Isuntzatarren Kalea  2 
Iturbide Kalea 3 
Iturgana Kalea 3 
Iturrizulo 3 
Iturritxu Kalea  2 
Iturrizabala Kalea  4 
Iturrizabaleta Ibaiaren Kalea  2 
Izarbenta Kalea  4 
Izardui Komandantearen Kalea  2 
Izki 4 
Izkiz Ibaiaren Kalea  2 
  
J  
  
Jacinto Arregi Kalea  2 
Jacinto Benavente Kalea  2 
Jacinto Quincoces Kalea  2 
Jauregi Kalea  2 
Jauregilanda Kalea (industrialdea izan ezik)  2 
Jauregilanda Kalea (industrialdea)  4 
Jeanne Jugan Kalea  2 
Jesus Apellaniz Margolariaren Kalea  2 
Jesus Guridi Kalea  2 
Jesus Maria Leizaola Plaza  2 
Jesusen Bihotzeko Santa Maria Josefa Kalea  2 
Jesusen Zerbitzarien Fundatzailean Kalea  2 
Joan Karlos I.aren Hiribidea  2 
Joan II.aren Kalea  2 
Joaquin Collar Kalea  2 
Joaquin Jose Landazuri Kalea  2 
Joaquin Lucarini Eskultorearen Kalea  2 
Jorge Diez Lorategia  2 
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Jorge Guillen Kalea  2 
Jose Antonio Andonegi Kalea  2 
Jose Antxieta Kalea  2 
Jose Atxotegi Kalea  2 
Jose Domingo Olarte Kalea  2 
Jose Erbina Kalea  2 
Jose Lejarreta Kalea  2 
Jose Luis Compañon "Compa" Kalea  2 
Jose Luis Gonzalo-Bilbao Zidorra  2 
Jose Mardones Kalea  2 
Jose Maria Cagigal Kalea  2 
Jose Maria Diaz De Mendibil Kalea  2 
Jose Maria Iparragirre Kalea  4 
Jose Miguel Barandiaran Kalea  2 
Jose Pablo Ulibarri Zidorra  2 
Jose San Martin Kalea  2 
Jose Uruñuela Kalea  2 
Juan Angel Saenz Margolariaren Kalea  2 
Juan Bautista Gamiz Kalea  2 
Juan Belasko Kalea  4 
Juan Crisostomo Arriaga Plaza  2 
Juan De La Cierva Kalea  2 
Juan Garai Kalea  2 
Juan Ibañez De Santo Domingo Kalea  2 
Juan Jose Diaz De Espada Kalea  2 
Juan XXIII.aren Kalea  2 
Judimendi  2 
Julian Apraiz Kalea  2 
Julian Arrese Kalea  2 
Julio Caro Baroja Kalea  2 
Jundiz Kalea  4 
Jundiz Polígonoa  4 
Junguitu  3 
Justo Velez De Elorriaga Kalea  2 
  
K  
  
Kainabenta Plaza  2 
Kale Nagusia 3 
Kale Txikia (Armentia)  2 
Kalkutako Teresa Kalea  2 
Kalonjeen Zidorra  2 
Kanpokale  2 
Kantabrikoaren Hiribidea  4 
Kapelamendi Kalea  4 
Kapildui Kalea  4 
Karlos I. Enperadorearen Plaza  2 
Katalunia Plaza  2 
Kexaako Gazteluaren Kalea  2 
Kiotoko Ituna Kalea 4 
Koldo Mitxelena Kalea  1 
Kolombia Kalea  2 
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Konstituzio Plaza  2 
Kontzeju Kalea  3 
Kooperatiba Plaza 3 
Kopenhage Kalea 2 
Korazonisten Kalea  2 
Krispiñana  3 
Kristo Kalea 2 
Kuba Kalea  2 
Kutaisi Kalea 1 
Kutxa Kalea  2 
  
L  
  
La Paloma Kalea  2 
Lakuabizkarra 4 
Lakuaburua Kalea  2 
Lanbarria Kalea  2 
Landaberde Kalea  2 
Landabiña Kalea  4 
Landaluzea Kalea  4 
Lantarongo Gazteluaren Kalea  2 
Lapurdi Kalea  2 
Larrabazterra Kalea  2 
Larragana Kalea  4 
Larrangoiti Kelea 4 
Larra ibilbidea 2 
Larrinbe Kalea (Mendiola)  4 
Larrugile Kalea  2 
Lasarte  3 
Lasarteko Atea  2 
Laskarai Kalea  1 
Las Roturas Kalea  2 
Las Callejas Kalea 3 
Latinoamerika Plaza 2 
Lauaxeta Kalea  2 
Laubidea Plazatxoa  2 
Laubideta Kalea  2 
Laudio Plaza  2 
Legarda  3 
Legunbe Kalea  4 
Legutianoko Atea  2 
Leireko Monasterioaren Kalea  2 
Leon Kalea  2 
Leonardo Da Vinci Kalea (Miñao Goien)  2 
Leonce Garnier Kalea  2 
Lermanda  4 
Lermandabidea  4 
Lisboa Kalea  2 
Lima Kalea  2 
Lizarra Kalea  2 
Lizarrako Markesaren Kalea  1 
Lleida Kalea  2 
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Logroño Kalea  2 
Loma Jeneralaren Plaza  1 
Londres Hiribidea  2 
Lope De Larrea Kalea  2 
Lopidana  3 
Lorenzo Fernandez De Viana Eskultorearen Kalea  2 
Lorenzo Prestamero Kalea  2 
Loreto Arriola Kalea  2 
Louis Heintz Kalea  1 
Lovaina Plaza  1 
Lubiano  2 
Luis Maria Uriarte Kalea  2 
Luis Olariaga Kalea  2 
Lukurumendi Kalea (Mendiola)  4 
Lumiere Anaien Kalea (Miñao Goien)  4 
Luxenburgo Kalea 2 
Luzurio Kalea  4 
  
M  
  
Madril Kalea 2 
Magdalena Kalea  1 
Mahatma Gandhi Kalea  2 
Maiatzaren Lehenaren Plaza  2 
Maite Zuñiga Kalea 2 
Malizhaeza (Armentia)  2 
Maltzaga Kalea  2 
Mandojana  2 
Mantelitarren Kalea  2 
Manuel Diaz De Arkaia Kalea  2 
Manuel Iradier Kalea  1 
Margarita  2 
Maria Maeztu Parkea  2 
Mariano San Miguel Musikariaren Kalea  2 
Marie Curie Kalea  4 
Martin Fiz Kalea  2 
Martin Luther King Kalea  2 
Martin Olabe Kalea  2 
Martin Salinas Plaza  2 
Martin Sarazibar Kalea  2 
Martin Susaeta Kalea  2 
Martin Ttipia lekua 2 
Martioda  2 
Martxoaren Hiruaren Plaza  2 
Masparra Kalea 4 
Matauco  2 
Mateo Benigno Moraza Kalea  1 
Mateo Muxika Apezpikuaren Kalea  2 
Maurice Ravel Lorategia  2 
Mauricio Valdivieso Plazatxoa  2 
Mauro Ortiz De Urbina Margolariaren Kalea  2 
Maximo Casado Lorategia  2 
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Maximo Gisasola Kalea 2 
Mediterraneoaren Hiribidea  2 
Mendaro Kalea  4 
Mendateen Zidorra  2 
Mendi Kalea (Mendiola)  4 
Mendia Kalea, 10 2 
Mendia Kalea, gainerakoa 3 
Mendigorritxu Kalea  4 
Mendigularra 4 
Mendiguren  2 
Mendiko Bidea (Armentia)  4 
Mendiluzeko Gazteluaren Kalea  2 
Mendiola  3 
Mendiolabidea  3 
Menditxo 3 
Mendizabala Kalea  2 
Mendoza (Herria)  4 
Mendoza Kalea  2 
Mexiko Kalea  2 
Micaela Portilla Kalea  1 
Miguel Hernandez Kalea  2 
Miguel Jimeno De Lahidalga Margolariaren Kalea  2 
Miguel Mieg Kalea  2 
Miguel Unamuno Hiribidea  2 
Miñao Gocen  2 
Miñao Gotxia  2 
Miranda De Ebro Kalea  2 
Miravalles Kalea  4 
Miren Martinez Saez del Burgo Kalea  2 
Molinuevo Parkea 2 
Monasterioguren  2 
Mundigalai Kalea  2 
Musikaren Ibilbidea 2 
  
N  
  
Nafarroa Kalea  2 
Nafarroako Errege-Erreginen Kalea 2 
Navarro Villoslada Kalea  2 
Nazio Batuen Hiribidea  2 
Nelson Mandela Kalea  2 
Nerbioi Ibaiaren Kalea  2 
Nieves Cano Kalea  2 
Nikaragua Kalea  2 
Norteko Trenbidearen kalea 2 
N-1 Madril-Irun  4 
N-240 Gasteiz-Bilbo  4 
N-622 Gasteiz-Altube  4 
  
O  
  
Obdulio Lopez De Uralde Margolariaren Kalea  2 
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Odol Emaileen Zidorra  2 
Oilamendi Kalea  4 
Oka Ibaiaren Kalea  2 
Olagibel Kalea (Agirre Lehendakaria/Bake kalea) 1-27, 2-22  1 
Olagibel Kalea (gainerakoa)  2 
Olaranbe Hiribidea  4 
Olarizu Hiribidea  2 
Olarizu Parkea  4 
Omecillo Ibaiaren Kalea  2 
Oñati Kalea  4 
Oreitia  2 
Oreitiasolo Kalea  4 
Oreitiasoloko Pasabidea  4 
Ori Kalea  2 
Orio Kalea  2 
Orixe Kalea  2 
Ortuoste Kalea 4 
Orreaga Kalea  2 
Osasun Iturri Kalea 2 
Osegarpe Ibaiaren Kalea  2 
Osinagea Kalea  4 
Ospitale Plaza  2 
Otazu  2 
Otobarren  3 
Otogoien  3 
Oto Hiribidea 40-70  3 
Oto Hiribidea (Ehari/Urartea) 2-38  2 
Oto Hiribidea (gainerakoa)  4 
Ozioko Gazteluaren Kalea  2 
  
P  
  
Pablo Morillo Kalea  2 
Pablo Neruda Kalea  2 
Pablo Uranga Margolariaren Kalea  2 
Pablo Xerica Kalea  2 
Paduleta Kalea  4 
Paduragoia Kalea (Betoño)  4 
Pagogan Kalea  4 
Palentzia Kalea  2 
Panama Kalea  2 
Paraguai Kalea  2 
Paris Hiribidea  2 
Parisko Itunaren kalea  4 
Pascual Andagoia Plaza  2 
Paula Montal Kalea  2 
Pausetako bidea, 16-30, z.g. 2 
Pausetako bidea gainerakoa 3 
Pedro Asua, Komentua  2 
Pedro Asua Kalea  2 
Pedro Egaña Kalea  2 
Pedro Ignacio Barrutia Zidorra  2 
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Pedro Orbea Kalea  2 
Pedro Salinas Kalea  2 
Peñafloridako Kondearen Plaza  2 
Pepe Ubis Plaza  2 
Perretagana Kalea 4 
Perretxin Kalea  2 
Peru Kalea  2 
Pintore Kalea (San Frantzisko/San Frantzisko Kantoia) 1-23, 2-62  2 
Pintore Kalea (gainerakoa)  2 
Pio XII.aren Kalea  1 
Plaza Nagusia  2 
Posta Kalea  1 
Posta Pasabidea  1 
Pozoa Kalea  4 
Pozoaldea Kalea  2 
Prado Kalea  1 
Prado Parkea  2 
Presa Kalea  4 
Presagana 3 
Presentación de Mariako lorategia 2 
Probintzia Plaza  1 
Prudencio Maria Berastegi Kalea  2 
Puerto Rico Kalea  2 
Puron Ibaiaren Kalea  2 
  
R  
  
Rafael Alberti Kalea  2 
Ramiro Maeztu Kalea  2 
Ramiro Maeztu Pasabidea  2 
Ramon Fernandez De Pieroña Apezpikuaren Lorategia 1 
Ramon Ortiz De Zarate Kalea  1 
Ramón Rubial  2 
Ramon y Cajal Kalea  1 
Rene Cassin Kalea 2 
Resurreccion Maria Azkue Kalea 2 
Retana  2 
Ricardo Buesa Kalea  2 
Ricardo Puga Kalea  2 
Ricardo Sacristan Kalea 2 
Rigoberta Menchu Plaza 2 
Rosalia De Castro Kalea  2 
  
S  
  
Sabando Ibaiaren Kalea  2 
Saez De Quejanatarren Kalea  2 
Salbaterrabide  2 
Salburuko Bulebarra  2 
Salburuko Parkea  2 
Salceda Kalea (Mendiola)  3 
Salvador Allende Zidorra  2 
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Salvador Azpiazu Ibilbidea 2 
Salvador Garcia Del Diestro Kalea  2 
Salvador Kalea  2 
San Adriango Gazteluaren Kalea  2 
San Adriango Tunelaren kalea 2 
San Andres kalea 3 
San Anton Plaza 2 
San Antonio Kalea  1 
San Antonio Maria Claret kalea 2 
San Bartolomeko Eskailerak  2 
San Bizente Aldapa  2 
San Bizente Paulekoaren Kalea  2 
San Frantzisko Aldapa  1 
San Frantzisko Kalea  1 
San Frantzisko Xabierkoaren Kantoia  2 
San Ignacio Loiolakoaren Kalea  2 
San Ildefontso Kalea  2 
San Jose Plaza  2 
San Juan Handiaren Kalea (Mendiola)  2 
San Juan Txikiaren Kalea (Mendiola)  2 
San Julian kalea 2 
San Kristobal Plaza 2 
San Markos Kantoia  2 
San Martin Abendañokoaren Plaza  2 
San Martin Parkea  2 
San Migel Atxakoaren Kalea  4 
San Migeleko Eskailerak  2 
San Migeleko Pasabidea  2 
San Pedroko Pasabidea 2 
San Prudentzio Hiribidea  2 
San Prudentzio Kalea  1 
San Roke Kantoia  2 
San Saturio Kalea  2 
San Viator Kalea  2 
Sansomendi Kalea  2 
Santa Ana Kantoia  2 
Santa Barbara Plaza  1 
Santa Engrazia Ibaiaren Kalea 2 
Santa Isabel Kalea  2 
Santa Katalina Kalea 2 
Santa Luzia Kalea  2 
Santa Maria Kalea  2 
Santa Maria Kantoia  2 
Santa Maria Plaza  2 
Santa Olaja De Acero Kalea  2 
Santa Teresa Bidea  2 
Santo Domingo Kalea  2 
Santo Domingo Plaza  2 
Santo Tomas Ibaiko Plaza  4 
Santo Tomasen Ubideko Kalea  4 
Sarburua Kalea  2 
Sebastian Fernandez De Lezeta Kalea 2 
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Sebastian Hurtado De Corcuera Kalea 2 
Sefarad Plaza 2 
Senda Ibilbidea  1 
Serafin Ajuria Kalea 2 
Sierras Alavesas Kalea  2 
Simon Bolibar Plaza 2 
Simon De Anda Kalea  2 
Sofia Erreginaren Kalea  2 
Soraluze Kalea  4 
Sor Sofia plaza 2 
Stockholm Kalea  2 
Stuttgart Kalea  4 
Subillana-Gasteiz  3 
Sutaustegi Zaharreko Kalea  2 
  
T  
  
Tanis Agirrebengoa Kalea 2 
Tarazona Kalea  2 
Tarragona Kalea  2 
Telesforo Aranzadi Kalea  2 
Teodoro Dublang Margolariaren Kalea 45-53  1 
Teodoro Dublang Margolariaren Kalea (gainerakoa)  2 
Teodoro Gonzalez De Zarate Kalea  2 
Toloñoko Andre Mariaren Kalea (Villafranca)  2 
Tomas Alfaro Margolariaren Kalea  1 
Tomas Zumarraga Dohatsuaren Kalea ( éxico/Francisco Leandro Viana)  2 
Tomas Zumarraga Dohatsuaren Kalea (gainerakoa)  2 
Tornay Medikuaren Kalea  2 
Tornu Kalea  2 
Toroko Gazteluaren Kalea  2 
Trebiñoko Konderriaren Kalea  2 
Trenbide Kalea  2 
Triana Kalea  2 
Trikitixa Kalea  2 
Tullonio kalea 2 
Txalaparta Kalea  2 
Txarrakea Kalea 4 

Txikita Kalea  2 

Txile Kale  2 
Txiribia Kale  2 
Txirpia Kalea (Betoño)  4 
Txirula Kalea  2 
Txistulari Kalea  2 
  
U  
  
Uda Ibaiaren Kalea  2 
Udaletxe plaza 1 
Ugalde Ibaiaren Kalea  2 
Uhaska Zaharreko Kalea  2 
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Uleta Kalea  2 
Ullibarri-Arrazua  2 
Ultreya kalea 2 
Unibertsitateko Ibilbidea  2 
Uragana Ibaiaren Kalea  2 
Ural-Mendi Kalea  2 
Urartea Kalea  4 
Urbasa Mendiaren Kalea  2 
Urbina Kalea  2 
Uribarri Nagusia  3 
Uribarri-Dibiña  2 
Urederra Ibaiaren Kalea  2 
Uribeguela Kalea  2 
Urkilla Kalea 4 
Urkiola Mendatearen Kalea  2 
Urriaren Hamabiaren Kalea  2 
Urrundi Kalea  4 
Urrutxaga Kalea 3 
Uruguai Kalea  2 
Uzbina Kalea  4 
  
V  
  
Valentin Foronda Zidorra  2 
Valladolid Kalea  2 
Venancio Del Val Plaza  1 
Venezuela Kalea  2 
Vicente Abreu Margolariaren Kalea  2 
Vicente Aleixandre Kalea  2 
Vicente Goikoetxea Kalea  1 
Vicente Gonzalez De Etxabarri Kalea  2 
Vicente Manterola Kalea  2 
Viena Kalea  2 
Villafranca  2 
Villamonteko Gazteluaren Kalea  2 
Voluntaria Entrega Kalea  2 
  
W  
  
Wellingtongo Dukearen Kalea  2 
  
X  
  
Xabier Kalea  2 
  
Y  
  
Yurre  2 
  
Z  
  
Zabalganeko Ibilbidea  2 
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Zabalganeko Parkea  2 
Zadorra Hiribidea  4 
Zadorrako Parkea  4 
Zaia Ibaiaren Kalea  2 
Zaitegiko Gazteluaren Kalea  2 
Zalburu Kalea  2 
Zaldiaran Plaza  2 
Zapardiel Kalea  2 
Zapatari Kalea  2 
Zaramaga, z.g. (Centro Comercial)  1 
Zaramaga Kalea  4 
Zaramaga Plaza  2 
Zarautz Kalea  2 
Zaroa Kalea  4 
Zearsoloeta Kalea 4 
Zendaguren Kalea  2 
Zerio  2 
Zerkabarren Kalea  2 
Ziudadela Plaza  2 
Zorrolleta Kalea  4 
Zorrostea Kalea  4 
Zuazobidea  4 
Zuberoa Plaza  2 
Zubialde Ibaiaren Kalea  2 
Zubibarri Kalea  4 
Zubigarai Kalea  4 
Zuhatzu  3 
Zuiako Taldearen Kalea  2 
Zumabide  2 
Zumaia Plaza  2 
Zumakadi Ibilbidea  2 
Zumakadi Plazatxoa  2 
Zumarren Hiribidea  4 
Zumeltzu  2 
Zurbanoko Atea  4 
Zurrupitieta Kalea  4 
 
Oharrak: 
 
1.- Establezimenduren batek kategoria desberdineko kale bat baino gehiagotan baldin badu 
etxaurrea, sarrera kalea hartuko da aintzat, eta batetik baino gehiagotik baldin badu sarrera, 
kategoria handiena duena. Izkina eginez dauden kasuan berdin jokatuko da. 
 
2.- Ordenantza honen indarraldian sortzen diren kaleei ingurukoen kategoria egokituko zaie. 
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6.1 HIRIGINTZA LIZENTZIA ETA ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak hirigintza lizentzia eta 
zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren 
abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan 
arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera 
batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa 
aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
2. artikulua 
 
 
Hirigintzaren alorreko lege eta arauetan, eraikuntzei buruzko ordenantzetan eta eraikuntzei, 
instalazioei, obrei eta lurzoruaren erabilerari buruzko gaietan aplikatu beharrekoak diren gainerako 
xedapenetan xedatutakoaren arabera udal lizentzia eskatzea edo erantzukizunpeko aitorpena nahiz 
aurretiko komunikazioa aurkeztea eskatzen duen edozein egintza izapidetzea da tasa honen zerga-
egitatea, baita —dosierrean jasota ageri zelarik administrazioak jardueraren bat burutuko zuela eta 
eskatzailea horren jakitun zelarik— administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik obrak egiten ez 
badira ere. 
 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
1. Zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituzten nahiz horien onuradun edo eraginpeko egokitzen 
diren pertsona fisiko eta juridikoak nahiz Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 
35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren entitateak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa. 
 
2. Zergadunaren ordezkotzat joko dira obra eraikitzaile eta kontratistak, Arabako Toki Ogasunak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 23.2. b) artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
 
3.  Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren aurrean. 
 
4. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 

 
 

IV. TARIFAK 
 

4. artikulua 
 

Epigrafe hauen arabera sortuko dira tasak: 
 

 
 
1. epigrafea.- 
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Proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontua aurkeztea nahitaezkoa denean, horri tasa jakin bat —
ikus ondorengo laukia— aplikatzetik ateratzen den kopurua izango da obra instalazioen dosierrengatik 
galdatuko den kuota; proiektu teknikoa aurkeztea ez bada beharrezko, berriz, obra gauzatzeko 
aurreikusten den kostuaren gainean aplikatuko da tasa —eskabidearekin batera aurkeztu beharko 
dute interesdunek kostu horren gaineko deklarazioa, edo gerora jakinarazi—: 
 

Zergaldia            2019 
Obra handietarako zerga-tasa ........................................ ehuneko 0,21 
Obra txikietarako zerga-tasa ......................................... ehuneko 0,10 
 

 
2. epigrafea.-
Gauzatzearen azken kostuari tasa jakin bat —ikus ondorengo laukia— aplikatzetik ateratzen den 
kopurua izango da lehenengoz okupatzeko lizentziak emateagatik galdatu ahal izango den kuota:  
 

Zergaldia      2019 
Zerga-tasa ............................................ehuneko 0,015 
 

Aurreko bi epigrafeetan, gutxieneko kuota 17,17 eurokoa izango da.

Udal administrazioari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik 1. eta 2. epigrafeetan aipatzen diren 
lizentziak ematerakoan hiru hilabetetik gorako atzerapenik gertatuz gero —indarrean dagoen 
legedian horiek emateko ezarrita dagoen epearen aldean—, horietan finkatutakoaren 100eko 
75ekoa izango da kuota. 
 
3. epigrafea.- 
 
Lursailak zatitzeko, eraikinen erabilera aldatzeko, lursail-unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatitzeko 
eta antzekoetarako hirigintza-lizentziak:  
 

 Jatorrizko lursail bakoitzeko ........................................................488,76 euro. 
 

 Ondoriozko lursail bakoitzeko......................................................488,76 euro. 
 
4. epigrafea.- 
 
 

 Hirigintza kontsultak ....................................................................97,93 euro. 
 
5. epigrafea.- 
 

 Jabetza nahitaez kentzeko dosierrak izapidetzea, hirugarren batek 
eskatuta edo onuraduna administrazio publikoa ez bada ...............455,30 euro. 

 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 

5. artikulua 
 
4. artikuluko 1. eta 2. epigrafeetan adierazten den tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira, hura 
ezarri zen egunetik, Gasteizko udalerriko kontzejuek eskatzen dituzten lizentzia edo baimenak, jabe 
diren eta zerbitzu edo erabilera publikoa xede duen edozein eraikuntza, instalazio edo obrari 
dagozkiolarik. 
 
2. 4. artikuluko 1. eta 2. epigrafeetan adierazten diren tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira 
auzoak modu integralean eraberritzeko proiektuetako lizentziak, energia berriztagarrien sistemak 
sartzen dituztelarik. 
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VI. SORTZAPENA 
6. artikulua 

 
1. Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori 
ordaintzeko beharra. Ondorio horietarako, hirigintza-lizentzia eskuratzeko eskabidea, aurretiko 
komunikazioa edo erantzukizunpeko aitorpena aurkezten den eguna joko da jardueraren hasiera-
datatzat, edo 4. artikuluan aurreikusitako administrazio-jarduna eragiten duen eskabidea egiten den 
eguna. 
 
2. Behar zen lizentzia eskuratu gabe ekin bazaie edo gauzatu badira obrak, edo aurretiko 
komunikazioa edo erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu gabe, obra baimendu daitekeen ala ez 
erabakitzeko udal jarduerari benetan ekiten zaionean sortuko da tasa, obra horiek baimentzeko edo, 
baimendu ezin badira, eraitsarazteko izapidetzen den administrazio-dosierraren hasiera data 
gorabehera. 
 
3. Behin sortuz gero, ordaintzeko obligazioak bere horretan iraungo du bai aurkeztutako proiektua 
aldatzea baldintzatzat jarrita ematen delarik lizentzia, bai lizentzia eman ondoren eskatzaileak uko 
egiten diolarik. 
 
7. artikulua 
 
Gasteizko udal administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta dena delako 
tarifaren arau partikularrei jarriki ordaindu beharko dira likidatutako kopuruak. 
 
Nolanahi ere, tasen kobrantza autolikidazio erregimena baliatuz gauzatzeko galdatzerik ere izango du. 
 
 

VII. KUDEAKETA 
 
 

8. artikulua 
 
Lizentzia edo baimen eskabideak nahiz aurretiko komunikazio edo erantzukizunpeko aitorpenak 
sistema telematikoen bitartez aurkezten badira, likidazioa onartu eta sistema telematikoan eskuragarri 
jartzen den eguna joko da tasa-likidazioaren jakinarazpenaren datatzat eta, horrenbestez, ordaintzeko 
borondatezko epearen hasiera-datatzat. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

9. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 

 
 
 

Xedapen gehigarria 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.2 ZABALTZE ETA JARDUERA LIZENTZIAK EMATEKO ZERBITZUARENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak zabaltze lizentziak 
emateagatik nahiz aurretiko komunikazioetan edo erantzukizunpeko aitorpenenetan deklaratutako 
betekizunak egiaztatzeagatik ordaindu beharreko tasak —orobat aintzat harturik Auzitegi 
Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta 
ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
1. Honako hau da tasaren zerga-egitatea:  
 

• Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren II. eranskineko A atalean jasota 
dauden jarduerak ezarri, aldatu edo handitzeko eskuratu beharreko jarduera sailkaturako lizentzia 
emateko beharrezko diren zerbitzu teknikoak eta administrazio zerbitzuak eskaintzea. 

 
• Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioaren erregimenaren menpe dauden jarduerak (3/1998 

Legearen II. eranskineko B atala) ezarri, aldatu edo handitzeari eta Merkataritza eta zenbait 
zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei buruzkoa 12/2012 Legean aurreikusitako 
erantzukizunpeko aitorpenari edo aurretiko komunikazioari dagozkien egiaztatze jarduerak egitea.  

 
• 3/1998 Legearen II. eranskineko A eta B ataletako jardueren gaineko udal ikuskaritza, titulartasun 

aldaketen ondorio delarik. 
 

• Merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei buruzkoa 12/2012 Legean 
adierazten diren jardueren gaineko udal ikuskaritza, titulartasun aldaketen ondorio delarik.  

 
2.  Ordainarazpen honi dagokionez, honako hauek joko dira zabaltze baimena eskuratzeko 
beharra berekin dakarten establezimendu edo instalaziotzat: 
 

a) Lehen aldiko instalazioak, baita merkataritza, industri edo zerbitzu xedeak dituzten 
makinak edo bestelako elementuak instalatze hutsa ere, nahiz eta ondoren ez abian jarri, 
funtzionatzen hasi edo zabaldu. 

 
b)  Lokalen lekualdatzeak. 
 
c)  Jarduera-aldaketak, nahiz ez aldatu ez izena, ez titularra, ez lokala. 
 
d)  Jarduera handitzea, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kuotaren gehitzeak 

dakartzanean hori egon dela susmatuz, kuotaren gehitze horiek zerga erreformagatik izan 
direnean izan ezik. 

 
e)  Establezimendua handitzea, edo udal zerbitzu teknikoek udal ordenantza eta araudietan 

nahiz arau orokorretan haren funtzionamendu normalerako galdatzen diren 
betebeharrak betetzen direla egiaztatzea eskatzen duen edozein aldaketa. 
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3. Lizentzia eskuratua izan ondoren, establezimenduek bere eginkizuna aldatzen badute, 
ondorengo puntuen arabera likidatuko dira tasak: 
 
Baldin eta jarduera berriak Ekonomi Jardueren gaineko Zergako sekzio edo atalaren aldakuntza 
badakar, tarifa orokorrean xedatutakoa aplikatuz zehaztuko da tasa. 
 
4. Zabaltzeko bi lizentzia ezberdin eskuratu beharra badakar jarduera batek edo zabaltzeko 
lizentziak jarduera bat baino gehiago hartzen baditu bere baitan, zenbateko handieneko epigrafearen 
arabera ordainduko da zerga. 
 
5. Indarrean dagoen legedira egokitzeko lizentzia-emakidarako prozedura izapidetzerik eskatzen 
ez duten lizentzia-eskualdaketak ez dira zergapetuko. 
 

 
III. SUBJEKTU PASIBOAK 

 
 
3. artikulua 
 
Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztelarik nahiz horien onuradun edo eraginpeko egokitzen 
direlarik. 
 

 
IV. TARIFAK 

 
 

4. artikulua 
 

 
Honako hauek izango dira: 
 
 
1. epigrafea.- Merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei 

buruzko 12/2012 Legean aurreikusitako jarduerei ekin aurreko 
erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko komunikazioa. 

• 100 m2tik behera: ........................................................................381,56 euro  
• 101 eta 200 m2 artean:................................................................  425,98 euro  
• 201 eta 300 m2 artean:................................................................  470,50 euro  
• Hortik gora, 100 m2ko edo zatiko: ................................................... 44,58 euro  
• Muga: .....................................................................................  3.179,12 euro  

 
2. epigrafea.- Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa (3/1998 Legearen II. 

eranskineko B ataleko jarduerak). 

• 75 m2ra arte: ..................................................................................356,32 euro 
• 76 m2tik 100 m2ra arteko lokala: ........................................................937,89 euro  
• 101 m2tik 500 m2ra arteko lokala: .................................................. 1.125,48 euro  
• 501 m2tik 1.000 m2ra arteko lokala: ............................................... 1.313,08 euro  

Lokalak hortik gora duen beste 1.000 m2ko edo zatiko ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da, 
501 m2tik 1.000 m2ra arteko lokalentzat oinarritzat hartutako kopuruaren gainean; azken kopuruak 
ezingo du izan oinarri gisa hartzen den kopuru horren bikoitzetik gorakoa. 

Zerbitzuaren onuraduna finantza erakunde bat denean, 1. eta 2. epigrafeetan finkatutako kuotak 
ehuneko 20 handituko dira. 

 
3. epigrafea.- Jarduera-lizentzia. 
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1. atala.  

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 
sailkapenaren arabera etxebizitzetarako hiri-lurrean jar daitekeen jarduera baterako lizentzia: 
.................................................................................................................1.316,22 euro 

2. atala. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 
sailkapenaren arabera industriarako hiri-lurrean nahiz urbanizatu ezin den lurrean jar daitezkeen 
jardueretarako lizentziak: 

• 100 m2ra arteko lokala:.................................................................. 1.316,22 euro  
• 101 m2tik 500 m2ra arteko lokala: ................................................... 2.632,31 euro  
• 501 m2tik 1.000 m2ra arteko lokala: ................................................ 3.306,28 euro  

Lokalak hortik gora duen beste 1.000 m2ko edo zatiko ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da, 
501 m2tik 1.000 m2ra arteko lokalentzat oinarritzat hartutako kopuruaren gainean; azken kopuruak 
ezingo du izan oinarri gisa hartzen den kopuru horren bikoitzetik gorakoa. 

Jarduerak zabaldu nahiz jarduera baimenduek hartzen duten lekua handitzen delarik, lizentzia 
berria bailitzan jokatuko da. 

 
4. epigrafea.-  3/1998 Legearen II. eranskineko A eta B ataletan eta 12/2012 Legean 

adierazten diren jardueren gaineko ikuskaritza, titulartasun aldaketen 
ondorio delarik. 

 

JARDUERA TARIFA

• Sailkatutako jarduerak 
• Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa eskatzen duten 

jarduerak
• Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa eskatzen duten 

jarduerak, 100 m2tik beherako azalera dutenak 
• 19/2012 LEDan aurreikusten den aurretiko komunikazioa eskatzen 

duten jarduerak

216,95 

Ezartze arauak: 

1.- Lizentzia eskabidea, aurretiko komunikazioa edo erantzukizunpeko aitorpena aurkeztean 
sortuko da tasa —jarduera sailkatuetarako lizentzien, aurretiko komunikazioen, erantzukizunpeko 
aitorpenen eta jarduerak ikuskatzeko ebazpenen kasuan—, edo, lizentzia eskatu gabe ere, 
hurrengo atalean adierazten diren zirkunstantzietakoren bat egokitzen denean. 

2.- Ordainarazpen honi dagokionez, honako hauek joko dira jarduera ezartze, aldatze edo 
handitzetzat:

a) Lehen aldiko instalazioak, baita merkataritza, industri edo zerbitzu xedeak dituzten 
makinak edo bestelako elementuak instalatze hutsa ere, nahiz eta ondoren ez abian jarri, 
funtzionatzen hasi edo zabaldu. 

b) Lokalen lekualdatzeak. 

c) Jarduera-aldaketak, nahiz ez aldatu ez izena, ez titularra, ez lokala. 
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d) Jarduera handitzea, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kuotaren gehitzeak dakartzanean 
hori egon dela susmatuz, kuotaren gehitze horiek zerga erreformagatik izan direnean izan 
ezik. 

e) Establezimendua handitzea edo establezimenduan edozein aldaketa nabarmen egitea, 
baldin eta horrek udal zerbitzu teknikoek udal ordenantza eta araudietan nahiz arau 
orokorretan haren funtzionamendu normalerako galdatzen diren betebeharrak betetzen 
direla egiaztatzea eskatzen badute. 

3.- Lizentzia eman edo aurretiko komunikazio nahiz erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu ondoren 
establezimenduek beren jarduera aldatzen badute, honela likidatuko dira tasak:  

Baldin eta jarduera berriak Ekonomi Jardueren gaineko Zergako sekzio edo atalaren aldaketa 
badakar, tarifa orokorrean xedatutakoa aplikatuz zehaztuko da tasa. 

4.- Bi jarduera-lizentzia ezberdin eskuratu beharra badakar jarduera batek edo jarduera-lizentziak, 
aurretiko komunikazioak edo erantzukizunpeko aitorpenak jarduera bat baino gehiago hartzen 
baditu bere baitan, zenbateko handieneko epigrafearen arabera ordaindu beharko da. 

5.- Behin sortuz gero, ordaintzeko obligazioak bere horretan iraungo du bai aurkeztutako proiektua 
aldatzea baldintzatzat jarrita ematen delarik lizentzia, bai lizentzia eman ondoren eskatzaileak uko 
egiten diolarik.  

6.- Indarrean dagoen legedira egokitzeko lizentzia-emakidarako prozedura izapidetzerik eskatzen 
ez duten lizentzia-eskualdaketak ez dira zergapetuko. 

7.- Tasa hau autolikidazio prozeduraren bidez ordaindu beharko da. 

8.- Zabaltzeko lizentziari dagokion kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira udalaren enpresa 
mintegietako lokalak. 

 
V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 

 
5. artikulua 
 
1. Zabaltzeko lizentziari dagokion kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira udalaren enpresa 
mintegietako lokalak. 
 
2. Enplegu ekimen edo proiektu lokal guztiek ehuneko 50eko hobaria izango dute sortutako 
tasaren gainean, baldin eta udalak udalerrirako interesgarritzat jotzen baditu, dela garatuko den 
jardueragatik, dela egingo den inbertsioagatik, dela sortuko den enpleguagatik; gainera, arreta 
berezia emango zaie 35 urtetik beherakoek aurkeztutako proiektuei. 
 
Orobat izango dute ehuneko 50eko hobaria, sortutako tasaren gainean, udalbatzaren erabakiz 
estrategikotzat edo biziberritu beharrekotzat jotzen diren eremuetarako ematen diren baimenek. 
 
Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, jarduerari ekiteko 
baimena eskatzen edo aurretiko komunikazioa nahiz erantzukizunpeko aitorpena aurkezten duenean. 
 
Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa argitzeko 
beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari (sozietatearen estatutuak, onura 
publikoaren aitorpena...). 
 
3. Tasaren ehuneko 50eko murrizketa izango dute irabazi asmorik gabeko entitateek, Irabazte 
Xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga Pizgarrien Zerga Araubideari buruzko 
uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauan aurreikusitako moduan, baldin eta beren berariazko xede edo 
helburua betetzera bideratutako ekonomi ustiapenerako baliatzen badute lokala. 
 
Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, jarduerari ekiteko 
baimena eskatzen edo aurretiko komunikazioa nahiz erantzukizunpeko aitorpena aurkezten duenean. 
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Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa argitzeko 
beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari (sozietatearen estatutuak, onura 
publikoaren aitorpena...). 
 
4. Ehuneko 25eko murrizketa izango dute, sortutako tasaren gainean, apirilaren 5eko 235/2013 
Errege Dekretuaren arabera A edo B sailkapen energetikoa ziurtatzen duten lokalek.  

 
 

VI. SORTZAPENA 
 
6. artikulua 

 
Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori ordaintzeko 
beharra. Ondorio horietarako, lizentzia eskuratzeko eskabidea, aurretiko komunikazioa edo 
erantzukizunpeko aitorpena aurkezten den eguna joko da jardueraren hasiera-datatzat. 
 
7. artikulua 
 
1. Tasa hau autolikidazio prozeduraren bidez ordaindu beharko da. 
 
2. Ebatzi baino lehenago bertan behera uzten bada eskabidea edo eskatutakoa ukatzen bada ez da 
inongo tasarik ordaindu beharrik sortuko. 

 
 

VII. KUDEAKETA 
 

8. artikulua 
 
Lizentzia edo baimen eskabideak nahiz aurretiko komunikazio edo erantzukizunpeko aitorpenak 
sistema telematikoen bitartez aurkezten badira, likidazioa onartu eta sistema telematikoan eskuragarri 
jartzen den eguna joko da tasa-likidazioaren jakinarazpenaren datatzat eta, horrenbestez, ordaintzeko 
borondatezko epearen hasiera-datatzat. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 

9. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.3 HONDAKINAK BILDU ETA SUNTSITZEKO ZERBITZUAGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “hondakinak bildu eta 
suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi 
Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta 
ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II.  ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua. Tasaren objektua 
 
Etxebizitza, lokal, industri eta merkataritza establezimendu eta bestaleko higiezinetako hondakinak 
bildu nahiz udal hondakintegietara garraiatu eta bertan tratatzeko zerbitzua eskaintzea da tasa 
honen zerga-egitatea, kudeaketa zuzenaren bitartez nahiz kontratista edo udal enpresa baten 
bitartez egiten delarik ere. 
 
Higiezina kokatuta dagoen lekuan hondakinak biltzeko udal zerbitzua ezarrita eta 
funtzionamenduan dagoelarik zerbitzua eskaintzen dela esan nahiko du. 
 
 
3. artikulua. Hondakinak biltzeko zerbitzuaren nahitaezkotasuna 
 
Hondakinak biltzeko zerbitzua orokorra eta nahitaez hartu beharrekoa da; hortaz, udal 
antolakuntzak hartzen duen eremuan dauden higiezinen jabe eta erabiltzaileek erabiltzen dutela 
ulertuko da, direla etxebizitzak, egoitzak, ikastetxeak, osasun edo ostalaritza establezimenduak 
nahiz industri, merkataritza edo zerbitzu jarduera bat egiten den edo egin daitekeen lokalak, direla 
beste edozertarako erabiltzen diren lokalak. 
 
 

III.  SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 
4. artikulua. Subjektu pasiboa 
 
Ondasunaren titularra joko da tasaren subjektu pasibotzat, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 
arautzen duen ordenantza fiskalaren 7. artikuluan ezarritakoaren ildotik. 

 
 

IV.  TARIFAK 
 

5. artikulua. Zerga-kuota 
 
1.  Zerga-kuota, zein ezingo baita ez murriztu ez hainbanatu, urtekoa izango da, eta 
eranskineko “Hondakin-bilketa tasaren tarifak, azalpena eta kuota” tarifa-zerrenda aintzat harturik 
zehaztuko da.   
 
Higiezinen azalera eraikia, Higiezinen Katastroan ageri dena, hartuko da kontuan horretarako. 
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2.  Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren mende ez dauden edo hori ordaintzetik salbuetsita 
dauden merkataritza, industria edo fabrika establezimenduek eta lokalek, tarifa-zerrendan ageri ez 
badira, antzagatik ongien egokitzen zaien tarifa ordaindu beharko dute, Ogasun Arloko zinegotzi 
ordezkariaren ebazpen arrazoitua dela medio. 
 
3. Katastro-erreferentzia bakarra duen espazio jakin batean erabilera bat baino gehiago 
batera egokitzen badira, tarifarik garestiena aplikatuko da. 

 
 

V.  SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 

6. artikulua. Onura fiskalak 
 
1.- Udal barrutiko herrietako etxeetako hondakinen bilketaren tarifa (Ehari, Betoñu, Gamarra 
Nagusia, Arriaga, Gardelegi eta Armentia salbu) 11. atalekoa izango da, hau da, 120 metro 
koadrora arteko etxebizitzei dagokiena, etxearen zabalera edozein izanda ere, baldin eta 
etxebizitza 1986. urtea baino lehenago eraikia bada. Hala ez bada, berriz, dagokion tarifa 
aplikatuko zaio, zabaleraren arabera. 
 
2.- Bizilekutarako erabilera duten higiezinei ezar dakiokeen tarifan 100eko 10eko hobaria 
aplikatuko zaie baldin eta subjektu pasiboak lortzen dituen errentek kopuru hauek gainditzen ez 
badituzte:  
 

 
Kide kopurua Gehienezko errenta

1 24.000,00 

2 28.000,00 

3 30.092,00 

4 32.120,70 

5 33.759,22 

6 35.497,96 

7 36.386,10 

8 37.686,53 

9 41.455,18 

10 45.600,70 

 
Famili unitateko kide guztien errentak batu ondoren aplikatuko dira errenta-tarte eta ehuneko 
horiek. Hain zuzen ere: 
 
Zerga-oinarria (zerga-oinarri orokorra gehi aurrezpenaren zerga-oinarria) joko da errentatzat, 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 
71. artikuluan aipatzen diren pentsio konpentsatzaileen eta urteko mantenuen kenketa egin 
ondoren. Atal honetan adierazten den hobaria aplikatzen den ekitaldiaren aurreko azkenaurreko 
urtean lortutako errentak hartuko dira kontuan. 
 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren deklarazioa hartuko da aintzat aurreko paragrafoan 
aipatutako errenta zehazteko orduan. Hori aurkezteko obligaziorik ez dutenen kasuan, berriz, 
delako errenta egiaztatzeko aukera ematen duen edozein informazio. 
 
Aipatutako abenduaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 100. artikuluan definitutakoa joko da famili 
unitatetzat. 
 
3.- Familia ugariek (hiru seme-alaba edo gehiago dutenak, baita bi seme-alaba dutenak ere, 
horietakoren batek ezintasunen bat badu), ohiko bizileku gisa erabiltzen duten etxebizitzarengatik, 
etxebizitzaren azalera eraikiaren arabera dagokien tarteko kuota ez, baizik eta tarte bat 
beheragokoa ordaindu beharko dute.  
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Orobat aplikatuko zaie onura fiskal hori maizter bizi diren familia ugariei, baldin eta tasa berek 
ordaintzen dutela egiaztatzen badute. 
 
Era berean, familia ugari horiek ehuneko 50eko hobaria izango dute etxebizitzei aplikatzeko 
tarifetan hondakin gehiago sortzeagatik ezarrri den gainordainean. 
 
Interesdunek eskatu egin beharko dute onura hori onar dakiela, famili ugari titulua aurkeztuz. 
 
4.- Gurasobakarreko familiek, ohiko bizitoki gisa erabiltzen duten etxebizitzarengatik, 
etxebizitzaren azalera eraikiaren arabera dagokien tarteko kuota ez, baizik eta tarte bat 
beheragokoa ordaindu beharko dute. 
 
Era berean, gurasobakarreko familia horiek ehuneko 50eko hobaria izango dute etxebizitzei 
aplikatzeko tarifetan hondakin gehiago sortzeagatik ezarrri den gainordainean. 
 
5.- Batere egokitu gabe dauden lokalek —ez obra lizentziarik, ez ur eta argindar kontagailurik ez 
dutenak, hau da, "obrako lokal" esan ohi zaienak—, katastroko erabilera merkataritza-lokalena 
dutelarik, ehuneko 50eko murrizketa izango dute “Denda, bulego eta ikastegiak” tarifetan. 
 
6.- Osasun erregimen publikoari atxikitako klinikek 100eko 15eko hobaria izango dute, higiezinaren 
azalera edozein delarik ere. 
 
 

VI. SORTZAPENA 
 
7. artikulua. Sortzapena 
 
Urte bakoitzeko urtarrilaren lehenean sortzen da tasa, eta, horri dagokionez, Ondasun Higiezinen 
gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 18. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.  
 
 

VII. KUDEAKETA 
 
8. artikulua.  Kudeaketa 
 
Subjektu pasiboak behartuta daude dagozkien alta, baja eta aldakuntza deklarazioak aurkeztera 
udalari, eta horrekin batera tasa hau egoki aplikatzeko beharrezko diren datuak, hilabeteko epean, 
erosketa, eskuz aldatzea nahiz aldakuntza gertatzen denetik. Horretarako, aski izango da Ondasun 
Higiezinen gaineko Zerga dela-eta aurkezten den deklarazioa (udalak onetsitako ereduari jarraiki 
egina). 
 
 

VIII.   ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 
9. artikulua. 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
 
 
 

ERANSKINA 
 
 

HONDAKIN-BILKETA TASAREN TARIFAK, AZALPENA ETA KUOTA 
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Tarifa Azalpena Urteko kuota
 

1 
Aparkatzeko lokalak —enpresa jarduera—, antzokiak, zinemak, 
100 m2ra arte

59,71   euro

2 
Aparkatzeko lokalak —enpresa jarduera—, antzokiak, zinemak, 
100 m2tik 200 m2ra arte

95,60   euro

3 
Aparkatzeko lokalak —enpresa jarduera—, antzokiak, zinemak, 
200 m2tik 500 m2ra arte

149,32   euro

4 
Aparkatzeko lokalak —enpresa jarduera—, antzokiak, zinemak, 
500 m2tik 1.000 m2ra arte

238,86   euro

5 
Aparkatzeko lokalak —enpresa jarduera—, antzokiak, zinemak, 
1.000 m2tik gora 

366,76   euro

   
11 120 m2 arteko etxebizitzak (katastro unitate bat) 55,09   euro 
12 120 m2tik 200 m2 arteko etxebizitzak (katastro unitate bat) 81,28   euro 
13 200 m2tik gorako etxebizitzak  103,95   euro  

 
19 Denda, bulego eta ikastegiak, 25 m2ra arte 82,55   euro
20 Denda, bulego eta ikastegiak, 25 m2tik 50 m2ra arte 123,82   euro
21 Denda, bulego eta ikastegiak, 50 m2tik 100 m2ra arte 165,05   euro
22 Denda, bulego eta ikastegiak, 100 m2tik 200 m2ra arte 264,07   euro
23 Denda, bulego eta ikastegiak, 200 m2tik 500 m2ra arte 412,61   euro
24 Denda, bulego eta ikastegiak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 679,48   euro
66 Denda, bulego eta ikastegiak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 1.419,25   euro
91 Denda, bulego eta ikastegiak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra arte       1.814,12  euro 
92 Denda, bulego eta ikastegiak, 10.000 m2tik gora                                             2.314,12  euro 

 
31 Banketxeak, aseguru-etxeak, 100 m2ra arte 376,35   euro
32 Banketxeak, aseguru-etxeak, 100 m2tik 200 m2ra arte 602,24   euro
33 Banketxeak, aseguru-etxeak, 200 m2tik 500 m2ra arte 963,88   euro
34 Banketxeak, aseguru-etxeak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 1.587,44   euro
67 Banketxeak, aseguru-etxeak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 3.050,73   euro
73 Banketxeak, aseguru-etxeak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra arte 6.101,46   euro
79 Banketxeak, aseguru-etxeak, 10.000 m2tik gora 9.152,19   euro

 
40 Janari-dendak, 50 m2ra arte 115,84   euro
41 Janari-dendak, 50 m2tik 100 m2ra arte 231,68   euro
42 Janari-dendak, 100 m2tik 200 m2ra arte 399,85   euro
43 Janari-dendak, 200 m2tik 500 m2ra arte 696,75   euro
44 Janari-dendak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 1.360,71   euro
69 Janari-dendak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 3.118,61   euro
93 Janari-dendak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra arte       3.887,60  euro 
94 Janari-dendak, 10.000 m2tik gora       4.887,60  euro 

 
46 Elizak, 120 m2ra arte 62,64   euro
47 Elizak, 120 m2tik 200 m2ra arte 75,26   euro
48 Elizak, 200 m2tik gora 91,44   euro

 
50 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 50 m2ra arte 145,04   euro
51 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 50 m2tik 100 m2ra arte 290,07   euro
52 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 100 m2tik 200 m2ra arte 464,17   euro
53 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 200 m2tik 500 m2ra arte 742,89   euro
54 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 1.223,52   euro
70 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 2.992,40   euro
95 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra       3.770,74  euro 
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Tarifa Azalpena Urteko kuota
 

arte
96 Taberna, ostatu, hotel eta antzekoak, 10.000 m2tik gora       4.770,74  euro 

 
55 Industria eta klinikak, 50 m2ra arte 145,04   euro
56 Industria eta klinikak, 50 m2tik 100 m2ra arte 298,81   euro
57 Industria eta klinikak, 100 m2tik 200 m2ra arte 464,17   euro
58 Industria eta klinikak, 200 m2tik 500 m2ra arte 725,21   euro
59 Industria eta klinikak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 1.194,39   euro
68 Industria eta klinikak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 2.497,28   euro
97 Industria eta klinikak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra arte       3.312,30  euro 
98 Industria eta klinikak, 10.000 m2tik gora 4.312,30  euro 

 
60 Jatetxeak, 50 m2ra arte 174,02   euro
61 Jatetxeak, 50 m2tik 100 m2ra arte 348,03   euro
62 Jatetxeak, 100 m2tik 200 m2ra arte 560,24   euro
63 Jatetxeak, 200 m2tik 500 m2ra arte 891,10   euro
64 Jatetxeak, 500 m2tik 1.000 m2ra arte 1.467,67   euro
71 Jatetxeak, 1.000 m2tik 5.000 m2ra arte 3.040,34   euro
99 Jatetxeak, 5.000 m2tik 10.000 m2ra arte       3.815,13  euro 
100 Jatetxeak, 10.000 m2tik gora       4.815,13  euro 

   
 
 
 
Gainordain bat aplikatuko da hondakin tasan, eskala hau baliatuz: 
 
 

Sortzapen-egunean bertan 
erroldatuta dauden 

pertsonak
Gainordaina

3 pertsona arte ehuneko 0 

4 pertsona ehuneko 4 

5 pertsona ehuneko 6 

6 pertsona ehuneko 8 

7 pertsona ehuneko 10 

8 pertsona edo gehiago ehuneko 12 

Bide publikoko hondakin eta hondakinak jaso nahiz orube eta lokalak garbitzea: 
 
• Langileak eta ibilgailuak bertaratzea..........................................................79,91   euro 
 
• Hondakinak jaso eta suntsitzea: 
 

a) Ustel daitezkeen hondakinak, m3 edo zatiko ..........................................96,15   euro. 
 
b) Bestelako hondakinak eta lurra, m3 edo zatiko.......................................79,91   euro. 
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Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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6.4 PREBENTZIO ETA SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “Prebentzio eta Su 
Itzaltze Zerbitzuaren zerbitzu eta jarduerengatik ordaindu beharreko  tasak” —orobat aintzat harturik 
Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, 
eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 

2.1. Interesdun partikularrek eskatuta nahiz ofizioz —segurtasun edo prebentzio arrazoiak direla 
medio— udal suhiltzaileek ematen dituzten zerbitzuak izango dira tasa honen zerga-egitatea, 
zerbitzu horiek subjektu pasiboaren onurarako direlarik.  
 
2.2.- Hortaz, honelakoak izango dira zerga-egitate:  
 
a) Trafiko istripuak: galtzada garbitzea eta antzekoak. 

b) Pertsonei laguntza ematea: trafiko istripuetatik erreskatatzea eta askatzea, igogailuetatik 
erreskatatzea eta antzekoak.   

c) Animaliak: neutralizatzea, erreskatatzea, batetik bestera eramatea eta antzekoak.  

d) Ura, gasa, produktu arriskutsuak eta elektrizitatea:  

d.1) Ura: ateratzea, eustea edo desbideratzea, kanalizazioak libratzea eta antzekoak.  

d.2) Gasak eta produktu arriskutsuak: ihes eta isuriak neutralizatzea, batetik bestera eramatea, 
batetik bestera joanaraztea, aireztatzea eta antzekoak.  

d.3) Elektrizitatea: alarmak, goi tentsioko lineak, transformadoreak, koadro elektrikoak, 
publizitate errotuluak eta antzekoak deskonektatzea, baldin eta esku-hartzea eraikuntzaren, 
instalazioaren edo mantentzearen gabeziek eragin badute.  

e) Zerbitzu bereziak: zuhaitzak, kartelak, kristalak, farolak, hesiak eta bestelakoak erortzea, 
erakusleihoak, pertsianak, ateak eta abar ixtea, eraikuntzak finkatzea, eskoratzeak, eraikuntzak 
eraistea, fatxadak eta teilatuak saneatzea, eta antzeko beste batzuk. 

f) Galtzadak garbitzea edo horietako arriskuak kentzea, erregaiak, olioak, likido arriskutsuak edo 
antzekoak isuri badira, edo material solidoak jausi badira zamalanetan edo zirkulazioan izandako 
matxura edo arduragabekeriagatik. 

g) Laguntza teknikoak: prebentzio taldeak eta antzekoak.  

h) Suteak itzaltzea, salbamenduak eta laguntza teknikoak: suteak itzaltzea, salbamenduak eta 
laguntza teknikoak, ordezkapen edo osagarri modura egiten direnean, zerbitzu horiek estalita 
izateko betebeharra daukaten erakunde publiko edo pribatuen alde.  

i) Suhiltzaile teknikariek egiten dituzten ikuskapenak: suhiltzaile teknikariek egiten dituzten 
ikuskapenak, segurtasun baldintzak betetzen edo egiaztatzen ez direnean jai ekitaldietan, 
barraketan, ikuskizunetan eta antzeko beste jarduera batzuetan.  

j) Era berean, tasa hau ordaindu beharra ekarriko dute Suhiltzaile Zerbitzuak eskaintzen dituen 
prestakuntza eta entrenamendu zerbitzuek, baita suhiltzaileen instalazioak erabiltzeak ere. 

k) Gasteizko udalerritik kanpo edonolako jarduerak.  
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2.3.- Tasa ordaindu beharrik ekarriko ez dutenak. 
 
 
Honako hauek ez dute ekarriko tasa ordaindu beharra: 
 
a) Hondamendi edo zorigaitz publikoaren mailako ezbeharrak. 

b) Aparteko edo hondamendi mailako fenomeno meteorologikoen ondorioz egindako esku hartzeak.  

c) Laguntza humanitarioaren beharrak eragindako jarduerak. 

d) Zerbitzua eskatzearen edo ematearen arrazoia pertsonen edo ondasunen kalte fisikoak ekiditea 
izan bada, sute edo salbamenduetan, kausak ustekabekoak edo saihestezinak izan direlarik.  

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
 

3. artikulua 
 

 
3.1.- Subjektu pasibo zergadunak dira ezbeharra izan duten eta zerbitzuaren xede izan diren 
funtsen erabiltzaile diren entitateak —Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan 
aipatzen direnetakoak— nahiz pertsona fisiko edo juridikoak, halakotzat joko baitira, kasuan kasu, 
horien jabeak, gozamendunak, maizterrak eta errentariak. 
 
3.2.- Salbamendu zerbitzuak eta antzekoak izanik, eskatu dituen edo onuradun egokitzen den 
entitatea —Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipatzen direnetakoa— nahiz 
pertsona fisiko edo juridikoa izango da subjektu pasibo zergaduna. 
 
3.3.- Subjektu pasiboak tasa honen objektu diren kasuak estaltzen dituen aseguru poliza 
kontratatua badauka, erakunde edo sozietate aseguratzailea izango da ordezko subjektu pasiboak. 

 
 

IV. TARIFAK 
 
 

4. artikulua.- ZERGAREN KUOTA 
 
 
4.1.- Kuota zehazteko, kontuan hartuko da, batetik, zerbitzua emateko zenbat langile eta baliabide 
behar izan diren, eta, bestetik, langile eta baliabide bakoitzak zerbitzua ematen zenbat denbora 
egin duen. 
 
4.2. Langileak, orduko (bakoitza): ..........................................................37,45 euro 
 
4.3. Ibilgailuak eta baliabide materialak (orduko). 
 
 
Ibilgailu bakoitzeko:  
 
BUP, BRP, BNL, BFL eta beste.................................................................52,02 euro 
Altueretarako ibilgailuak .......................................................................57,22 euro 
Ibilgailu osagarriak................................................................................39,54 euro 
Ontziak ...............................................................................................98,84 euro 
 
Materialak: 
 
Motoponpa, sorgailu eta antzekoak ........................................................20,81 euro 
Elektroponpa .......................................................................................15,61 euro 
Multzo elektrogenoa .............................................................................20,81 euro 
Taula, olana eta antzekoak ....................................................................52,02 euro 
Itzalgailua ...........................................................................................36,41 euro 
Mahuka  ...............................................................................................1,04 euro 
Hesi bat, eguneko (15 egunetik gora) .......................................................6,24 euro 
Babes pasabidea (15 egunetik gora) .......................................................10,40 euro 
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Eskora (15 egunetik gora) .......................................................................6,24 euro 
Osasun postua .....................................................................................31,21 euro 
 
 
Prestakuntza eta entrenamendu zerbitzuak ematea eta suhiltzaileen instalazioak 
erabiltzea. 
 
Praktikak, itzalgailuekin: 
 
10 lagun arte, itzalgailu banarekin ........................................................41,62 euro. 
20 lagun arte, itzalgailu banarekin ........................................................36,41 euro. 
 
Praktikak, mahukekin: 
 
10 lagun arte, itzalgailu banarekin ........................................................15,61 euro. 
20 lagun arte, itzalgailu banarekin ........................................................12,48 euro. 
 
Su itzaltze eta salbamendu ikastaroa —20 orduko oinarrizko maila—, enpresa publiko eta 
pribatuetako langileentzat. 
 
Gutxienez 10 lagun eta gehienez 30: .................................................... 260,10 euro 
 
4.4.- Ateak irekitzea. Zerbitzu hori ez da emango, salbu eta arriskua badago pertsonentzat edo 
gauzentzat; kasu horretan, dagoen arrisku motaren arabera katalogatuko da. Zerbitzua eman 
ondoren, esku hartu duten langileek egiaztatzen badute zirkunstantzia hori ez dela egokitu, 
aurreko epigrafeetan xedatutakoaren arabera kalkulatutako kuota aplikatuko da. 
 
4.5.- Zerbitzuei buruzko txostenak egitea. Zerbitzuei buruzko txostenak egiteko zerga-kuota 
finkoa izango da: ................................................................................................ 57,22  euro. 
 
 
ERAIKINAK IKUSKATZEA 
 
4.6.- Partikularrek eskatzen dutelarik udal teknikariek higiezinen baten segurtasun neurriei 
buruzko ikuskapen bisita egitea, kopuru hau ordaindu beharko dute kontzeptu horrengatik: 15,61  euro. 
 
4.7.- Udal teknikariek higiezinen segurtasun egoerari buruzko txostena egiten duelarik, , kopuru 
hau ordaindu beharko du interesdunak kontzeptu horrengatik: ................................. 57,22  euro. 
 
4.8.- Tarifaren epigrafeetan zehaztutakoez bestelako laguntza-talde eta zerbitzuak. 
 
Ikuskizun, erakusketa, industria eta bestetan laguntza-taldeek ematen dituzten zerbitzuek, 
partikularrek eskatzen dituztelarik, aurreko epigrafeetan xedatutakoa aplikatzetik ateratzen den 
kuota sortuko dute. 
 
Zerbitzuaren prezioa ‘orduko’ adierazita dagoen tarifa honen atal guztietan, likidatuko den 
gutxieneko denbora-tartea ordu erdi izango da. 
 
Zerbitzuko buruaren ustez beharrezko diren suhiltzaileak, ibilgailuak eta materiala sartuko dira 
aurreko eskubideetan, material suntsikorra izan ezik; izan ere, material hori, erabiltzen bada, 
aparte kobratuko da. 
 
Ordu zatien kasuan, aurreko tarifan adierazitako zenbatekoak modu proportzionalean aplikatuko 
dira. Gehienez ere lau ordu likidatuko dira. 
 
Tasa honen likidazioan, honako hauek zehaztu beharko dira: esku hartu duten langileak eta 
baliabideak, unitate kopurua, emandako denbora eta kontzeptu bakoitzaren zenbatekoa, indarrean 
dagoen tarifaren arabera. 
 
Zerbitzua aldi berean subjektu pasibo bati baino gehiagori ematen bazaio, haien artean 
hainbanatuko da kuota. 
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VI. ONURA FISKALAK 
 
 

5. artikulua 

Herritarren Segurtasunaren Sailari atxikitako zerbitzuen presazko esku-hartzea beharrezko 
gertatuz gero, tasaren ehuneko 99ko hobaria eman ahal izango da, salbu eta esku-hartze hori 
eragin duen ezbeharrak sortutako kalteak estaltzen dituen asegurua hitzartuta dagoenean. 

Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik egingo 
100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei. 

 
VII. SORTZAPENA 

 
6. artikulua 
 
 
Zerbitzuari subjektu pasiboaren eskariz ekiten zaiolarik, suhiltzaileak suhiltzaileen etxetik ateratzen 
diren unean sortuko da tasa. Gainerakoetan, zerbitzua emateari benetan ekiten zaionean sortuko 
da tasa. 
 

 
VIII. KUDEAKETA 

 
 

7. artikulua.- Likidazioa eta ordainketa 
 
 
Suhiltzaileek egiaztatzen dituzten datuak kontuan harturik egingo dituzte likidazioak zerga-
kudeaketarako zerbitzuek, eta interesdunei jakinaraziko, Diru-bilketa Araudi Orokorrean 
adierazitako moduan eta epeetan ordain ditzaten, zuzenean. 
 
 
 

 
IX. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

 
 

8. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 

 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.5 IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENDU ETA HORRETARAKO EGOKITUTAKO 
BILTEGIETAN GORDETZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “ibilgailuak bide 
publikotik kendu eta horretarako egokitutako biltegietan gordetzeagatik ordaindu beharreko tasak” —
orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 
13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, 
Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari 
buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
Zirkulazioa oztopatzen, zailtzen nahiz galarazten duten ibilgailuak, arriskua sortzen dutenak eta arlo 
horretako lege-arauetan xedatutakoa urratzen dutelarik erretiratu beharrekoak direnak bide publikotik 
kendu eta horretarako egokitutako biltegietara eramateko zerbitzua eskaintzea da tasaren zerga-
egitatea. 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 
3. artikulua 
 
1. Zerbitzua eragin duten pertsonak izango dira zergapeko subjektu pasiboak, halakotzat joko 

baitira bide publikotik kentzen diren ibilgailuen gidariak, eta, ordezko erantzule gisa, haien 
titularrak, ibilgailuak legez kontra erabili direnean izan ezik. 

 
2. Ibilgailua bide publikotik kentzeak sortutako gastuak gidariaren edo jabearen kontura joango 

dira, legez finkatutako moduan. 
 
 

IV. TARIFAK 
 
Tasa hauek sortuko dira: 
 
Tarifa: 
 
1. Ibilgailuak bide publikotik kentzeagatik: 
 

a) Ziklomotor, motozikleta eta antzeko ibilgailuak, bakoitzeko:.............39,51 euro 
 
b) Bizikleta bakoitzeko: ....................................................................19,76 euro 
 
 
c) 1.750 kiloko edo hortik beherako tara duen auto, furgoneta edo 

antzeko ibilgailu bakoitzeko (noranahikoak, bolumen bakarrekoak 
etab.) nahiz gehienez 750 kiloko masa baimendua duen atoi edo 
erdi-atoi bakoitzeko:..................................................................146,58 euro 

 
d) 1.750 kilotik gorako tara duen auto, furgoneta edo antzeko ibilgailu 

bakoitzeko (noranahikoak, bolumen bakarrekoak etab.) nahiz 750 
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kilotik gorako masa baimendua duen kamioi, traktore, 
autokarabana, atoi, erdi-atoi edo antzeko ibilgailu bakoitzeko:........242,17 euro 

 
Aurreko puntuetan adierazten diren egintzak hasi besterik egiten ez badira, hau da, ibilgailua 
kaletik kendu aurretik gidaria edo baimendutako beste norbait agertu eta behar diren neurriak 
hartzen baditu, ehuneko 50era murriztuko dira tarifak. 
 
Ibilgailuaren ezaugarriak direla eta, Gasteizko Udalak ez baditu hura bide publikotik kendu eta 
garraiatzeko baliabide egokiak, horretarako zerbitzua kontratatzeak sortzen dituen gastuen arabera 
ordaindu beharko da. 
 
 
2. Bide publikotik kendutako ibilgailuak gorde eta edukitzeagatik: 
 
1. ataleko tarifei ibilgailuak gorde eta zaintzeagatik ordaindu beharreko kuotak gehituko zaizkie, baldin 
eta ibilgailua bide publikotik kendu zenetik gidariak edo jabeak jaso bitartean hamabi ordu igarotzen 
badira. 
 
Hauek izango dira kuotak: 
 
 

a) Ziklomotorrak, motozikletak eta antzeko ibilgailuak, 
 egun edo egun-zati bakoitzeko: ..................................................... 3,83 euro 
 
b) Bizikletak 
 egun edo egun-zati bakoitzeko: ..................................................... 1,91 euro 
 
c) 1.750 kiloko edo hortik beherako tara duten autoak, furgonetak 

eta antzeko ibilgailuak (noranahikoak, bolumen bakarrekoak etab.) 
nahiz gehienez 750 kiloko masa baimendua duten atoi eta erdi-
atoiak, 

 egun edo egun-zati bakoitzeko: ....................................................15,93 euro 
 
d) 1.750 kilotik gorako tara duten autoak, furgonetak eta antzeko 

ibilgailuak (noranahikoak, bolumen bakarrekoak etab.) nahiz 750 
kilotik gorako masa baimendua duten kamioiak, traktoreak, 
autokarabanak, atoiak, erdi-atoiak eta antzeko ibilgailuak, 

 egun edo egun-zati bakoitzeko: ....................................................47,16 euro 
 
3. Ibilgailuak bide publikoan geldi atxikitzeagatik: 
 

a) Ibilgailuak bide publikoan geldi atxikitzeagatik, tarifa hau aplikatuko 
da: 35,05 euro 

b) Bizikletak bide publikoan geldi atxikitzeagatik, tarifa hau aplikatuko 
da: 17,53 euro 

c) 16 zaldi fiskal baino gehiagoko ibilgailuak bide publikoan geldi 
atxikitzeagatik, tarifa hau aplikatuko da: ..........................................35,05 euro 

 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 

5. artikulua 
 
Ez da inongo salbuespen edo hobaririk onartuko, tasa hau ordainarazteari dagokionez. 
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VI. SORTZAPENA 
 
 
6. artikulua 

 
 
Ibilgailua bide publikotik kentzeko ekintzak hasten direnean sortzen da ordaintzeko obligazioa, hau da, 
garabia eraman beharreko ibilgailua dagoen lekura iristearekin, salbu eta gidariaren ezintasun 
materiala egiaztatzen delarik. 
 

Ibilgailuaren ezaugarriak direla eta Gasteizko Udalak zerbitzua kontratatu beharra badauka, 
kontratatutako zerbitzuen tasak sortzen diren unetik bertatik izango da ordaintzeko obligazioa, garabia 
bide publikotik kendu beharreko ibilgailuaren ondoan egon ala ez. 

 
 

VII. KUDEAKETA 
 
 

7. artikulua 
 
1. Bide publikotik kendu eta biltegian utzitako ibilgailua ez zaio itzuliko bidezko erreklamatzaileari 
aldez aurretik ordenantza honen arabera likidatutako tasa ordaindu ezean, errekurtsoa aurkezteko eta 
hura bidezko ez dela deklaratuz gero dirua itzultzeko eskubidea gorabehera.  
   
2. Ordenantza honetan arautzen den tasaren ordainarazpena bateragarri izango da aldi berean 
zirkulazio arauak edo polizia urbanokoak urratzeagatik egokitzen diren zigor edo isunak 
ordaintzearekin. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

8. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 

 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.6 UDALAREN HIRIGINTZA KUDEAKETAREN KOSTU OROKOR ETA ADMINISTRAZIO 
KOSTUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak udalaren hirigintza 
kudeaketaren kostu orokor eta administrazio kostuengatik ordaindu beharreko tasak —orobat aintzat 
harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 
Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta 
zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
Gasteizko Udalak egiten eta onesten dituen hirigintza planeamendu eta kudeaketarako instrumentuak 
izango dira tasaren zerga-egitatea, dagokien interesdun partikularrek idatzi beharrekoak izanik haien 
ordez udalak idazten dituelarik, haiek egin ez dutelako. 
 
 

 
III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 

 
 
3. artikulua 
 
Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, zerbitzuak edo jarduerak eragiten dituztelarik nahiz horien onuradun edo eraginpeko egokitzen 
direlarik. 
 
 

IV. ZERGA-OINARRIA 
 
 
4. artikulua 
 
Lurzoru urbanizatuaren balioa izango da zerga-oinarria. 
 
Lurzoruaren Erregimenari eta Balioespenei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legeko irizpideak eta 
horren osagarri den legedia aplikatuz zehaztuko da urbanizatutako lurzoruaren balioa. Jabetza 
kentzearen ondorioz jardunez gero, elkarren arteko eta adiskidetasunezko akordioan lortutako balio 
justua izango da, edo, horretara heldu ezean, administrazio bidean behin betikotzat jotzen dena. 
Urbanizazio eta eraikuntza prozesuarekin jarraitzeko ordaindu beharreko eskubide ororen kalte-
ordainen zenbatekoak ere gehituko zaizkio, lurzoruaren jabetza eskubideari dagokion zenbatekoaz 
gain. 
 
Urbanizatutako lurzoruaren kostua zehazteko, aurreko paragrafoaren arabera ateratzen diren balioei 
urbanizazioen kostua gehituko zaie, aintzat harturik ez bakarrik kontratistak egindako obra nagusiak, 
baizik eta baita obra osagarriak ere. 
 
 

V. ZERGAREN KUOTA 
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5. artikulua 
 
 
Zerga-oinarriari ehuneko hauek aplikatzetik ateratzen dena izango da: 
 

• 1. epigrafea.- Plangintza:  ehuneko 5,59 

• 2. epigrafea.- Kudeaketa: ehuneko 5,59  

• 3. epigrafea.- Gauzatzea: ehuneko 5,59 

 
 

VI. SORTZAPENA 
 
 
6. artikulua 
 
 
Tarifetan adierazitako faseetako bakoitzari dagokion ordainketa egiteko obligazioa Gasteizko Udalak 
hari dagokion hirigintza jarduera edo kudeaketa egiten duenean sortuko da eta galdatu ahal izango 
da, honako honen arabera: 
 
 
1. fasea.- Plangintza: behar den antolamendu tresnari behin betiko onespena ematen zaionean. 
 
2. fasea.- Kudeaketa: Gasteizko Udalak urbanizazio proiektua onesten duenean, edo jabetza 

kentzea nahiz nahitaezko salmenta dakarren ez betetzea deklaratzen edo kalte-
ordainaren balio justua zehazten duen ebazpena ematen duenean.  

 
3. fasea.- Obren behin betiko likidazioa onesten denean, jaulkitako tasaren oinarritzat hartu 

zenarekin bat ez badator, hori berdindu arte. 
 
 
Tasa likidatzeko, tarifaren epigrafeetan zehaztutako tasetako bakoitzak "urbanizatutako lurraren 
kostuaren aurrekontuaren aurrerapen" bat izango du, proiektua osorik gauzatuko bailitzan, eta 
aurrekontu horren gainean jaulkiko da dagokion ehunekoa, “kontura”, dena delako faseari dagokion 
tarifaren arabera, nahiz eta bukaeran, fase guztiak eta horiei dagozkien kopuruak kontuan izanik, 
azken likidazioa egingo den. 
 
Tasa honen subjektu pasibo bakoitzak ordaindu beharko duen kuota bera jabe edo titular deneko 
lursailei dagokien bolumen eraikigarriaren araberakoa izango da, dena delako hirigintza 
planeamendurako instrumentu edo gauzatze unitateko lursailen bolumen eraikigarri osoarekiko 
erlazioan. 
 
 

VII. KUDEAKETA 
 
 
7. artikulua 
 
Zergapeko subjektu pasiboari zerga-zorra jakinarazten zaionean egin beharko da ordainketa, Zergen 
eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean finkatutako epeen arabera. 
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VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

8. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.9 HONDAKINAK UDALAREN TRATAMENDU LANTEGIETAN HUSTU ETA TRATATZEAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Gasteizko Udalak, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 2. artikuluak ematen dizkion ahalmenez 
baliatuz, tasak ezarri ditu Gardelegiko udal zabortegiko zerbitzua erabiltzeagatik eta Gasteizko hiri 
hondakinak tratatzeko Jundiz Mendebaldeko lantegian hondakinak onartu eta tratatzeagatik. 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
Arau honen objektua Gardelegiko udal zabortegian eta hiri hondakinak tratatzeko Jundiz 
Mendebaldeko lantegian hondakinak utzi eta tratatzeagatik ordaindu beharreko tarifak zehaztea da. 
 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
 
3. artikulua 
 
Tasa honen subjektu pasiboa hondakina utzi edo uzteko agindu duen pertsona natural edo 
juridikoa izango da Gardelegiko zabortegiaren kasuan, edo erabiltzen duen pertsona natural edo 
juridikoa hiri hondakinak tratatzeko Jundiz Mendebaldeko lantegiaren kasuan. 
 
 

IV. TARIFAK 
 
4. artikulua 
 
Epigrafe hauen arabera sortuko dira tasak: 
 
 

1. EPIGRAFEA 
 
Gasteizko hiri hondakinak tratatzeko Jundiz Mendebaldeko lantegian hondakinak utzi eta 
tratatzeagatiko tasa 
 

• Hiri-hondakinen multzoak edo hiri hondakintzat jo daitezkeenak............. 85,00 euro/Tm 
 

• Zati organikoaren gaikako bilketatik sortzen diren hiri-hondakinak.........  52,86 euro/Tm 
 
• Bilketa pribatuetako hondakin berdeak ................................................ 32,90 euro/Tm 
 
 

2. EPIGRAFEA 
 
- Gardelegiko zabortegi kontrolatuan hondakin solidoak deuseztatzeagatiko tasak. 
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HONDAKIN MOTA  TASA 

 
Industria hondakin geldoak 18,12 euro/Tm 
Industria hondakin ez arriskutsuak 37,06 euro/Tm 
Igeltsuak eta igeltsua duten hondakinak  29,64 euro/Tm 
Hiri hondakinak eta antzekoak tratatzeko lantegietan  eta ur 

zikinen araztegian atzera botatako hondakinak  42,16 euro/Tm 
Hiri hondakinen antzekoak 53,90 euro/Tm 
Inausketa eta lorezaintza hondarrak 53,90 euro/Tm 
Eraikitze eta eraiste lanen hondakinak (harrizkoak) tratatzeko 

lantegiak atzera botatako gai ez arriskutsuak 29,64 euro/Tm 
 
 
 

Hondakinaren konposizioa hainbat motaren nahasketa denean, tasarik handiena duen 
hondakinaren tarifa aplikatuko da. 
 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 

5. artikulua 
 

 
Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira: 
 

• Hondakin onargarriak uzten dituzten erabiltzaile partikularrak, baldin eta entrega 
bakoitzeko 1.000 kg baino gehiago ekartzen ez badituzte, eta zabortegiko langileek 
egindako sarrera-kontrolean ikuskatuak eta onartuak izan badira. Salbuespen honetatik 
kanpo geratuko dira birziklatzeko nahiz balioa emateko moduko hondakinak.  
 

• Gasteizko udalerriko zabor bilketa eta hiri garbiketako zerbitzuek ekarritako hondakinak 
uztea eta tratatzea. 

 
• Udal titularitateko Gasteizko Hiri Hondakinak Biometanizazioz eta Konpostatzez Tratatzeko 

Lantegian sortzen den gai bio-egonkortua. 
 
 

VI. SORTZAPENA 
 
 
6. artikulua 
 
 
Gasteizko Udalak tasa auto-likidazio erregimenean ordaintzeko eskatu ahal izango du, eta auto-
likidazioa isurketa egiteko baimenarekin edo eskabidearekin batera aurkeztu beharko da. Baimen 
hori eskatzearekin batera egingo da tasaren behin-behineko likidazioa. 

 
 

VII. KUDEAKETA 
 
 
7. artikulua 
 
 
1.- Gardelegiko zabortegiaren kasuan, ordenantza honetan adierazi diren zerbitzuak emateko, 
aldez aurretik, hondakinak uzteko baimena eskatu beharko zaio Gasteizko Udalari, 1997ko 
abuztuaren 18ko ALHAOn argitaratutako araudiari jarraiki. Zerbitzurako baimena emantzat jotzeko, 
edonola ere, ordenantza honetan araututako tasa ordaindu beharko da aurretik, eta tasa 
ordaintzen ez bada zerbitzua ez da emango. 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

76/223

2018-04512

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

www.araba.eus

75

 
2.- Gasteizko hiri hondakinak tratatzeko Jundiz Mendebaldeko lantegiaren kasuan ere baimena 
eskatu beharko da, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak zehazten duen eran. 
Zerbitzurako baimena emantzat jotzeko, edonola ere, ordenantza honetan araututako tasa 
ordaindu beharko da aurretik, eta tasa ordaintzen ez bada zerbitzua ez da emango. 
 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 
8. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.11 UDAL LANGILE ETA MATERIALEKIN EMANDAKO ZERBITZUENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “udal langile eta 
materialekin emandako zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi 
Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta 
ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
Udalak adierazten diren administrazio jarduerak egitea izango da tasaren zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
1. Zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituzten nahiz horien onuradun edo eraginpeko egokitzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. 
artikuluaren 3. atalean aipatzen diren entitateak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa. 
 
2. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren aurrean. 
 
3. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 

 
 

IV. TARIFAK 
 

4. artikulua 
 
Tarifa hauek aplikatuko dira, zerbitzuen arabera: 
 
1. Zerbitzu elektrikoei atxikitako zurubia, langileak barne, ordu edo ordu zatiko .............. 57,08   euro. 
 
2. Oholtza edo antzeko egiturak uzteagatik, eskabidean zehaztutako epea 

igarotzen delarik, hau kobratuko da, egun eta metro lineal bakoitzeko —
lurreko proiekzio horizontala neurtuta— ...............................................19,57   euro. 

 
 
3. Tutu malguak uzteagatik, Su Itzaltze Zerbitzua emateari buruzko ordenantzaren arabera 

dagokion tarifa aplikatuko da. 
 
 
1-3 puntuak aplikatzearen ondorioz ordaindu beharrekoa likidatzeko orduan, langile edo materialak 
parketik ateratzen direnetik hasi eta —zerbitzua amaitu ondoren— berriro bertara sartzen diren arteko 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

78/223

2018-04512

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

www.araba.eus

77

denbora joko da benetako zerbitzu-alditzat. Nolanahi ere, gutxienez bi ordukotzat joko da zerbitzu-aldi 
hori. 
 
 

V. SORTZAPENA 
 
 

5. artikulua 
 
Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori ordaintzeko 
beharra.  

 
 

VI. KUDEAKETA 
 
 

6. artikulua 
 

Zergapeko subjektu pasiboari zerga-zorra jakinarazten zaionean egin beharko da ordainketa, Zergen 
eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean finkatutako epeen arabera. 
 

 
VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

 
 

7. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.12 HILETA-ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
 

1. artikulua 
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak hileta zerbitzuengatik 
ordaindu beharreko tasak —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 
185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan 
aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, 
zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
Udalak adierazten diren administrazio jarduerak egitea izango da tasaren zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
1. Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztelarik nahiz horien onuradun edo eraginpeko 
egokitzen direlarik. 
 
2. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren aurrean. 
 
3. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 

 
 

IV. TARIFAK 
 
 

4. artikulua 
 
Tarifa hauek aplikatuko dira, zerbitzuen arabera: 
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LEHEN TARIFA 
 
1. Ehorzketak: 
 

 GORPUA  ERRAUTSAK ETA 
GORPUZKIAK 

Panteoian, hilobian, nitxoan edo bestelako 
hileta-monumentuan  204,70 euro 113,30 euro 

Eremu komunean 175,70 euro  

Kolunbarioan  55,60 euro 

1. aldiz zabaltzea 55,60 euro 
Errauts-lorategian, oroitarriko inskripzioa 
barne 2. eta hurrengoetan, 

batera 27,80 euro 

Abortu edo ebakuntzetatik sortutako giza 
hondarrak.  

159,70 euro 
 

Errauts-kutxatilak edo gorpuzki-kutxak 
hilobiratzea, honela kobratuko da:> 
Hilkutxa bat ehorzten edo hobitik 
ateratzen den une berean egiten bada. 
> Gorpuzkiak biltzen diren une berean 
egiten bada. 
> Hainbat kutxatila edo kutxa batera 
ehorzten badira. 

55,60 euro 

 
2. Hobitik ateratzea: 
 

 GORPUA ERRAUTSAK ETA 
GORPUZKIAK 

Panteoitik, hilobitik, nitxotik edo bestelako 
hileta-monumentu batetik 240,30 euro 113,30 euro 

Eremu komunetik 240,30 euro  

Haurrentzako hilobitik 240,30 euro  

Kolunbariotik  55,60 euro 

Hezurtegi komunetik, irakaskuntza edo 
ikerketa xedearekin (gorpuzkiak) 57,20 euro  

Abortu edo ebakuntzetatik sortutako giza 
hondarrak 113,30 euro 

Errauts-kutxatilak edo gorpuzki-kutxak 
hilobitik ateratzea, honela kobratuko da: 
> Hilkutxa bat hobitik ateratzen edo ehorzten den une 
berean egiten bada. 
> Gorpuzkiak biltzen diren une berean egiten bada. 
> Hainbat kutxatila edo kutxa hobitik batera ateratzen 
badira. 

55,60 euro 
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3. Hondarrak deuseztatzea: 
Gorpu bakoitzeko, hau ordainduko da: 

1. deuseztatzea 267,10 euro 
Hilobi-eraikinean gorpuzkiak deuseztatzea 

Zerbitzu bereko deuseztatze 
gehigarri bakoitzeko 106,90 euro 

 

Gorpuen hondarrak jasotzeko kutxaren zenbatekoa eskatzaileari ordainaraziko dio Udalak, enpresa 
hornitzaileak berari kobratutako prezioan ordainarazi ere. 

 
4.Lauzak eta estalkiak mugitzea: 

 

Hilobiak, nitxoak 

eta panteoiak 

Kolunbarioak 

Lagatako eraikuntzak 
zabaldu eta ixteko lauzak eta 
estalkiak mugitzeagatik, 
junturak lotzea barne 
(eremu komunean  ehorztea 
salbuetsita dago)  

 

 

 

62,40 euro 

 

 

 

39,00 euro 

 
5. Beste zerbitzu batzuk: 
Tarifa hau aplikatu ondoren likidatutako kuotak zerbitzua eskatzen denean ordaindu beharko dira, 
udalerriko hileta-agentziek instalatzen dutenean izan ezik; orduan kobratze-agiria eman ondorengo 
hamabost egunen barruan kobratuko da, eta agentziak ordaindu beharko du. 

Eraikuntzetan jarritako objektuak kentzea 48,90 euro 

Nitxoaren leihoa edo beiratea kentzea, 
Salbatzailearen hilerrian  

52,70 euro 

Nitxoaren fatxadako apala edo alboetako 
xaflak kentzea, Salbatzailearen hilerrian  

26,40 euro 

Zuhaixka edo heskaia kentzea, hilobi edo 
panteoiaren ondoko sailetik  

79,10 euro 

Zuhaixka edo heskaia inaustea, hilobi edo 
panteoiaren ondoko sailetik  

52,70 euro 

Burdin sarea kentzea edo jartzea, Santa 
Isabel hilerriko panteoian  

105,50 euro 

Zuhaitza moztu eta motzondoa kentzea:  

- 10 cm-ko diametrora arte 
- 10 cm-tik 20 cm-ra arteko diametroa 
- 20 cm-tik 30 cm-ra arteko diametroa 
- 30 cm-tik 50 cm-ra arteko diametroa 
 

 
39,70 euro 
47,40 euro 
58,90 euro 
73,20 euro 

 

Hilobia presiozko urez garbitzea, 
Salbatzailearen hilerrian  

103,40 euro 

Junturak lotzea, hileta-zerbitzu bati ez 
dagokionean  

26,40 euro 

BIGARREN TARIFA 
 
Hilerriak zaindu, mantendu eta garbitze zerbitzuengatik, kopuru hauek eskatuko zaizkie ehorzketa-
eskubidearen titularrei: 
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• ...Nitxoak.....................................................................................10,00 euro 

 
• Eraikitako hilobiak......................................................................38,80 euro 

 
• Kolunbarioak.............................................................................. 5,80 euro 

 
• ...1. hobiko panteoia, azaleran ......................................................20,40 euro 
 
• ...Gainerako hilobi-eraikinak, azaleraren arabera ........................ 5,80 euro/m2 

Tasa horiek urtekoak, banatu ezinak eta murriztu ezinak dira, eta dena delako ehorzketa eskubidea 
eman den urtearen hurrengoaren lehenengo egunetik sortuko dira. Titulartasun aldaketek hurrengo 
zergaldian izango dituzte ondorioak. 
 
 

V. SORTZAPENA 
 
 

5. artikulua 
 
Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori ordaintzeko 
beharra.  

 
 

VI. KUDEAKETA 
 
 

6. artikulua 
 

Zergapeko subjektu pasiboari zerga-zorra jakinarazten zaionean egin beharko da ordainketa, Zergen 
eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean finkatutako epeen arabera. 
 

 
 

VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

7. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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6.13  AZOKEN, INGURUMENAREN ETA OSASUNGARRITASUNAREN ALORREKO 
IKUSKAPENAREKIN, LABORATEGIAREKIN ETA ANALISI KIMIKO ETA 
ANTZEKOEKIN ZERIKUSIA DUTEN ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “azoken, 
ingurumenaren eta osasungarritasunaren alorreko ikuskapenarekin, laborategiarekin eta analisi kimiko 
eta antzekoekin zerikusia duten zerbitzuengatik ordaindu beharreko  tasak” —orobat aintzat harturik 
Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, 
eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 
 

 
II. ZERGA-EGITATEA 

 
 

2. artikulua 
 
Udalak adierazten diren administrazio jarduerak egitea izango da tasaren zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
1. Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztelarik nahiz horien onuradun edo eraginpeko 
egokitzen direlarik. 
 
2. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren aurrean. 
 
3. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 

 
 

IV. TARIFAK 
 

4. artikulua 
 
Tarifa hauek aplikatuko dira, zerbitzuen arabera: 
 
 

1. Laginak prestatzea 

1.1. Oinarrizko metodoak 

1.1.1. Dekantatzea..............................................................................................6,87 
1.1.2. Lehortzea nahiz mineralizatzea..................................................................13,73 
1.1.3. Destilatzea..............................................................................................13,73 
1.1.4. Digeritzea ...............................................................................................13,73 
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1.1.5. Analisi kimikoen diluzioak ...........................................................................6,87 
1.1.6. Janarien diluzioak, mikrobiologiarako .........................................................13,73 
1.1.7. Erauztea.................................................................................................13,73 
1.1.8. Iragaztea..................................................................................................6,87 
1.1.9. Lixibatzea ...............................................................................................57,22 
1.1.10. Neutralizatzea ...........................................................................................6,87 
1.1.11. Egonkortzea..............................................................................................6,87 

2. Teknika analitikoak 

2.1. Zuzeneko analisiak, tresna soilarekin 

2.1.1. Potentziometria ....................................................................................... 13,73 
2.1.2. Turbidimetria ..........................................................................................13,73 
2.1.3. Konduktimetria........................................................................................ 13,73 
2.1.4. Bolumetria .............................................................................................13,73 
2.1.5. Bolumetria, elektrodo selektiboekin............................................................22,89 
2.1.6. Grabimetria.............................................................................................24,03 
2.1.7. Errefraktometria ...................................................................................... 13,73 
2.1.8. Dentsitometria ........................................................................................ 11,44 

2.2.  Teknika espektrofotometrikoen bidezko analisiak  

2.2.1. VIS-UV espektrofotometria .......................................................................28,61 
2.2.2. ICP emisioen espektrofotometriak............................................................ 194,55 

2.3. Teknika espektrofotometrikoen bidezko analisiak 

2.3.1. Gasen kromatografia, erauzte prozesurik gabe .......................................... 108,72 
2.3.2. Gasen kromatografia, erauzte nahiz deribatizazio prozesuarekin ................. 154,50 
2.3.3. Bereizmen handiko kromatografia likidoa, erauzte prozesurik gabe .............. 211,72 
2.3.4. Bereizmen handiko kromatografia likidoa, erauzte nahiz deribatizazio  
              prozesuarekin ....................................................................................... 246,05 
2.3.5. Kromatografia ionikoa, erauzte prozesurik gabe......................................... 131,61 
2.3.6. Kromatografia ionikoa, erauzte prozesuarekin ........................................... 171,67 
2.3.7. Gasen kromatografia / masen espektrometria, 1-10 analito ........................ 228,89 
2.3.8. 1-10 analitoko multzo osagarri bakoitzeko ............................................... 114,44 

2.4. Analizatzaile automatikoaren bidez zehaztea 

2.4.1. Guztizko karbono organikoa (TOC)........................................................... 143,06 
2.4.2. Guztizko nitrogeno organikoa (NT)........................................................... 143,06 

3. Ingurumen analisi fisiko-kimikoak 

3.1. Tresnarik gabeko tekniken bidezko analisiak  
3.1.1. Olio eta koipeak.......................................................................................37,77 
3.1.2. Amoniakoa (kualitatiboa)..........................................................................13,73 
3.1.3. Amoniakoa (kuantitatiboa)........................................................................25,18 
3.1.4. Bikarbonatoak ......................................................................................... 25,18 
3.1.5. Karbonatoak ........................................................................................... 25,18 
3.1.6. Kloro askea eta guztira...............................................................................9,16 
3.1.7. Kloruroak................................................................................................25,18 
3.1.8. DBO.......................................................................................................50,36 
3.1.9. Detergenteak .......................................................................................... 50,36 
3.1.10. Gogortasuna ........................................................................................... 25,18 
3.1.11. Materia organikoa ....................................................................................21,74 
3.1.12. Nitratoak ................................................................................................25,18 
3.1.13. Nitritoak .................................................................................................25,18 
3.1.14. Solido esekiak .........................................................................................25,18 
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3.1.15. Jalki daitezkeen solidoak.............................................................................9,16 
3.1.16. Sulfatoak ................................................................................................25,18 

3.2. Analisirako tresna-jokoen bidez zehaztea 

3.2.1. DQO.......................................................................................................43,49 
3.2.2. Fenolak ..................................................................................................41,20 
3.2.3. Zianuroak ...............................................................................................60,66 
3.2.4. Fosforoa eta fosfatoak ..............................................................................52,64 

3.3. Bestelako teknikak 

3.3.1. Ekotoxikotasuna .................................................................................... 217,44 

4. Elikagaien analisi fisiko-kimikoak 

4.1. Elikagaiak, oro har 

4.1.1. Sulfito kopurua zehaztea ..........................................................................41,20 
4.1.2. Kloruroak zehaztea ..................................................................................36,62 
4.1.3. Elikagaietako kontserbagarriak zehaztea, HPLC bidez: bentzoikoa, sorbikoa, 
              m-paraben, e-paraben, p-paraben eta b-paraben...................................... 246,05 
4.1.4. Nitrato eta nitritoak zehaztea, HPLC bidez................................................. 246,05 
4.1.5. Nitritoak zehaztea, kolorimetria bidez.........................................................42,34 
4.1.6. Proteinak zehaztea...................................................................................41,20 

4.2. Olio eta koipeak 

4.2.1. Oliba-olioaren azidotasuna zehaztea ..........................................................13,73 
4.2.2. Peroxidoen indizea zehaztea .....................................................................13,73 
4.2.3. s errefrakzio indizea zehaztea ...................................................................13,73 
4.2.4. K232, K270 eta delta K zehaztea ...............................................................28,61 
4.2.5. Gantz-azidoak zehaztea, gas kromatografiaren bidez: landare-olioak ........... 108,72 
4.2.6. Gantz-azidoak zehaztea, gas kromatografiaren bidez: esnekiak................... 154,50 
4.2.7. Gantz-azidoak zehaztea, gas kromatografiaren bidez: esnekiez bestelako  

              elikagaiak............................................................................................. 154,50 

4.3. Edariak 

4.3.1. Anhidrido sulfuroso askea, konbinatua eta guztizkoa ....................................41,20 
4.3.2. Alkohol gradua zehaztea...........................................................................27,47 
4.3.3. Sakarina eta azido bentzoikoa zehaztea.................................................... 211,72 
4.3.4. Azido zitrikoa zehaztea ........................................................................... 211,72 
4.3.5. Esterrak zehaztea ....................................................................................42,34 
4.3.6. Likoreen azidotasun lurrunkorra zehaztea ...................................................22,89 
4.3.7. Ardoen guztizko azidotasuna zehaztea........................................................22,89 

4.4. Haragia eta haragikiak 

4.4.1. Almidoi kopurua zehaztea .........................................................................42,34 
4.4.2. Almidoiaren kalitatea zehaztea ..................................................................13,73 
4.4.3. Sulfito kopurua zehaztea ..........................................................................13,73 
4.4.4. Errautsak zehaztea ..................................................................................24,03 
4.4.5. Fosforoa zehaztea....................................................................................42,34 
4.4.6. Koipea zehaztea ......................................................................................51,50 
4.4.7. Hidroxiprolinak zehaztea...........................................................................51,50 
4.4.8. Hezetasuna zehaztea ...............................................................................24,03 

4.5. Esnea eta esnekiak 

4.5.1. Fosfatasa-jardueraren kalitatea zehaztea, esne pasteurizatuetan.....................6,87 
4.5.2. Esnearen azidotasuna zehaztea .................................................................22,89 
4.5.3. Esne-hautsaren azidotasuna zehaztea ........................................................22,89 
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4.5.4. Azukreak zehaztea, HPLC bidez ............................................................... 246,05 
4.5.5. Esnearen kaseina zehaztea .......................................................................41,20 
4.5.6. Esnearen errautsak zehaztea.....................................................................24,03 
4.5.7. Esnekien errautsak zehaztea .....................................................................37,77 
4.5.8. Gaztaren kloruroak zehaztea.....................................................................36,62 
4.5.9. Gaztaren fosforoa zehaztea.......................................................................42,34 
4.5.10. Esne-hautsaren hezetasuna zehaztea .........................................................24,03 
4.5.11. Esnearen dentsitatea zehaztea ..................................................................11,44 
4.5.12. Esnearen etanolarekiko (ehuneko 68) egonkortasuna zehaztea .......................6,87 
4.5.13. Esnekien koipea zehaztea .........................................................................36,62 
4.5.14. Esne-hautsaren gai koipetsua zehaztea ......................................................60,66 
4.5.15. Esnearen laktosa zehaztea........................................................................27,47 
4.5.16. Esnearen estraktu lehorra zehaztea ...........................................................24,03 
4.5.17. Esnekien estraktu lehorra zehaztea............................................................24,03 
4.5.18. Gazten estraktu lehorra zehaztea...............................................................24,03 

4.6. Eztia 

4.6.1. Hezetasuna zehaztea ...............................................................................17,17 
4.6.2. Azidotasun askea zehaztea .......................................................................22,89 
4.6.3. Jarduera diastasikoa zehaztea ...................................................................49,21 
4.6.4. Elektrizitate-eroankortasuna zehaztea ........................................................13,73 
4.6.5. Eztiaren azukreak zehaztea, HPLC bidez ................................................... 211,72 
4.6.6. Errautsak zehaztea ..................................................................................24,03 

4.7. Arrantza-produktuak 

4.7.1. Krustazeoen azido borikoa kualitatiboki zehaztea.........................................13,73 
4.7.2. Krustazeoen azido borikoa in situ ikertzea...................................................13,73 
4.7.3. Arrantza-produktuen NBVT zehaztea ..........................................................50,36 

4.8. Substantziak zehaztea, berariazko entzima-jokoen bidez 

4.8.1. Glutena zehaztea, jakietan, ELISA bidez .....................................................68,67 
4.8.2. PSP toxina zehaztea, moluskuetan, ELISA bidez ..........................................68,67 
4.8.3. Histamina zehaztea, arrainetan, ELISA bidez...............................................68,67 
4.8.4. Behi-kaseina zehaztea, ardi-gaztetan, ELISA bidez ......................................68,67 
4.8.5. Arrautza-proteina zehaztea, jakietan, ELISA bidez .......................................68,67 
4.8.6. Zehazte mota bakoitzeko laginen kopurua 25etik gorakoa bada, ehuneko 30 murriztuko 

da entseguen kostua. 

5. Mikrobiologi analisiak  

5.1. Janarien mikrobiologi analisiak 

5.1.1. Aerobio suspergarriak zenbatzea ...............................................................18,31 
5.1.2. Koliformeak zenbatzea, guztira..................................................................18,31 
5.1.3. Enterobakterioak zenbatzea, guztira ..........................................................18,31 
5.1.4. Estreptokoko fekalak zenbatzea.................................................................18,31 
5.1.5. Lizun eta legamiak zenbatzea....................................................................18,31 
5.1.6. Bacilus cereus zenbatzea ..........................................................................40,06 
5.1.7. Clostridium perfringens zenbatzea .............................................................40,06 
5.1.8. Escherichia coli B glucuronidasa + zenbatzea ..............................................29,76 
5.1.9. Listeria monocytogenes zenbatzea .............................................................35,48 
5.1.10. Listeria monocytogenes detektatzea...........................................................40,06 
5.1.11. Salmonella spp detektatzea.......................................................................40,06 
5.1.12. Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea ...............................................40,06 
5.1.13. Antibiotiko-kalitatea zehaztea....................................................................22,89 
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5.2. Uraren mikrobiologi analisiak 

5.2.1. Aerobioak zenbatzea, 22ºtara ...................................................................18,31 
5.2.2. Clostridium perfringens zenbatzea, mintz-iragazpenaren bidez ......................35,48 
5.2.3. Escherichia coli eta koliformeak zenbatzea, mintz-iragazpenaren bidez, inguru 

kromogenikoan........................................................................................22,89 
5.2.4. Pseudomonas aeruginosa zenbatzea, mintz-iragazpenaren bidez ...................35,48 
5.2.5. Estreptokoko fekalak zenbatzea, mintz-iragazpenaren bidez .........................14,88 
5.2.6. Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea, mintz-iragazpenaren bidez........35,48 
5.2.7. Legionella pneumophila zenbatzea .............................................................74,39 
5.2.8. Legionella pneumophila identifikatzea.........................................................22,89 

5.3. Ingurumenaren mikrobiologi analisiak 

5.3.1. Azaleretako aerobioak zenbatzea ...............................................................22,89 
5.3.2. Azaleretako enterobakterioak zenbatzea.....................................................22,89 

5.4. Bestelako analisi teknikak 

5.4.1. Mikrobiologi analisia, PCR bidez, denbora errealean .....................................80,11 

6. Analisi multzoak: ura 
6.1. Isurtze kanona 

6.1.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 739,02 
Metalak zehaztea: aluminioa, artsenikoa, barioa, beruna, boroa, burdina, eztainua, 
kadmioa, kobaltoa, kobrea, kromoa, kromo hexabalentea, manganesoa, molibdenoa, 
nikela, selenioa, zinka. 
Fosforoa zehaztea, guztira. 
Sulfatoen analisia, ioi kromatografiaren bidez 
Olio eta koipeak zehaztea, pentanoarekin eta grabimetriaz erauziz 
Fluoruroak zehaztea, ioi kromatografiaren bidez 
Fosfatoak zehaztea, lagina iragazi ondoren 
Oxigeno eskari kimikoa zehaztea 
Gai esekiak zehaztea 
Gai inhibitzaileak zehaztea (EC50-tan adierazita) 
Erraz aska daitezkeen zianuroak zehaztea 
Kloruroak zehaztea 
pH-a zehaztea 
Nitrogenoa zehaztea, guztira, TOC analizagailuarekin 

6.2. Ibaietako ura 

6.2.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 620,57 
Metalak zehaztea: beruna, burdina, kadmioa, kromoa, kobrea, magnesioa, nikela, zinka 
Uhertasuna zehaztea 
Oxigeno eskari biokimikoa zehaztea 
Oxigeno eskari kimikoa zehaztea 
Nitrogenoa zehaztea, guztira (Kjeldahl) 
Nitritoak zehaztea, kolorimetria bidez 
Gai esekiak zehaztea 
Gai inhibitzaileak zehaztea (GL20-tan adierazita) 
Amonioa zehaztea 
Kloruroak zehaztea 
Eroankortasuna zehaztea 
Fosfatoak zehaztea 
Fosforoa zehaztea, guztira. 
pH-a zehaztea 

6.3. Edateko ona den jakiteko entseguak 

6.3.1. Gutxienekoa.......................................................................................... 141,91 
Amonioaren kalitatea detektatzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Anioiak neurtzea (nitratoak, nitritoak, sulfatoak, fluoruroak), ioi kromatografiaren bidez 
Koliformeak zenbatzea 
Escherichia coli zenbatzea  
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6.3.2. Arrunta................................................................................................. 217,44 
Materia organikoa 
Uhertasuna 
Amonioaren kalitatea detektatzea 
pH-a neurtzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Anioiak neurtzea (nitratoak, nitritoak, sulfatoak, fluoruroak), ioi kromatografiaren bidez 
Heste-enterokokoak zenbatzea 
Koliformeak zenbatzea 
Escherichia coli zenbatzea  
Mikroorganismoak zenbatzea, 21 eta 37 ºC-tan 

6.3.3. Osoa .................................................................................................... 389,11 
Materia organikoa 
Uhertasuna 
Amonioaren kalitatea detektatzea 
pH-a neurtzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Anioiak neurtzea (nitratoak, nitritoak, sulfatoak, fluoruroak), ioi kromatografiaren bidez 
Metalak zehaztea: aluminioa, antimonioa, artsenikoa, beruna, burdina, kadmioa, kobrea, 
kromoa, manganesoa, merkurioa, nikela, selenioa, sodioa, zinka 
Heste-enterokokoak zenbatzea 
Koliformeak zenbatzea 
Escherichia coli zenbatzea  
Mikroorganismoak zenbatzea, 21 eta 37 ºC-tan 
Clostridium perfringens eta haren esporoak zenbatzea 

6.4. Igerilekuetako ura 

6.4.1. Oinarrizko analisia ................................................................................. 157,93 
Materia organikoa 
Uhertasuna 
Amonioaren kalitatea detektatzea 
pH-a neurtzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Heste-enterokokoak detektatu eta zerrendatzea 
Estafilokokoak detektatu eta zerrendatzea 
Estafilokoko koagulasa positiboak detektatu eta zerrendatzea 
Pseudomonas aeruginosa detektatu eta zenbatzea 
Koliformeak zenbatzea 
Escherichia coli zenbatzea  
Mikroorganismoak zenbatzea, 37 ºC-tan 

6.4.2. Osoa .................................................................................................... 303,28 
Materia organikoa 
Uhertasuna 
Amonioaren kalitatea detektatzea 
pH-a neurtzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Aluminioa zehaztea 
Kobrea zehaztea 
Burdina zehaztea 
Beruna zehaztea 
Heste-enterokokoak detektatu eta zerrendatzea 
Estafilokokoak detektatu eta zerrendatzea 
Estafilokoko koagulasa positiboak detektatu eta zerrendatzea 
Pseudomonas aeruginosa detektatu eta zenbatzea 
Koliformeak eta Escherichia coli zenbatzea  
Mikroorganismoak zenbatzea, 37 ºC-tan 

6.5. Legionellaren kontrola 

6.5.1. Analisia ............................................................................................... 121,31 
pH-a neurtzea 
Eroankortasuna neurtzea 
Legionella spp detektatu eta Legionella pneumophila identifikatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, 22 ºC-tan 
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Mikroorganismoak zenbatzea, 37 ºC-tan 
Legionella pneumophila zenbatzea 
Legionella spp. zenbatzea 

7. Analisi multzoak: janariak 
7.1. Olioa 

7.1.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 133,90 
Azidotasun-gradua 
Peroxidoen indizea zehaztea 
Olioaren errefrakzio indizea, 20 ºC-tan 
K232 eta K270 zehaztea, olioetan 
Azido koipetsuen profila, olioetan 

7.2. Haragi-produktuak 

7.2.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 440,61 
Sulfito-kalitatea detektatzea 
Almidoi-kalitatea detektatzea 
Errautsak zehaztea 
Kloruroak zehaztea 
Hidroxiprolina zehaztea 
Hezetasuna zehaztea 
Karbono hidratoak zehaztea 
Gai koipetsua zehaztea 
Nitratoak zehaztea, HPLC bidez 
Nitritoak zehaztea 
Proteinak zehaztea 
Fosforoa zehaztea 

7.3. Eztia 

7.3.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 254,07 
Hezetasuna zehaztea 
Azidotasuna zehaztea 
Eroankortasuna zehaztea 
Jarduera diastasikoa neurtzea 
Errautsak zehaztea 
Eztiaren azukreak neurtzea, HPLC bidez 

7.3.2. Mikrobiologi analisia............................................................................... 137,33 
Salmonella spp detektatzea 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Lizun eta legamiak zenbatzea, aw < 0,95 duten janarietan 
Clostridium perfringens zenbatzea, plakan 
Enterobakterioak zenbatzea, guztira, plakan, ºC 37-tan 
Antibiotiko-kalitatea detektatzea 

7.4. Plater prestatuak 

7.4.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 153,35 
Koipea zehaztea 
Proteinak zehaztea 
Errautsak neurtzea 
Karbono hidratoak zehaztea 
Hezetasuna zehaztea 
Kloruroak zehaztea 

7.4.2. Mikrobiologi analisia. Tratamendu termikorik gabeko platerak, edo tratamendu termikoa 
izan arren osagai gordinak dituztenak ...................................................... 156,79 
Salmonella spp detektatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Koliformeak zenbatzea, plakan, 37 ºC-tan 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Listeria monocytogenesa zenbatzea 
Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea 

7.4.3. Tratamendu termiko osoa duten platerak.................................................. 160,22 
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Salmonella spp detektatzea 
Listeria monocytogenesa detektatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Koliformeak zenbatzea, plakan, 37 ºC-tan 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea 

7.4.4. Esterilizazio tratamendua izan duten janariak..............................................40,06 
Clostridium perfringens zenbatzea, plakan 

7.4.5. Janari ontziratuak, barazki gordinekin eginak ............................................ 103,00 
Salmonella spp detektatzea 
Listeria monocytogenesa zenbatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 

7.5. Gaztak 

7.5.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 131,61 
Elikagaien proteinak zehaztea 
Janarien ph-a neurtzea 
Gaztaren koipea zehaztea 
Gaztaren estraktu lehorra 
Errautsak neurtzea 
Janarien kloruroak zehaztea 

7.5.2. Mikrobiologi analisia............................................................................... 146,49 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Salmonella spp detektatzea 
Enterobakterioak zenbatzea, plakan, guztira, 37 ºC-tan 
Listeria monocytogenesa zenbatzea 
Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea 

7.6. Esne pasteurizatuak eta iraunaldi luzekoak 

7.6.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 159,08 
Esnearen dentsitatea 
Errautsak zehaztea 
Koipea zehaztea 
Azidotasuna zehaztea 
Laktosa zehaztea 
Proteinak zehaztea 
Estraktu lehorra zehaztea 
Estraktu lehor iharra zehaztea 

7.6.2. Mikrobiologi analisia............................................................................... 133,90 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Salmonella spp detektatzea 
Enterobakterioak zenbatzea, plakan, guztira, 37 ºC-tan 
Listeria monocytogenes zenbatzea 
Antibiotiko-kalitatea detektatzea 

7.7. Koipe eta olioak 

7.7.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 149,35 
Oliba-olioaren azidotasuna zehaztea 
Olio eta koipeen peroxido indizea zehaztea 
Koipe eta olioen errefrakzio indizea zehaztea 
Koipe eta olioen K232, K270 eta delta K zehaztea 
Gantz-azidoak zehaztea, gas kromatografiaren bidez 

7.8. Izozkiak 

7.8.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 271,23 
Proteinak zehaztea 
Estraktu lehor iharra zehaztea 
Estraktu lehorra 
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Errautsak neurtzea 
Koipea zehaztea 
Azukreak neurtzea, HPLC bidez 

7.8.2. Mikrobiologi analisia............................................................................... 133,90 
Salmonella spp detektatzea 
Listeria monocytogenes detektatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Koliformeak zenbatzea, plakan 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 
Estafilokoko koagulasa positiboak zenbatzea 

7.9. Jogurta 

7.9.1. Analisi fisiko-kimikoa.............................................................................. 658,05 
Proteinak zehaztea 
Azesulfam-K eta sakarina zehaztea 
Aspartama zehaztea, HPLC bidez 
pH-a zehaztea 
Estraktu lehorra zehaztea 
Elikagaietako kontserbagarriak zehaztea, HPLC bidez 
Azukreak neurtzea, HPLC bidez 
Koipea zehaztea 
Errautsak zehaztea 

7.9.2. Mikrobiologi analisia............................................................................... 106,43 
Salmonella spp detektatzea 
Listeria monocytogenes detektatzea 
Mikroorganismoak zenbatzea, plakan, 30 ºC-tan 
Escherichia coli ß-glukuronidasa positiboa zenbatzea, plakan 

8. Hondakin solidoak 

8.1. Zabortegi zerbitzuaren ordenantza. 

8.1.1. Hondakin geldoen ezaugarriak zehaztea ................................................... 357,07 
8.1.2. Arriskutsu ez diren hondakinen ezaugarriak zehaztea................................. 357,07 
 
9. Desinfektatzea, eta intsektuak eta arratoiak hiltzea. 
 

a) Intsektuak hiltzea edo desinfektatzea...........................................127,56 euro 
 
b) Arratoiak hiltzea: 69,48 euro lehen kilogramoa, eta 15,02 euro hortik gorako kg 

bakoitzeko 
 
10. Higieneari aplikatzekoak diren tresnak ikuskatzea ...............................47,32 euro. 

 
(Ikuskatze denbora ordubetetik gorakoa bada, ordu edo ordu-zati gehigarri bakoitzeko  
33,09 euro gehitu da) 

 
11. Osasun publikorako arriskutsuak diren produktuak suntsitzea: ..........56,21 euro. 

 
(Kargatu, garraiatu eta suntsitzen ordubetetik gora ematen delarik, ordu edo  
ordu-zati gehigarri bakoitzeko 36,83 euro gehitu da) 

 
12. Kasu hauetan adierazitako eskubideen bikoitza sortuko da: 
 

a) Industri edo ikerketa xedeak dituzten analisi eta analisi-txosten bereziak direnean. 
 

b) Bigarren aldiko analisiak direnean, lehenengoan emandakoekin bat baldin badatoz 
emaitzak. 

 
13. Tarifa honetan zerrendatu ez diren analisiak —produktuen parametroak zehazteko egiten 

direnak— analogiaz finkatuko dira, eta likidazio-oinarriak eta zordunketa justifikatzen duten 
datuak helaraziko zaizkio zergapekoari. 

 
14. Zarata espektro bat zehaztea:.....................................................280,62 euro. 
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15. Erreberberazio denbora zehaztea: ..............................................701,24 euro. 
 
16. Isolamendu akustikoa zehaztea 
 

a) ISO-140ren arabera: ..................................................................911,62 euro. 
 
b) ASTM E 597-711ren arabera:.......................................................232,30 euro. 

 
17. Animalien babesa: 
 

1. Animaliak Babesteko Zentroan norberaren borondatez animaliak uztea: 

a) Txakurrak uztea (bakoitza): ................................................174,86 euro 

 Katuak uztea (bakoitza):...................................................... 87,44 euro 

b) Sabelaldi bereko txakurkumeak uztea (bakoitza): ................... 44,28 euro 

 Sabelaldi bereko katakumeak uztea (bakoitza): ...................... 22,16 euro 

 
2. Animaliak bide publikotik hartzea: .............................................100,86 euro. 
 
3. Kaleko animaliak Animaliak Babesteko Zentroan egotea, beren 

jabeek berreskuratu zain (egun bakoitzeko): ............................... 21,60 euro. 
 
4. Animalien babesa  
 
 Txakurrak adoptatzea (bakoitza) ................................................ 57,22 euro. 

 
5. Txakurrak antzutzea ................................................................. 45,78 euro. 
 
6. Arriskutsu izan daitezkeen animaliak edukitzeko udal baimena 

ematea: .................................................................................. 74,86 euro. 
 
7.  Amorruaren kontrako behaketa, Animaliak Babesteko Zentroan: ..157,05 euro. 
 
8 Arriskutsu izan daitezkeen txakurren erregistroko inskripzioaren 

kopia ematea:............................................................................. 2,04 euro 
9 Arriskutsu izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren kopia 

ematea....................................................................................... 2,04 euro 
10 Katuak artesa (unitatea)............................................................. 56,10 euro 
 
Tasa horiek pilatu egin daitezke, hau da, zerbitzu bat baino gehiago eskatuz gero, guztiak 
ordaindu beharko dira. 
 
Tasa ordaintzetik salbuetsita geratuko da interesduna —hala eskatzen duelarik— baldin eta 
hilabeteko epean —animalia Gasteizko Animaliak Babesteko Zentrotik hartu eta berarekin 
eraman zuen egunetik— haren portaera-arazoengatik —beste animalia batzuei edo pertsonei 
eraso egiten dielako— hura atzera bertan utzi beharra egokitzen bazaio eta etologo, txakur-
trebatzaile edo albaitari baten txostenaren bitartez hala egiaztatzen badu. 
 
Tasa ordaintzetik salbuesten da arriskutsu izan daitezkeen txakurren adopzioa, partikularrek 
adopta ditzatela errazteko. 

 
Oharra:  Administrazioaren esku-hartzea ofizioz egiten bada —eta indarrean dauden xedapen eta 

ordenantzak urratzearen ondorio bada—, zerbitzua eragiten duen pertsona edo 
erakundeari galdatuko zaizkio tasak. 
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V. SORTZAPENA 
 

5. artikulua 
 
Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori ordaintzeko 
beharra.  

 
 

VI. KUDEAKETA 
 

6. artikulua 
 

Zerbitzu kudeatzaileak egiaztatzen dituen datuak kontuan harturik egingo dituzte likidazioak zerga-
kudeaketarako zerbitzuek, eta interesdunei jakinaraziko, Diru-bilketa Araudi Orokorrean adierazitako 
moduan eta epeetan ordain ditzaten. 
 

 
VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

 
7. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.14  TXOSTENAK, ATESTATU, ARGAZKI ERREPRODUKZIOAK, FOTOKOPIAK, 
KARTOGRAFIA PLANOAK, TOPOGRAFIA DATUAK ETA ANTZEKOAK EMATEAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “txostenak, atestatu 
kopiak, argazki erreprodukzioak, fotokopiak, kartografia planoak, topografia datuak eta antzekoak 
emateagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren 
abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan 
arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera 
batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa 
aplikatuko da. 

 
II. ZERGA-EGITATEA 

 
 

2. artikulua 
 
 
Interesdunak hala eskatzen duelarik ematen diren honako agiria hauek izango dira tasa honen 
objektu: sute eta ezbeharrei buruzko txostenak, poliziaren trafiko- eta zirkulazio-istripu eta 
ezbeharren inguruko atestatuak, garraio berezietarako baimenak, kirol-probak, txirrindularitza-saioak 
eta antzekoak baimentzeko txostenak, argazki-erreprodukzioak, fotokopiak, kartografia planoak, 
kartografia sorten euskarri magnetikoak eta topografia erreferentzien udal sareko erpinak suntsitu edo 
baliogabetzea. 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
3. artikulua 
 
Zerbitzua eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak egongo dira ordaintzera behartuta, eta 
zerbitzua ez da emango finkatutako tasa ordaintzen ez bada. 
 
Zerbitzua eskatzearekin batera sortzen da ordaintzeko obligazioa. 
 

IV. TARIFAK 
 
 
4. artikulua 
 
TARIFAK 
 
Lehen tarifa: 
 
a) Udaltzaingoaren eta suhiltzaileen interbentzio-parteak jaulkitzea, ale 

bakoitzeko........................................................................................26,32   euro. 

b) Atestatu sinplifikatuak jaulkitzea, ale bakoitzeko ...................................46,62   euro. 

c) Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten 
teknikoak jaulkitzea, ale bakoitzeko .................................................105,28   euro. 

d) Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten 
teknikoak jaulkitzea, ale bakoitzeko ................................................ 43,03   euro. 

e) Kirol probak, txirrindularitza saioak eta antzekoak baimentzeko 
txostenak egitea, ale bakoitzeko ....................................................105,28   euro. 
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f) Arlo zibileko gaiekin lotuta egiaztapenak egitea eta polizia txostena 
ematea, partikularrek hala eskatuta ................................................ 46,63   euro. 

g) Zerbitzua ematea eskatzen duten antzeko jarduerak ......................... 46,63   euro. 

Besterik gabe udal artxiboetan lehendik dagoen txosten edo agiri baten kopia eskatzen delarik, 
artikulu honetako bigarren ataletik seigarrenera bitartean jasota dauden tarifak aplikatuko dira, 
eskatutako agiriaren izaera aintzat harturik. 
 
Bigarren tarifa:  
 
 
1. Euskarri digitaleko kartografia. 
 

Hiri Proiekturako egindako topometria, informatika eta fotogrametria 
lanetatik sortutako hiri-lurzoruak, DWG formatuan, beren kodifikazio, 
sinbologia eta prototipoarekin......................................................677,61 euro/Ha 
 
Geruza kodifikatuak, udal kartografiatik sortuak, 1:500 eskalan 
 (Hiri Proiektua) ................................................................. 3,21 euro/geruza/Ha 
 
Geruza kodifikatuak, udal kartografiatik sortuak, 1:2.000  
eskalan .........................................................................2,66 euro/geruza/50 Ha 
 
Kaleen izenen testu geoerreferentziadunen geruzak, 1:10.000 eskalan 
txertatzeko prestatuak.....................................................................258,09 euro 
 
Atari zenbakien testu geoerreferentziadunen geruzak, 1:10.000 
eskalan txertatzeko prestatuak .........................................................258,09 euro 
 
Kaleen planoa, DWG formatuan ......................................................... 53,58 euro 
 

 
2. Paperezko euskarriko kartografia. 
 
 

Hiriko nahiz nekazaritza eremuko lurzoruak, Geografi Datuen Base 
Informatikoan bildutako datuetatik ploteatutako jatorrizko opakoetan 

1:500 eskala ............................................................................64,56 euro/orria 

1:1.000 eskala (1:500eko lauk osatua)......................................193,60 euro/orria 

1:2.000 eskala..........................................................................64,56 euro/orria 

1:5.000 eskala (1:2.000ko lauk osatua).....................................129,06 euro/orria 

1:10.000 eskala (1:2.000ko hamaseik osatua) ...........................129,06 euro/orria 

1:20.000 eskala (1:2.000ko hirurogeita lauk osatua)...................129,06 euro/orria 

Kartografiaren fotokopia edo inprimagailuko orria Din A4 neurrian, 
edozein eskalatan ..................................................................... 13,54 euro/alea 

Kartografiaren fotokopia edo inprimagailuko orria Din A3 neurrian, 
edozein eskalatan ..................................................................... 27,12 euro/alea 

Kartografia historikoa (1950. urtea baino lehenagokoa). Udal artxiboan 
dauden jatorrizkoak. Duela gutxiko digitalizaziotik ploteatua .......... 16,07 euro/alea 

Hiriko kaleen planoa, 1:10.000 eskalan, eta udalerriarena, 1:30.000 
eskalan. Inprentako alea. Edozein urtekoa ..................................... 2,72 euro/alea 

RUR erpina berriro jartzea......................................................1.178,34 euro/alea 

Auzo, barruti eta sekzioen planoa................................................ 27,12 euro/alea 
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Hirugarren tarifa: argazki-erreprodukzioak edo digitalak.  
 

Laborategikoak 

Positiboak   Zuri-beltzean 

9 x 12    2,99   euro 

10 x 15   3,85   euro 

13 x 18   5,31   euro 

18 x 24   9,38   euro 

24 x 30   13,10   euro 

30 x 40   18,86   euro 

40 x 50   32,63   euro 

Digitalak, paperean 

9 x 12    1,14   euro 

10 x 15   1,53   euro 

13 x 18   2,00   euro 

18 x 24   3,06   euro 

30 x 40   4,98   euro 

Digitalak 

CDa    1,44   euro 

Irudi bakoitzeko  0,29   euro  

 
 
Laugarren tarifa: fotokopiak eta udal intraneteko inprimakiak. 
 

Tamaina Normala Txikitua Handitua 

Din A4........................0,19   euro ................... 0,23   euro................... 0,23   euro 

Folioa.........................0,19   euro ................... 0,23   euro................... 0,23   euro 

Din A3........................0,29   euro ....................................................... 0,29   euro 

Din A3 baino handiagoa...............................1,44   euro/m2 

 
 
Bosgarren tarifa: jatorrizko kopiak, egiaztatuak eta konpultsatuak. 
 

Kopia bakoitzeko ................................................................................ 5,84   euro 
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Dokumentuaren orrialde gehigarri bakoitzeko ........................................ 0,57   euro 
 

Kontabilitate liburuen, akten eta ondorio berberetarako aurkezten den 
beste edozein agiriren zuzemenengatik, agiri bakoitzeko ......................... 5,84   euro 

 
Erregistro eta errolda ofizialetan izena ematea ....................................... 5,84   euro 

 
Ahalordeak eta legitimazioa egiaztatzeko agiriak askiestea ....................... 5,84   euro 

 
Sinadurak legeztatzea ......................................................................... 5,84   euro 

 
 
Seigarren tarifa: mikrofilm-fotogrametatik ateratako paperezko inprimakiak. 
 

A3 folio bakoitzeko............................................................................... 0,18   euro 
 
Lauki tamainako erreprodukzioetan, formatu errektangeluarraren alderik txikiena joko da eskatutako 
neurritzat,  prezioa zehazteko orduan. 
 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
5. artikulua 
 
 
Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira: 
 

a) Lehenengo tarifari dagokionez: 

o Administrazio publikoak oro har, erakunde ofizialak eta botere judizialaren organoak: 
a) eta b) atalak. 

Administrazio publikoak oro har eta erakunde ofizialak: c) eta d) atalak. 

o Tasa ordaintzetik salbuetsi ahal izango da hiriarentzat interesgarri diren kirol proba eta 
txirrindularitza saioak antolatzen direlarik, baita onura publikoko izendatuta dauden 
edo udalaren laguntzaile diren irabazte xederik gabeko fundazio, elkarte eta gainerako 
erakundeak ere. Halakoetan, inprimatutako, soinuzko nahiz ikusteko publizitatean 
udalaren babesa aipatzera eta haren logotipoa agertzera behartuta egongo dira 
onuradunak. 

o Aurreko atalean aurreikusitako tasa-salbuespena ematekotan, berariaz eskatu 
beharko dute interesdunek, baimena izapidetzeko beharrezko diren agiriak aurkezteaz 
batera, eta zinegotzi ordezkariak erabakiko du, ebazpen baten bitartez, egokitzat 
jotzen duena. 

 

b) Bigarren tarifari dagokionez: 

o Onetsitako irakaskuntza-erakundeak, baldin eta eskabidea, behar bezala justifikatua, 
ikastetxeko zuzendariak izenpetzen badu. 

o Udalarentzat interesgarri diren ikerketa-lanen arduradunak, lanaren zuzendariak, 
arrazoiak agertuz, eskabidea egiten duelarik —lana bukatzean Gasteizko Udalaren 
esku ale bat uzteko konpromisoa agertu beharko du bertan—. 

 
 

V. SORTZAPENA 
 
 

6. artikulua 
 
Zerbitzua eskatzen denean sortuko da tasa, eta autolikidazio erregimena baliatuz ordaindu beharko 
da. 
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VI. KUDEAKETA 

 
7. artikulua 

 
Zerbitzua ematen hastean egin beharko da ordainketa. 

 
 

VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

8. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.15 IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO UDAL PARKEKO ZERBITZUENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 

 
I. FUNTSA ETA IZAERA 

 
 
 

1. artikulua 
 

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “ibilgailuak 
desinfektatzeko udal parkeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko  tasak” —orobat aintzat harturik 
Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, 
eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
2. artikulua 
 
 
Ibilgailuak desinfektatzeko udal parkeko zerbitzuak erabiltzea izango da tasa honen zerga-egitatea. 
 

 
III. SUBJEKTU PASIBOAK 

 
3. artikulua 
 
Zerbitzua eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak egongo dira ordaintzera behartuta, eta 
zerbitzua ez da emango finkatutako tasa aldez aurretik ordaintzen ez bada. 
 
 
 

IV. TARIFAK 
 
4. artikulua 
 
Hauek dira tasa honetan aplikatuko diren tarifak: 
 
TARIFA 
 
Ibilgailuak desinfektatzeko udal parkeko zerbitzuak erabiltzen direlarik, honako tasa hauek ordaindu 
beharko dira: 

 
o Bi ardatzeko garraio-kamioiak (urez garbitu, aparra eman eta 

desinfektatzea) ....................................................................28,43   euro. 
 

o Hiru ardatzeko garraio-kamioiak (urez garbitu, aparra eman eta 
desinfektatzea) ....................................................................41,30   euro. 
 

o Auto eta furgonetak (desinfektatzea).....................................25,82    euro. 
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V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 

 
5. artikulua 

 
 

Salbuetsita egongo dira tasa hau ordaintzetik Gasteizko udal administrazioa, horren erakunde 
autonomoak eta merkataritza sozietate publikoak. 
 
 

VI. SORTZAPENA 
 
 
6. artikulua 
 
Zerbitzua eskatzen denean sortuko da tasa ordaintzeko beharra, eta autolikidazio erregimena baliatuz 
ordaindu beharko da. 
 
 

VII. KUDEAKETA 
 
7. artikulua 
 
Ez da zerbitzua eskainiko finkatutako tasa aldez aurretik ordaintzen ez bada. 
 
 
 

VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

8. artikulua 
 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
Azken xedapena 
 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.16  GASTEIZKO AUTOBUS GELTOKIKO ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASA 

 

I. IZAERA ETA FUNTSA 
 

1. artikulua 

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak 
“Gasteizko autobus geltokiko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa” —orobat aintzat harturik 
Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—
, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta 
zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 

II. ZERGA-EGITATEA 

2. artikulua 

Gasteizko autobus geltokiko areto eta instalazioetan ematen diren zerbitzuak dira tasa honen 
zerga-egitatea.  

 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 

3. artikulua 

1. Arabako Zergen 6/2005 Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa, Gasteizko autobus geltokiko zerbitzu eta jardueren onuradun direlarik, baita 
Gasteizko autobus geltokian abiapuntu-, igaroleku- edo helmuga-geldialdia egiten duten 
bidaiari-garraioko zerbitzuen titularrak ere. 

2. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren 
aurrean. 

3. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 

 

IV. ZENBATEKOA 

4. artikulua 

1. Zerga-oinarria honela zehaztuko da: 

• Autobusak bidaiariekin —bidaia bukatu edo hastean— sartu edo ateratzeari dagokionez: 
autobus bakoitza. 
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• Txartelak ateratzeari dagokionez: linearen ibilbidea, kilometrotan adierazia. 

• Lineaz kanpoko garraio zerbitzu kolektiboei dagokienez: autobus eta bidariari bakoitzeko.  

• Txartelak saltzeko lokalak okupatzeari dagokionez: modulu mota bakoitzeko, hilean. 

• Geltokiak arautu eta administratzen dituen fakturazio zerbitzuengatik: fardel bakoitzeko, 
egunean. 

• Kontsigna zerbitzua erabiltzeagatik: okupatutako modulu mota bakoitzeko, egunean. 

• Aparkalekuagatik: autobus bakoitza eta egonaldiaren iraupena. 

• Gidarien gela erabiltzeari dagokionez: baimendutako gidari bakoitzeko, hilean. 

• Stand edo saltokia jartzeagatik: azalera eta hori okupatzen den denbora. 

• Nasetan saltokia edo promozio-lekua jartzeagatik, azaleraren arabera, egunean. 

• Liburuxkak eta laginak banatzeagatik, standik gabe: egunean. 

• Salmenta-makinak: bakoitzeko eta denbora-tarteko. 

• Bulegoak aldizka erabiltzea: eguneko. 

• Espazio bereziak erabiltzea: espazio motaren arabera, eguneko.  

• Geltokiko informazio-pantailetan publizitatea jartzeko, iragarki eta aldi bakoitzeko, 
ordenantzan finkatzen diren formatu eta denboren arabera 

 

2. Tarifa hauen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak (euroak, BEZ gabe): 

 

1. epigrafea  Gasteizko autobus geltokiko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tarifen laukia. 

 

A TARIFA: 

A.1.- Bidaiariak daramatzan autobus bat sartu edo ateratzeagatik, zerbitzu 
erregularreko bidaia hasi edo bukatzean, edo bertatik igarotzean, 20 km arteko 
ibilbidea badu..................................................................................... 0,206709  euro 

A.2.- Bidaiariak daramatzan autobus bat sartu edo ateratzeagatik, zerbitzu 
erregularreko bidaia hasi edo bukatzean, edo bertatik igarotzean, 20 km-tik 50era 
bitarteko ibilbidea badu ....................................................................... 0,310062  euro 

A.3.- Bidaiariak daramatzan autobus bat sartu edo ateratzeagatik, zerbitzu 
erregularreko bidaia hasi edo bukatzean, edo bertatik igarotzean, 50 km-tik 100era 
bitarteko ibilbidea badu ....................................................................... 0,516771  euro 

A.4.- Bidaiariak daramatzan autobus bat sartu edo ateratzeagatik, zerbitzu 
erregularreko bidaia hasi edo bukatzean, edo bertatik igarotzean, 100 km-tik gorako 
ibilbidea badu..................................................................................... 0,723480  euro 

B TARIFA: 

Geltokiko zerbitzu orokorrengatik, bidaia Gasteizen hasten edo bukatzen duten bidaiariei saldutako 
txartel bakoitzeko: 
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B.1.- 20 km arteko lineak ................................................................... 0,051677  euro 

B.2.- 20 km-tik 50era arteko lineak ...................................................... 0,103353  euro 

B.3.- 50 km-tik 100era arteko lineak .................................................... 0,129193  euro 

B.4.- 100 km-tik gorako lineak ............................................................ 0,180838  euro 

 

C TARIFA: 

Lineaz kanpoko garraio zerbitzu kolektiboek, turismo garraioek eta bestek geltokia erabiltzea —
abiatzea, heltzea nahiz igarotzea— 

C.1.- Autobus bakoitzeko .................................................................... 1,679505  euro 

C.2.- Bidaiari bakoitzeko ..................................................................... 0,155032  euro 

 

D TARIFA: 

D.1.- Leihatila soil baten hileko alokairua..................................................... 86,00 euro 

D.2.- Leihatila arrunt baten hileko alokairua................................................172,00 euro 

D.3.- Turismo enpresei eta lineaz konpoko garraioa eskaintzen dutenei leihatila bat 
alokatzea, ordu edo ordu-zatiko ................................................................... 8,60 euro 

 

E TARIFA: 

E.1. Geltokiak arautu eta administratutako fakturazio zerbitzuengatik 

Garraiolariak bidalketa horretarako duen paketeria-tarifaren ehuneko 20 kobratuko da bidalitako 
nahiz jasotako fardel bakoitzeko (garraioa eta beste geltokiko fakturazio-tarifa barne). 

. 

E.2.- Eskuko ekipaje fardel bakoitzak fakturazioan egiten duen egun gehigarri  
bakoitzeko ................................................................................................. 0,90 euro 

E.3.- Maleta bakoitzak fakturazioan egiten duen egun gehigarri bakoitzeko ....... 1,70 euro 

Egunak kalkulatzeari dagokionez, geltokiko atondoa jendearentzat ixten den unea joko da 
egunaren amaieratzat. 

 

F TARIFA: 

Kontsigna automatikoa erabiltzeagatik (gehienez 15 egun natural): 

F.1.- Kontsigna ertainagatik, eguneko edo egun zatiko. ................................... 2,60 euro 

F.2.- Kontsigna handiagatik, eguneko edo egun zatiko. ................................... 3,40 euro 

Egunak kalkulatzeari dagokionez, geltokiko atondoa jendearentzat ixten den unea joko da 
egunaren amaieratzat. 
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Kontsigna automatikoa erabiltzen hasten denetik 15 egun igarotzen direlarik, geltokiko 
administrazioak biltegira eraman ahalko ditu kontsignetan gordetako ondasunak. Kontsignan 15 
egunetik gora egon diren ondasunak eskuratzeko, kontsigna 15 egunez erabiltzeari dagokion 
prezioa ordaindu beharko da eta horretaz gainera: 
  

F.3 .- Hamabosgarren egunetik aurrera, kontsigna ertain batean gordetako ondasunak biltegian 
egiten duen egun bakoitzeko 0,80 euro 
F.4 .- Hamabosgarren egunetik aurrera, kontsigna handi batean gordetako ondasunak biltegian 
egiten duen egun bakoitzeko 1,70euro 
 
Gasteizko Udalak kontsignetan edo biltegian gordetako ondasunak bahitzeko eskubidea izango du, 
edozeinen aurrean, kontsigna eta biltegia erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezioaren 
ordainketaren berme gisa. 
 

Kontsignetan utzitako eta biltegira eramandako ondasunak abandonatuta geratu direla zehazteko 
legezko epea gainditzen delarik, udaltzaingoari emango zaizkio, eta galdutako objektuen arloan 
indarrean dauden xedapenenetan jasotakoa aplikatu ahalko du. 

G TARIFA: 

G.1.- Autobusa aparkatzeagatik —lekua izanik—, 08:00etatik 24:00ak arte,  
orduko....................................................................................................... 1,40 euro 

G.2.- Autobusa aparkatzeagatik —lekua izanik—, 24:00etatik 08:00ak arte,  
orduko....................................................................................................... 0,80 euro 

H TARIFA: 

Geltokiko gidarien gela erabiltzeagatik,  
baimendutako gidari bakoitzeko, hilean. ........................................................ 8,60 euro 

I. TARIFA:  
 
I.1.- Ongi koadratu gabeko zerbitzu bakoitzagatik 204,00 euro (gehi BEZa) fakturatuko zaio 
garraio enpresari, zenbaketak eta likidazio-zuzenketak sortutako gastu gisa. 
 
Hori guztia ordezko kobrantzez bidegabeki jabetzearen ondorioz garraio-enpresari eta bertako 
langileei legozkiekeen erantzukizun penalez eta bestelakoez aparte izango da. 

2. epigrafea STAND ETA SALTOKIAK  

Produktu edo zerbitzuen promozioa egiteko standak oro sartzen dira epigrafe honetan, baita 
bazkide edo bezeroak egiteko direnak ere. Orobat sartzen dira bertan nagusiki unean uneko 
transakzio ekonomikoak —ondasun edo zerbitzu bat erosi eta ordaindu— egiten diren standak oro. 

Ez dira sartzen, ordea, Estatuaren loteria eta apustuen saltokiak eta bestelako joko eta apustuak, 
beste prozedura batzuen bitartez kontratatzen direnak. 

Aldi berean gehienez bi stand edo saltoki egon ahalko dira instalatuta, geltokiaren portxe edo 
atondoan, Autobus Geltokiaren Zerbitzuko buruak zehazten dituen lekuetan. 

Aukeran, urte osorako esleituko dira; lekuetakoren bat urte osorako esleitzerik ez badago, 
hilabeteka kontratatuko da, eta, modu horretan ere lekuren bat bete gabe geratzen bada, aldi 
txikiagoetarako kontratatu ahalko da. 
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2.1 Stand edo saltokia, 8 m2 arte: 

 

• Egunean, ............41,60 euro 

• Hilean, .............624,20 euro 

• Urtean, .......... 7022,70 euro 

 

3. epigrafea NASETAKO LEKUA. 

Nasan jartzen diren gurditxo txikiak eta salmenta nahiz promozio kioskoak sartzen dira epigrafe 
honetan.  

Aldi berean gehienez halako bi egon ahalko dira instalatuta nasen eremuan, Autobus Geltokiaren 
Zerbitzuko buruak zehazten dituen lekuetan. 

3.1 Nasako lekua, 6 m2 arte, ................................. 31,20 euro egunean 

 

4. epigrafea LIBURUXKA ETA LAGINEN BANAKETA (standik gabe).  

Pertsona batek material grafikoa edo laginak ematea sartzen da epigrafe honetan —bestelako 
promozio euskarri finko nahiz mugikorrik gabe, halakorik baliatuz gero promozio lekutzat jo 
beharko bailitzateke—. Materiala eramateko gurditxo bat erabiltzen utziko da. 

4.1 Liburuxkak banatzea, standik gabe: .................. 52,00 euro egunean 

 

5. epigrafea SALMENTA-MAKINAK  

Salmenta makinak jartzea sartzen da epigrafe honetan. Ez dira sartzen, ordea, janari-edariak 
saltzeko makinak, telefono kabinak eta beste. 

Aukeran, urte osorako esleituko dira. Lekuetakoren bat urte osorako esleitzerik ez badago, 
hilabeteka kontratatuko da.  

5.1 Geltokian zerbitzua eskaintzen duten lineetako bidaia-txartelak saltzeko makinak: 

• Hilean 520,20 euro, edozein delarik ere esleipenaren iraupena. 

5.2 Bestelako salmenta-makinak: 

• Hilean, ............. 208,10 euro 

• Urtean, .......... 2080,80 euro 

 

 

6. epigrafea Autobus geltokiaren barruan telefonia mugikorra instalatzea, antenen bitartez, 
zerbitzuak komertzializatzen dituen enpresaren bezeroei estaldura egokia emate aldera, ekipo 
zentralak instalatzeko lekuak lagatzea barne. 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

106/223

2018-04512

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

www.araba.eus

105

6.1 Estaldura mugikorreko sare bakoitzeko: ...........4161,60 euro urtean. 

 

7. epigrafea ESPAZIO BEREZIAK 

Aurreko puntuetan adierazitakoez bestelako lekuak dira, geltokiaren barruan, beren neurri eta 
ezaugarriengatik ospakizunak, azokak, multimedia grabazioak eta beste egiteko egokiak. 

7.1 Portxea erabiltzeagatik —geltokia zabalik dagoen orduetan, geltokiaren erabiltzaileekin 
partekatu beharko da erabilera, ezinbestean, eta ezingo da autobus geltokiko zerbitzuan 
interferentziarik sortu—:  

• Egunean.................  468,20 euro. 

7.2 Atondoa erabiltzeagatik —geltokia zabalik dagoen orduetan, geltokiaren erabiltzaileekin 
partekatu beharko da erabilera, ezinbestean, eta ezingo da autobus geltokiko zerbitzuan 
interferentziarik sortu—:  

• Egunean.................  468,20 euro. 

7.3 Nasen eremua erabiltzeagatik —geltokia zabalik dagoen orduetan, geltokiaren erabiltzaileekin 
partekatu beharko da erabilera, ezinbestean, eta ezingo da autobus geltokiko zerbitzuan 
interferentziarik sortu—:  

• Egunean.................  468,20 euro. 

7.4 Aparkaleku eremu mugatua ibilgailuak aparkatzeko ez bestetarako erabiltzeagatik:  

• aparkaleku bakoitzeko, 12,50 euro egunean. 

Aurreko epigrafeetan ageri diren tarifei balio erantsiaren zerga gehituko zaie. 

8 epigrafea.  INFORMAZIO-PANTAILETAKO PUBLIZITATEA 
 
Informazio-pantailak berrogei hazbeteko (40’) 6 pantaila dira, honako lekuetan kokatuta: 
 

♦ Hiru geltokiko atondoan. 
♦ Bi  nasen inguruan. 
♦ Bat kafetegian 

 
 
eta 55 hazbeteko zortzi pantaila dituen videowalla. Hau geltokiko atondoan dago. Neurria: 2  x 4ko 
luze-zabalera. 
 
Soinurik gabeko bideo edo irudi formatuetako iragarkiak 150 segundoan behin emango dira. 
 
8.1. tarifa- 10 segundoko iragarkia, 120 segundoan behin, 40 hazbeteko 6 pantailatan, 
1920*1080 pixeletan, honako espazioetan: 55 hazbeteko bi monitore dituzten bi espaziotan, 
960*1080 pixeleko formatuan, videowallaren muturretan, edo 55 hazbeteko lau monitore dituen 
espazio batean, 1920*1080 formatuan. Iragarki eta hamabostaldi bakoitzeko 96,90 euro  
 
8.2. tarifa- 10 segundoko iragarkia, 120 segundoan behin, videowalleko lau monitoretan.   
Formatua: 1920 * 1080 pixel.  Iragarki eta aste bakoitzagatik: 51,00 euro: sei hilabetegatik: 
561,00 euro; urtebetegatik: 867,00 euro (sei hilabeteko edo urtebeteko emisioak badira, 
interesdunak astero aldatu ahalko ditu iragarkiak). 
 
Iragarleak arduratu beharko du iragarkiak geltokiko emisio sistemarekin bateragarriak diren irudi 
edo bideo formatuan emateaz. 
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Udalak debekatu egin ahalko du hainbat eduki zabaltzeaz. Edonola ere, debekatuta dago 
Publizitatearen 34/1998 Lege Orokorraren 3., 4. eta 5. artikuluetan adierazitako legez kanpoko 
publizitatea eta alderdi politikoen publizitatea.  

 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 

5. artikulua 

1. Hobariak 

Hala eskatzen dutelarik, ehuneko 90ko hobaria lortzeko eskubidea izango dute onura publikoa 
aitortu zaien elkarteek standei dagokien tasan —gehienez hilabeteko kanpainak egiteko—, baita 
standik gabe liburuxka eta laginak banatzeari dagokion tasan ere. Horretarako, onura publikoa 
adierazten duen agiriaren fotokopia erantsi beharko diote espazioak erabili ahal izateko 
eskabideari, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimena arautzen duen 16/2004 Foru 
Arauan aurreikusitakoaren ildotik. 

2. Salbuespenak 

Erakunde publikoak salbuetsita egon dira standei dagokien tasa ordaintzetik —gehienez hilabeteko 
kanpainak egiteko—, baita standik gabe liburuxka eta laginak banatzeari dagokion tasa ordaintzetik 
ere, baldin eta udal administrazioaren helburuekin bat datozen jarduerak badira. 
Era berean, Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio —aldez aurretik 
eskabidea egiten delarik, eta proposamen-txosten arrazoitua—, tasa nahiz bermea ordaintzetik 
salbuetsi ahal izango dira beren ezaugarri bereziengatik hiriarentzat eta bertako biztanleentzat 
interes handikotzat jotzen diren jarduera eta zerbitzuak. 

 

VI. SORTZAPENA ETA ORDAINKETA 
 

6. artikulua 

2. artikuluan aipatu diren zerbitzuak ematen nahiz esparruak edo instalazioak erabiltzen direnean 
sortzen da tasak eta, beraz, ordaintzeko obligazioa.  

Zerbitzua edo jarduera benetan eman aurretik galdatu ahal izango da tasaren ordainketa.  

 

VII. KUDEAKETA ARAUAK 

7. artikulua 

Espazio horien kudeaketari dagozkionetan, Ogasun Sailak ezartzen dituen berariazko arauak 
beteko dira. 

Eta, nolanahi ere, xedapen hauek:  

OROKORRAK:  

Aurreko epigrafeetako prezioetan ez dira sartzen honako hauek:  

• Berariazko segurtasuna —halakorik jarri edo kontratatzekotan, Autobus Geltokiaren 
Zerbitzuko buruak ontzat eman beharko du, ezinbestean—.  
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• Promozio stand eta saltokiak, nasetako lekuak nahiz salmenta-makinak instalatzeko 
egiten diren lan osagarriak aparte fakturatuko zaizkio bezeroari —aldez aurretik onartu 
beharko ditu gastu horiek—, edo hark kontratatuko ditu zuzenean, Autobus Geltokiaren 
Zerbitzuko buruak baimendu ondoren.  

• Dena delako ekitaldiak iraun bitarteko garbiketa eta mantentze lanak, eta ondorngo 
garbiketa, zein nahitaezkoa izango den.  

• Lizentzia eta baimenak.  

• Aseguruak.  

• Elektrizitate eta ur kontsumoa, eta datu-linearena.  

• Geltokiaren esparruko publizitatea (banderak, pankartak eta antzekoak).  

• Indarrean dagoen legediaren arabera aplikatu beharreko zergak.  

• Muntatze eta desmuntatze denborak.  

• Aparkalekua.  

Nahitaezkoak dira:  

• Erantzukizun zibilaren, suteen eta kalteen alorreko arriskuak oro estaltzen dituen 
aseguru-poliza.  

• Bermea.  

PARTIKULARRAK:  

• Kontratazioa egingo bada, ezinbestean aurkeztu beharko da promozio stand eta 
saltokiaren, nasako lekuaren edo salmenta-makinaren irudia. Orobat zehaztu beharko 
da azalera (m2), baita diseinua eta ezaugarriak ere, eta argazki edo marrazki bat 
erantsi. Publizitatea egin eta laginak banatuko badira, produktuari buruzko informazio 
zehatza eman beharko da, baita banatzaileak eramango duen janzkera ere.  

• Promozioa egin edo saldu nahi den produktua zein motatakoa den kontuan izango da, 
bertako negozioei zuzeneko konkurrentziarik ez egiteko.  

• Promozio edo salmenta leku bakoitzean gehienez hiru lagun arituko dira, eta bana 
nasetakoetan —gehiago jartzekotan, proposamena egin beharko da, eta Autobus 
Geltokiaren Zerbitzuko buruak aztertu eta onetsi beharko du—.  

• Kontratazio-aldia gehienez 12 hilabetekoa izango da. 

• Argi eta garbi zehaztu beharko da jarduera-eremua.  

• Ezingo da inolako megafoniarik baliatu, ezta girotze musika ere, berariazko baimenik 
gabe.  

• Muntatze, desmuntatze eta garbitze lanek hartzen duten denbora kontratazio-aldian 
sartu beharko da.  

• Kontratatutako denbora gainditzen delarik, ehuneko 25eko gainordaina aplikatuko da, 
egun bakoitzeko, lehenengo bi egunetan. Hirugarren egunetik aurrera, standa kendu 
egingo da bertatik, eta biltegira eramango, eta sortzen diren gastuak errentariaren 
kontura izango dira.  

• Ordainketa aldez aurretik egin beharko da, beti. Iraupena hainbat hilabetekoa bada, 
hilabetez hilabete ordaindu ahal izango da, baldin eta gutxienez bi hilabeteri dagokiona 
adinako bermea jarri bada.  

• Nasetako lekuak olana batez estali beharko dira lanaldia bukatzean, eta segurtatu, 
inork kalterik eragin ez diezaien eta lekutik mugi ez ditzan.  

• Nasetako lekuek ezingo dute bota kerik nahiz usainik. Ur biltegia badute, ezingo da 
bidean edo nasetan hustu.  
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• Publizitatea egin eta laginak banatzen badira, enpresa banatzailearen ardura izango da 
garbitasuna zaintzea, eta geltokiko banaketa-lekuan lurrera botatzen diren liburuxka 
eta laginak jasotzea. Hala egin ezean, Autobus Geltokiaren Zerbitzuko buruak 
berehalakoan geldiarazi ahal izango du banaketa. 

 

Xedapen gehigarria 

Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 

Azken xedapena 

Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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6.17 LURZORUAREN KUTSADURAREN PREBENTZIOAREN ETA ZUZENKETAREN ALORREKO 
TXOSTENAK EGIN ETA KONTSULTEI ERANTZUTEARI DAGOZKION TASAK. 

 
 
 
 

IV. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 25. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak lurzoruaren 
kutsaduraren prebentzioaren eta zuzenketaren alorreko txostenak egin eta kontsultei erantzuteari 
dagozkien tasak, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, 
Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari 
buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

V. ZERGA-EGITATEA 
 

2. artikulua 
 

Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren eta zuzenketaren alorreko txostenak egin eta kontsultei 
erantzutea da tasaren zerga-egitatea. 

 

VI. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 

3. artikulua 
 
5. Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, 
zergapeko gisa, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztelarik nahiz horien onuradun edo eraginpeko 
egokitzen direlarik. 
 
6. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeek modu solidarioan erantzungo dute subjektu pasiboaren zerga-betebeharren aurrean. 
 
7. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazten diren pertsona edo 
erakundeak izango dira erantzule subsidiarioak. 
 
 
 

IV. TARIFAK 
 
4. artikulua 
 

 
Epigrafe hauen arabera sortuko dira tasak: 

 
1. epigrafea. 
 

- Lurzoruaren kalitatearen administrazio-erregistroari buruzko kontsultari erantzutea, izan 
litezkeen kutsatzaile motak eta bertan garatu diren jarduerak adierazten direlarik 
………………………………………………………………98,91 euro 
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2. epigrafea. 

- Lurzoruaren kalitatearen inguruko aitorpen-prozeduratik salbuesteko eskabidea 
justifikatzen duen txostena egitea………208,08 euro 

 
 
3. epigrafea.  

- EAEko kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentariotik salbuesteko txostena 
egitea………………………………208,08 euro 

 
 

 
V. SORTZAPENA 

 
5. artikulua 

 
Zerga-egitatetzat jotzen den udal jarduerari ekiten zaionean sortuko da tasa, eta hori ordaintzeko 
beharra. Ondorio horietarako, txosten edo kontsultaren eskabidea aurkezten den eguna joko da 
jardueraren hasiera-datatzat. 
 

VI. KUDEAKETA 
 
 
6. artikulua 
 
Gasteizko udal administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta dena delako 
tarifaren arau partikularrei jarraiki ordaindu beharko dira likidatutako kopuruak. 
 
Nolanahi ere, tasen kobrantza autolikidazio erregimena baliatuz gauzatzeko galdatzerik ere izango du. 
 
 

 
 

VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 

7. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 

 
 

Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.1 ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN JARRITAKO SALTOKI, BARRAKA, SALMENTA-
ETXETXO, IKUSKIZUN EDO JOLAS-INSTALAZIOENGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “erabilera publikoko 
lurretan jarritako saltoki, barraka, salmenta-etxetxo, ikuskizun eta jolas-instalazioengatik ordaindu 
beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 
epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi 
gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 

2. artikulua 
 
Bide publikoko lurzoruaren ustiapen berezia —ordenantza honen xede diren elementuetakoren bat 
jarriz— izango da tasa honen zerga-egitatea. 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 20.5 artikuluaren 
ildotik, autonomia erkidegoa eta toki erakundeak ez dira behartuta egongo tasak ordaintzera 
zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzuei atxikitako erabilera pribatibo edo ustiapen 
bereziengatik, ezta nazioaren defentsari nahiz hiritarren segurtasunari estu-estuan loturik 
daudenengatik ere. 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, lizentzia ematen zaien pertsona edo erakundeak, baita behar zen baimena izan 
gabe ustiapen horri etekina ateratzen diotenak ere. 
 

 
IV. TARIFAK 

 
 
4. artikulua 
 
Tarifa hauen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
1. epigrafea  
 
Goxoak, fruitu lehorrak, izozkiak, barkilloak eta antzekoak; liburuak, aldizkariak eta horrelakoak; 
landareak, loreak eta haziak; fruituak, barazkiak eta beste jaki natural edo landu batzuk; hegaztiak, 
arrautzak eta ehizakiak saltzeko edo erakusteko saltoki bakoitzeko 

o hau ordainduko da eguneko: ............................................................. 2,91 euro. 
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o Saltoki horietako bakoitzaren hileko abonua hau izango da: .................50,91 euro 

 

 

Denboraldiko saltokiak :  

Izozkiak, gaztainak eta txurroak: konkurrentzia bidez esleituko dira, prozesutik ateratzen den 
zenbatekoa aplikatuz, honela: 

• Izozkiak:...................................1.213,80 euro denboraldiko (martxotik irailera) 
• Gaztainak: ................................... 104,04 euro denboraldiko (urritik urtarrilera) 
• Txurroak:............................................ 2.080,80 euro denboraldiko (urte osoa) 

 
2. epigrafea 
 
Purtxileriak, ehunak, jantziak, girgileriak, pirtzilak, burdinkiak, laukiak, zirtzileriak, jostailuak eta era 
horretako gauzak saltzeko edo erakusteko postu bakoitzeko 

o hau ordainduko da eguneko: .............................................................. 5,34 euro 
 
Oharra: Aurreko bi epigrafeetako saltokiak 2 metroko luzerakoak izango dira, eta neurri hori 
gainditzen badute, 2 metroko zati bakoitza saltoki bat bailitzan ordaindu beharko da. Trakzio 
mekanikoko ibilgailuek okupatzen dituzten saltokiek ehuneko 100eko gehikuntza izango dute. 
Bestelako saltzaileek antzeko saltoki bati dagokion tasa ordaindu beharko dute. 
 
3. epigrafea 
 
Barraka, saltoki eta ikuskizun eta atrakzioak jartzeagatik, deitutako lizitazio sistemaren ondorioz 
suertatzen den tasa ordaindu beharko da, edo, zuzenean, egun eta metro karratu bakoitzeko, honako 
hauek: 

o 5 m2ra iristen ez diren instalazioak...................................................... 6,26 euro 

o 5 m2tik 20 m2ra arteko instalazioak .................................................... 0,68 euro 

o 20 m2tik 100 m2ra arteko instalazioak ................................................ 0,60 euro 

o 100 m2tik gorako instalazioak............................................................. 0,55 euro 

 
 
4. epigrafea Salmenta ibiltariko aldian aldiko azokak (Espainia plazako igandeetako 

azoka salbu). 
 
1. Salmenta ibiltariko aldian aldiko azoka horietako saltoki bakoitzeko honako hau ordaindu 

beharko da: 

o Santa Barbara azokan, 3 metro zabaleko saltokia:  12,24 euro egunean 

o Simon Bolibar plazako eta Lakuako azoketan, 6 metro zabaleko saltokia: 12,24 euro 
egunean 

Bi azoka horietan, aldi baterako saltokiak—denboraldiko produktuak—  3 metrokoak izango dira, eta 
tarifa: 6,12 euro egunean. 
 
2. Udalak hilero kobratuko du tasa hori, banketxearen bidezko helbideratzea baliatuz, 

nahitaezkoa izango baitute hori interesdunek. 
 
5. epigrafea Jai edo ospakizun bereziak direla eta saltokiak jartzea —bide publikoa 

okupatzeagatik, saltoki bakoitzeko—: 
 

1. Eskulangintza azokak: ........................ 181,53 euro, azokak dirauen aldi osorako.  
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Horrez gain, azoka bakoitzak sortzen dituen gastuei dagokien zenbatekoa ordaindu beharko 
da —dena delako deialdian zehaztuko dira gastu horiek—. 

2. Jaietako puxikak, paineluak, txanoak eta beste oinez 
saltzea: ........................................................... 104,04 euro kanpaina bakoitzeko. 

3. Domu Santurako loreak saltzeko saltokiak: ...... 41,62 euro kanpaina bakoitzeko.  
4. Eguberrietako zuhaitzen salmenta:................... 41,62 euro kanpaina bakoitzeko. 
5. Santiago Eguna: 

o Baratxuri salmenta: .................................................................38,24 euro 
6. Olarizu Eguna:  

o Janari, fruitu lehor, barkillo eta antzekoak saltzeko saltokiak: .......74,33 euro 
o Txosnak: ..............................................................................155,59 euro 

7. Eguberrietako nekazaritza-azoka:  
o 3 m zabaleko saltokia: .............................................................12,26 euro 

 
6. epigrafea Espainia plazako igandeetako azoka: 
 
Aisia eta kultura arloko bildumazaletasunarekin zerikusia duten gaiak (filatelia, numismatika, 
postalak, kromoak, puruen eraztunak, txapak, giltzatakoak, liburuak edo antzekoak) erakutsi eta 
inoizka saltzeko jartzen den saltoki bakoitzeko. 

o Hau ordainduko da urtean:.............................................................118,59 euro. 
 
 
7. epigrafea  Askotariko jarduerak. 
 
Askotariko jardueretarako jartzen den mahai, saltoki, barra edo antzeko instalazio bakoitzeko eta 
eguneko tasa hau ordainduko da: 
 

o 3 m2ra iristen ez diren instalazioak:.................................................... 5,54 euro. 

o 3 m2tik 15 m2ra arteko instalazioak:..................................................24,94 euro. 

o 15 m2tik 50 m2ra arteko instalazioak: ...............................................83,12 euro. 

o 50 m2tik 100 m2ra arteko instalazioak:............................................166,25 euro. 

o 100 m2tik 500 m2ra arteko instalazioak: .......................................... 831,25 euro 

o 500 m2tik 1.000 m2ra arteko instalazioak: ....................................1.662,49 euro. 

o 1.000 m2tik gorako instalazioak:................................................. 2.493,74 euro. 
 
 
Ordaintzeko beharra dutelarik hartuko duten azalera zehazten ez dutenei, organo eskudunaren iritziz 
eskabidean adierazitakoari ondoen egokitzen zaion tartea aplikatuko zaie. 
 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 
5. artikulua 
 
1. Udalak, , toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen organoaren 
xedapena dela medio, ordenantza honetan jasotzen diren tasen zenbatekoaren ehuneko 90era 
arteko hobari galdatua eman ahal izango die subjektu pasiboei, baldin eta jabetza publikoko 
ondasunen erabilera pribatiboetan edo ustiapen berezietan zirkunstantzia subjektibo hauek 
egokitzen badira: onura publikoko izendatutako erakundea izatea edo gizartearentzat eta 
udalarentzat interesgarri egiten duten baldintza justifikatuak betetzea. 
 
Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, bide publikoa 
okupatzeko eskabidean bertan. 
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Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa argitzeko 
beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari (sozietatearen estatutuak, onura 
publikoaren aitorpena...).  
 
Auzo elkarteek beren festak ospatzeko okupatzen dutelarik bide publikoa —irabazte xederik gabeko 
jarduerekin, edo beren kide boluntarioek egiten dituzten jarduerekin—, kontzeptu honi dagokion 
tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira. 
 
2. Doan izango dira jarduera hauek: 
 

o Gasteizko Udalarenak berarenak, baita irabazi-asmorik gabeko erakundeekin sinatutako 
lankidetza hitzarmenetan jasotzen direnak ere, espazio horiek erabiltzea aurreikusten 
delarik bertan. 

o Beste erakunde publiko batzuek antolatutakoak, udal jarduerarekin bat datozen jarduerak 
baldin badira. 

o Mahai-aulkiak jartzeko baimenen titularren antolatzen dituzten ikuskizunak, haien 
esparruan eskaintzen direlarik. 

 
3. Era berean, toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen organoaren 
xedapena dela medio —aldez aurretik eskabidea egiten delarik, eta proposamen-txostena—, tasa 
nahiz bermea ordaintzetik salbuetsi ahal izango dira beren ezaugarri bereziengatik hiriarentzat eta 
bertako biztanleentzat interes handikotzat jotzen diren gizarte, kultur nahiz kirol ekitaldi edo 
jarduerak. 

VI. SORTZAPENA 
 
 
6. artikulua 

 
 

Ordenantza honek bere baitan hartzen dituen ustiapenetakoren bati ekiteko lizentzia edo baimena 
ematen denean sortuko da tasa, edo hari ekin zitzaionetik, behar zen baimenik gabe egin bazen.  
 
 
 

VII. KUDEAKETA 
 
 
 

7. artikulua 
 
Gasteizko udal administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta dena delako 
tarifaren arau partikularrei jarriki ordaindu beharko dira likidatutako kopuruak. 
 
Nolanahi ere, tasen kobrantza autolikidazio erregimena baliatuz gauzatzeko galdatzerik ere izango du. 
 
 

 
VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

 
 

8. artikulua 
 
1. Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
2. Bereziki, iruzur gisa sailkatuta dagoen arau-haustea da saltoki eta ustiapenak baimenik gabe 
instalatzea, baita baimendutakoa baino azalera handiagoa hartzea ere, eta baimendutakoaz gaindiko 
azalerari nahiz edo baimenik gabe hartutakoari dagokion tasa halako biko isuna jarriz zigortuko da. 
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Xedapen gehigarria 
 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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7.2 BIDE PUBLIKOAN KIOSKOAK JARTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “bide publikoan 
kioskoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren 
abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan 
arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera 
batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa 
aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
Bide publikoko lurzoruaren ustiapen berezia —ordenantza honen xede diren elementuetakoren bat 
jarriz— izango da tasa honen zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, lizentzia ematen zaien pertsona edo erakundeak, baita behar zen baimena izan 
gabe ustiapen horri etekina ateratzen diotenak ere. 
 
Titularrak izan gabe instalazioko jarduera burutzen dutenek modu solidarioan erantzun beharko dute. 

 
 

IV. TARIFAK 
 

 
4. artikulua 
 
Tarifa honen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
TARIFA 
 
Zozketa-txartelak, kupoiak, loteria, egunkariak, tabakoa edo beste edozein 
salgai saltzeko edo beste ezertarako hiriko kale, plaza eta parkeetan jarritako  
kiosko bakoitzeko, hilean:...............................................................................66,47 euro 
 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
 

5. artikulua 
 
ehuneko 99ra arteko hobaria eman ahal izango da, subjektu pasiboak hala eskatzen duelarik, 
udalarentzat interesgarritzat jotzen diren jarduerak gauzatzen dituzten interes orokorreko nahiz 
onura publikoko erakundeak badira. 
 
Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, bide publikoa 
okupatzeko eskabidean bertan. 
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Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa argitzeko 
beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari (sozietatearen estatutuak, onura 
publikoaren aitorpena...).  
 

VI. SORTZAPENA 
 
6. artikulua 

 
Ordenantza honek bere baitan hartzen dituen ustiapenetakoren bati ekiteko lizentzia edo baimena 
ematen denean sortuko da tasa, edo hari ekin zitzaionetik, behar zen baimenik gabe egin bazen.  
 

VII. KUDEAKETA 
 
 

7. artikulua 
 
Gasteizko udal administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta tarifaren arau 
partikularrei jarriki ordaindu beharko dira likidatutako kopuruak. 
 
Nolanahi ere, tasen kobrantza autolikidazio erregimena baliatuz gauzatzeko galdatzerik ere izango du. 
 
Eguneroko kuotak bide publikoa okupatzeko baimena ematearekin batera kobratuko dira, edo, 
bestela, saltokia jarri aurretik. Hileko eta urteko kuotak ezingo dira hainbanatu, ustiapenaren aldia 
edozein delarik ere. Hileko lehenengo bost egunetan ordaindu beharko dira hileko kuotak, eta urteko 
lehenengo hiru hilabeteetan, aldiz, urtekoak. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 

8. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo 
indargabetu arte egongo da hala. 
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7.3 BIDE PUBLIKOAN MAHAIAK, AULKIAK ETA ABAR JARTZEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “bide publikoan 
mahaiak, aulkiak eta abar jartzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi 
Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta 
ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide 
publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza 
orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
Bide publikoko lurzoruaren ustiapen berezia —terrazak instalatuz, itxiturarekin nahiz itxiturarik 
gabe— izango da tasa honen zerga-egitatea. Horri dagokionez, hauek joko dira terrazatzat: 
mahaiz, aulki edo besaulkiz eta bestelako edozein altzari mugikor eta desmuntagarriz —
eguzkitakoak, estalkiak, alboko babesak, klimatizazio tresnak, loreontziak eta antzekoak, 
publizitate elementuak eta antzeko erabilera dutenak, eta abar— osatutako instalazioak. 

Mahai batek eta binaka aurrez aurre jarritako lau aulkik osatuko dute mahai-aulki multzoa. 
Mahaien gehienezko neurriak hauek izango dira: 60 zentimetroko diametroa edo 80 zentimetro 
luze bider 60 zentimetro zabal; mahai-aulki multzo bakoitzaren okupazio-azalera teorikoa, berriz, 
1,80 x 1,80 metro. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, lizentzia ematen zaien pertsona edo erakundeak, baita behar zen baimena izan 
gabe ustiapen horri etekina ateratzen diotenak ere. Bide publikoa hartzen duten establezimenduen 
jabe edo titularrak egongo dira behartuta ordaintzera, modu solidarioan. 
 
 

IV. TARIFAK 
 

 
4. artikulua 
 
Tarifa hauen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
 
 
1. Mahaitxoak jartzea, kalearen kategoriaren arabera —ikus ordenantza fiskal honen 
eranskina—: 
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Kalearen 
kategoria 

Bakoitzeko, 
urte osoko 
baimena 

 2019 

1 91,80 euro 

2 76,50 euro 

3 56,10 euro 

4 35,70 euro 
 
 
2. Aldi baterako itxitura duten terraza eta mahaitxoak: 
 

Kalearen 
kategoria 

Bakoitzeko, 
urte osoko 
baimena 

 2019 

1 183,60 euro 

2 153,00 euro 

3 112,20 euro 

4 71,40euro 
 
Oharra: Aldi baterako itxitura duten lehenengo lau mahai-aulki multzoengatik bati dagokion kuota 
ordainduko da. 
 
3. Bide publikoan —aulkiekin nahiz aulkirik gabe— jarritako mahai baxu edo altu 
bakoitzeko: 
 
Kalearen 
kategoria 

Bakoitzeko, urte 
osoko baimena 

 2019 

1 73,44 euro 

2 61,20 euro. 

3 44,88 euro 

4 28,56 euro 
 
 
4. Haize-babesleak, gerizatzaileak, zuresiak, burdin sareak eta estalkirik gabeko antzeko 
instalazioak, bakoitzeko, urtean: 15,36 euro 
 
5. Eguzkitako eta itzalkin bakoitzeko —aulki edo mahaitxoetan jarriak, 4 m2ko—, urtean: 
27,12 euro. 
 
6. Tribunak, tenpleteak, oholtzak, plataformak eta antzeko instalazioak, m2ko, egunean: 
4,85 euro 
 
7. Bide publikoan bermatutako eguzki-oihalak eta itzala egiteko antzeko instalazioak, 
baita abiaburua fatxadan badute ere, m2ko, urtean: 6,68 euro 
 
8. Publizitaterako edo antzeko erabileretarako zutoin, zutabe eta antzekoak, baita 
interes publikokotzat jotzen badira ere, bakoitzeko, urtean: 10,42 euro 
9. Establezimenduen kanpoko aldean edo kanpotik erabiltzeko moduan noiz edo noiz 
jartzen diren barrak, m2 eta eguneko, 10,54 euro. 
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10. Bestelako altzariak: 
 
1. Epigrafean ezarritako prezioak ordainduko dira, elementu bakoitzeko, kalearen kategoriaren 
arabera.  
 
11. Aurreko ataletako tarifei ehuneko 20 gehituko zaie, baldin eta publizitatea 
badaramate. 
 
Bide publikoaren okupazioak kategoria desberdineko kaleen zatiak hartzen baditu, edo kategoria 
desberdineko zatiak kale berean, horiei dagozkien tarifetatik handiena aplikatuko da.  

 
12. Ehuneko 50eko hobaria izango dute, 1., 2. eta 3. puntuetako tasetan, beren jarduera Erdi Aroko 
hirigunean garatzen duten subjektu pasiboek, eremu estrategikoa izaki hori udalarentzat —bertako 
jarduna sustatzeagatik—, ordenantza honen eranskinean ageri diren kaleetan. 
 

V. SORTZAPENA 
 
5. artikulua 

 
Ordaintzeko obligazioa egokitzen delarik sortuko da tasa, eta baimendu diren nahiz baimenduko diren 
okupatze aldien arabera galdatuko dira kuotak, edozein delarik ere ustiapenaren iraunaldia, edo 
ustiapenari ekin zitzaionetik, baldin eta behar zen baimenik gabe egin bazen. 
 

VI. KUDEAKETA 
 

6. artikulua 
 
Eskatzen diren urterako emango dira baimenak, egoki bada, eta besterik gabe joko dira luzatutzat 
—gehienez ere hiru urte arte, salbu eta interes publikoko egoeraren batek besterik badakar berekin 
edo baimenaren baldintzetan aldakuntzarik gertatzen bada—, aldeetakoren batek, dela 
administrazioak, dela titularrak, kontrako asmorik jakinarazten ez badu, gutxienez ere luzapen-
aldia hasi baino 15 egun lehenago.  

Gasteizko ostalaritza establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko 
ordenantzan jasota dauden muga eta debekuak aintzat harturik baimendu ahal izango da terrazak 
eta horietako altzariak instalatzea. 

Gasteizko udal administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta dena delako 
tarifaren arau partikularrei jarriki ordaindu beharko dira likidatutako kopuruak. Nolanahi ere, tasen 
kobrantza autolikidazio erregimenaren baliatuz gauzatzeko galdatzerik ere izango du. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 

7. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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I. ERANSKINA 

Gasteizko kaleen zerrenda (tasa hau aplikatzeko) 

(Udalbatzaren 2012ko abenduaren 28ko erabakia. Abenduaren 31ko ALHAO, 151. zk.) 

II. ERANSKINA 

Erdi Aroko hiriguneko kaleak, 4.12. artikulua aplikatzeko. 

KALE-KODEA KALEA KALE-
KODEA KALEA 

10 Aska kalea   2860 Kanpokale Berria   
200 Anorbin kantoia  2950 Jauregi kalea  
2959 Arrieta kalea 3020 Pedro Egaña kalea  
500 Barrenkalea   3090 Pintore kalea  
650 Bueno Monreal kalea  3130 Errege atea, bakotiak 
1240 Txikita kalea  3430 San Anton plaza  
3620 San Prudentzio Ikastetxeko kalea  3450 San Bartolomeko eskailerak  
1110 Hedegile kalea 3490 San Frantzisko kalea  

1180 Kuboa 3500 San Frantzisko Xabierkoaren 
kantoia  

1190 Aiztogile kalea    3510 San Frantzisko aldapa  

1300 Diputazio kalea, bikoitiak 3520 San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1-25 

3950 Tornu kalea   3530 San Ildefontso kalea 
710 Frantzia kalea, bakoitiak 3560 San Markos kantoia  
1620 Frai Zacarias Martinez kalea  3591 San Migeleko eskailerak  
1640 Ahate Iturri plazatxoa  3595 San Pedroko pasabidea  

3890 Jesusen Zerbitzarien 
Fundatzailearen kalea, bikoitiak 3630 San Roke kantoia  

1870 Errementari kalea  3800 San Bizente Pauleko kalea  
675 Buruileria plaza  3790 San Bizente aldapa 
3920 Bakardade kantoia  3650 Santa Ana kantoia  
820 Harategi kantoia  3710 Santa Maria kalea  
1470 Eskola kalea  3720 Santa Maria kantoia  
370 Arkupeko eskailerak  3730 Santa Maria plaza  
380 Arkupeko ibilbidea  3760 Santo Domingo kalea  
2421 Aihotz plazako eskailerak  3830 Apaizgaitegiko kantoia  

2420 Aihotz plaza  3910 Euskal Herriaren Adiskideen 
Elkartearen kalea 

2540 Mateo Benigno Moraza kalea  4170 Goiuriko plaza  
2850 Barnekale Berria  4260 Zapatari kalea  
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7.4 IBILGAILUAK ERAIKIN PARTIKULARRETAN SARTZEAGATIK ETA ALDI BATERAKO 
APARKALEKU-ERRESERBENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “ibilgailuak eraikin 
partikularretan sartzeagatik eta aldi baterako aparkaleku-erreserbengatik ordaindu beharreko tasak” 
—orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 
13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, 
Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari 
buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 

2. artikulua 
 
 
Hauxe da tasa honen zerga-egitatea: ustiapen berezia eratzea eta gauzatzea bide publikoan, 
ibilgailuak espaloietan barrena sar daitezen funtsetara, eta bide publikoan aparkatzeko erreserbak 
egitea, edonolako salgaiak kargatu edo deskargatzeko, baita ibilgailuen bestelako ustiapen edo 
erabilera pribatiboak ere. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, baimena ematen zaien pertsona edo erakundeak, baita behar zen baimena izan 
gabe ustiapen horri onura ateratzen diotenak ere. 
 
Zergadunaren ordezkotzat joko dira ibilgailu-pasabideek sarbidea ematen dieten funts eta lokalen 
jabeak, zeinek, behar izanez gero, onuradunei leporatu ahal izango baitizkiete kuotak. 
 
 

IV. TARIFAK 
 
4. artikulua 
 
 
Tarifa hauen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
1. epigrafea 
 
Bi gurpil baino gehiago dituzten ibilgailuak gorde eta zaintzeko establezimenduek —horrez gain 
garbitze eta koipeztatze zerbitzua eman ala ez—, pasabide bakoitzeko, edukieraren arabera, eskala 
honen arabera ordaindu beharko dute:  
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 TARIFA, KATEGORIAREN ARABERA (euro/urtean) 

Ibilgailu-edukiera KATEGORIA 1  2 KATEGORIA Gainerako  
kategoriak 

a) 500 ibilgailutik gora 1.916,65 euro 1.661,09 euro 1.555,54 euro 

b) 151-500 ibilgailu 1.150,49 euro 997,10 euro 920,95 euro 

c) 101-150 ibilgailu 753,95 euro 653,42 euro 614,44 euro 

d) 51-100 ibilgailu 511,39 euro 443,21 euro 409,28 euro 

e) 26-50 ibilgailu 255,75 euro 221,66 euro 204,86 euro 

f) 11-25 ibilgailu 127,92 euro 110,86 euro 102,40 euro 

g) 10 ibilgailu edo gutxiago 64,07 euro 55,53 euro 51,25 euro 

 
 
2. epigrafea 
 
Jabe baten edo hainbaten gordeleku kolektiboek, beren jabeek —batera nahiz esklusiboki— bost 
ibilgailu baino gehiago gordetzeko baliatzen dituztelarik, aurreko epigrafearen arabera ordaindu 
beharko dute. 
 
3. epigrafea 
 
Gidatzeko baimen ofiziala eskatzen duten motorrak, motozikletak eta bi gurpileko ibilgailu motordunak 
eta ez beste gorde eta zaintzeko establezimenduek hauxe ordaindu beharko dute, pasabide 
bakoitzeko: 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………42,76 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………37,06 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa …………………………………………………….34,25 euro urtean.  
 

 
4. epigrafea 
 
Bi gurpil baino gehiagoko ibilgailuak egin, konpondu, pintatu eta koipeztatzeko lantegiek, baita 
karrozeriak egin eta konpontzeko nahiz desegiteko lantegiek ere, hauxe ordaindu beharko dute, 
pasabide bakoitzeko: 
 
 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………..255,58 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………..221,50 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ……………………………………………………..204,86 euro urtean.  
 
 
 
 
5. epigrafea 
 
Motorrak, motozikletak eta bi gurpileko ibilgailu motordunak egin eta konpontzeko lantegiek hauxe 
ordaindu beharko dute, pasabide bakoitzeko: 
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o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………..64,07 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………. 55,53 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ……………………………………………………….51,25 euro urtean.  
 
 
6. epigrafea 
 
Garaje edo lantegiak ez izan arren bi gurpil baino gehiagoko ibilgailuak erakutsi eta saltzeko diren 
establezimenduek hauxe ordaindu beharko dute, pasabide bakoitzeko: 
 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………….85,38 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………….74,00 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………..68,45 euro urtean.  
 
7. epigrafea 
 
Berdin, bi gurpileko ibilgailuak izanik, hauxe ordaindu beharko dute, pasabide bakoitzeko: 
 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………..25,69 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………22,27 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………20,75 euro urtean.  
 
 
8. epigrafea 
 
Bidaiari-geltokiek hauxe ordaindu beharko dute, pasabide bakoitzeko: 
 

o 1 kategoriako tarifa ……………………………………………………………………………768,05 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ……………………………………………………………………………665,64 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………….612,49 euro urtean.  
 
 
9. epigrafea 
 
Salgaiak jaso eta atzera bidaltzen dituzten garraio-agentziek hauxe ordaindu beharko dute, pasabide 
bakoitzeko: 
 

o 1 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..383,99 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..332,81 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………….307,21 euro urtean.  
 
 
10. epigrafea 
 
Zerbitzuguneek hauxe ordaindu beharko dute, pasabide bakoitzeko: 
 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………….852,80 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………….739,09 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………..682,50 euro urtean.  
11. epigrafea 
 
Denda, industria edo negozio bat dagoen funtsaren barrura sartzeko pasabide bakoitzeko, guztira, 
karga barne, 3.000 kg-tik gorako gehienezko pisua duten kamioiak nahiz autobusak sartu eta 
ateratzeko baliatzen bada, hauxe ordaindu beharko da: 
 

o 1 kategoriako tarifa ………………………………………………………………………..213,13 euro urtean.  
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o 2 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………184,71 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa …………………………………………………………90,68 euro urtean.  
 
Pasabideak, udal lizentzia dela medio, pasabide baimendu bihurtzen direlarik, kuotek ehuneko 
100eko gainordaina izango dute. 
 
 
12. epigrafea 
 
Guztira, karga barne, 3.000 kg-tik beherako gehienezko pisua duten kamioiak sartu eta ateratzeko 
pasabide bakoitzeko hauxe ordaindu beharko da: 
 
 

o 1 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..64,13 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..55,58 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa…………………………………………………………. 51,25 euro urtean.  
 
 
Pasabideak, udal lizentzia dela medio, pasabide baimendu bihurtzen direlarik, kuotek ehuneko 
100eko gainordaina izango dute. 
 
 
13. epigrafea 
 
Funts edo orube batera ibilgailuak —5.era artekoak—, orgak, orgatxoak eta eskorgak sartu eta 
ateratzeko pasabide bakoitzeko hauxe ordaindu beharko da: 
 

o 1 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..20,84 euro urtean.  

o 2 kategoriako tarifa ……………………………………………………………………………18,06 euro urtean.  

o Gainerako kategorietako tarifa ………………………………………………………….17,30 euro urtean.  
 
 
Pasabideak, udal lizentzia dela medio, pasabide baimendu bihurtzen direlarik, kuotek ehuneko 
100eko gainordaina izango dute. 
 
 
14. epigrafea 
 
Eraikitzen edo obrak egiten ari diren eraikinetara sartzeko pasabide fiskal bakoitzeko baimen bereziak 
—baita beste arrazoiren bat tarteko ematen direnak ere—, pasabide fiskal bakoitzeko, hileko edo 
hilabete-zatiko. 
 

o 1 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..24,87 euro.  

o 2 kategoriako tarifa …………………………………………………………………………..21,55 euro.  

o Gainerako kategorietako tarifa …………………………………………………………23,14 euro.  

 
 
 
 
15. epigrafea.  
 
Urte osorako etengabeko aparkaleku esklusiborako erreserbak, zama-lanetarako, obretarako edo 
antzeko aprobetxamenduetarako. Metro linealeko edo zatiko eta urteko kobratzen da. 
 
Aplikatu beharreko tarifak: 
 
1. eremua………………115,41 euro okupatutako metro lineal edo zatiko, urtean. 

2. eremua………………92,33 euro okupatutako metro lineal edo zatiko, urtean. 

Gainerako eremuak…61,50 euro okupatutako metroko edo metro-zatiko eta urteko. 
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Gutxienez 5 metro lineali dagokiona kobratuko da urtean. 
 

16. epigrafea.  Ibilgailuak aldi batez aparkatzeko erreserbak, ibilgailuen zirkulazioa dagoen kaleetan. 
Metro lineal bakoitzeko edo zatiko eta eguneko kobratzen da. 
 
Aplikatu beharreko tarifak: 
 
1. eremua………………2,90 euro okupatutako metro lineal edo zatiko, egunean. 

2. eremua………………2,42 euro okupatutako metro lineal edo zatiko, egunean.  

Gainerako eremuak…1,69 euro okupatutako metro lineal edo zatiko, egunean. 

 
Gutxienez 6 metro lineali dagokiona kobratuko da egunean. 
 
 

V. SORTZAPENA 
 
 
5. artikulua 

 
Tasa edo ordaintzeko beharra honela sortzen da: 
 

a) Bide publikoaren ustiapen berrien kasuan, ustiapen berezia baimentzen denean, edo benetan 
gauzatzen denean, baldin eta behar zen baimenik gabe egin bada. 

 
b) Lehendik emandako ustiapen-baimenen kasuan, luzatzen direlarik, tarifan adierazitako 

aldietako bakoitzaren lehen egunean. 
 
Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari 
buruzko ordenantza orokorraren 25. artikuluan ezarritako epeetan ordaindu beharko da tasa, ustiapen 
berezi edo erabilera pribatibo guztiak batera ordaindu ere, salbu eta 14., 15. eta 16. epigrafeetako 
tarifak. 
 
5 bis artikulua 
 
ehuneko 50eko hobaria izango dute, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 13., 14., 15. eta 16. epigrafeetako 
tasetan, beren jarduera Erdi Aroko hirigunean garatzen duten subjektu pasiboek, eremu estrategikoa 
izaki hori udalarentzat —bertako jarduna sustatzeagatik—, ordenantza honen eranskinean ageri diren 
kaleetan. 
 

 
VI. ZERGALDIA 

 
 
7. artikulua 
 
Kuotak urtekoak izango dira, eta urtarrilaren 1.ean sortuko, 14., 15. eta 16. epigrafeetako tarifei 
dagozkienak izan ezik. Nolanahi ere, erabilera pribatibo edo ustiapen bereziak ez badu urte natural 
osoa hartzen, hau da, urtea hasiz geroztik ekiten bazaio edo urtea amaitu aurretik bertan behera 
uzten, kuotak hainbanatu egingo dira, seihileko naturalak aintzat harturik, baimena ematen denekoa 
barne. 
 
14., 15. eta 16. epigrafeetako tarifei dagozkien kuotak murritzezinak dira, eta baimena ematen 
denean ordaindu beharko dira, dena delako okupazioa gauzatzeko ezinbesteko betebeharra izaki. 
 
 

VII. KUDEAKETA ARAUAK 
 
 

8. artikulua 
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1. Ordenantza honen 4. artikuluan ezarritako tarifetan aipatzen diren kale kategoriak hauexek izango 
dira: 7.3. ordenantza fiskala aplikatzeari dagozkionetarako —bide publikoan mahaiak, terrazak eta 
aulkiak jartzea— udalak onetsia duen sailkapenean jasota daudenak. 
 
2. Pasabide beretik erabiltzaile beraren mota desberdineko hainbat ibilgailu sartzen badira, eta, beren 
ezaugarriengatik, tasa desberdinak badagozkie, tasarik handiena duenari dagokion kuota aplikatuko 
da. 
 
3. Pasabideak sarbidea ematen dion lokal edo lursailaren ezaugarriak aintzat harturik hura tarifaren 
epigrafe bat baino gehiagotan sar badaiteke, aplika litezkeen tasen arteko handiena galdatuko da. 
 
Ondorio fiskaletarako, dena delako lokal, eraikin edo orubera ibilgailuak sartzeko baliatzen diren 
pasabide guztiak zenbatuko dira. 
 
Lokal edo orubera sartzeko hutsartearen luzera 5 m-tik gorakoa bada, 5 m-ko zati bakoitza nahiz 
azken zatia zenbatuko dira. 
 
4. Lokal edo establezimenduen eskualdatze edo lagapenetan, baldin eta ez badago etenik ustiapenean 
eta, horrenbestez, pasabidearen erabileran, tasa bakarra izango da, eta erabiltzaileek modu 
solidarioan ordaindu beharko diote udal administrazioari, guztien artean. 
 
5. Pasabideak erabiltzekotan, tasa ordaintzera behartuek edo haien legezko ordezkariek alta-aitorpena 
aurkeztu beharko dute udal administrazioan. Orobat egongo dira behartuta baja-aitorpena aurkeztera, 
eta hurrengo seihilekotik aurrera izango ditu horrek ondorioak, baita egitatea benetan lehenago 
gertatu arren aitorpena egin ez bazen ere, sortutako kuotak ordaindu beharra izango baitute, dirua 
itzul dakiela edo ordainagiria baliogabetu dadila erreklamatzeko eskubiderik gabe. 
 
6. Baimena ematen zaiolarik, ustiapenaren funtsezko baldintzak jasotzen dituen xafla bat ere 
emango zaio onuradunari. Xafla horren kostua haren kontura joango da. 
 
7. Ibilgailu pasabide edo sarrera ustiatzeko ematen den baimenak ez ditu bere baitan hartuko 
espaloia edo zoladura egokitzeko obrak, halakorik behar denean; aitzitik, bereiz joango dira horiek. 
Beraz, obrak egin behar izanez gero, baimenaren titularrak udal lizentzia eskatu eta eskuratu 
beharko du, dagozkion eskubideak ordainduz, eta, era berean, bere gain hartu beharko ditu 
zoladura eta zintarriak lehengoratzeko obrak, emakida bukatzean. 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

9. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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ERANSKINA 

Gasteizko kaleen zerrenda (tasa hau aplikatzeko) 

(Udalbatzaren 2012ko abenduaren 28ko erabakia. Abenduaren 31ko ALHAO –151. zk.–) 
 

II. ERANSKINA 

Erdi Aroko hiriguneko kaleak, 5. bis. artikulua aplikatzeko. 
KODEA KALEA KALEA KODEA 

KALEA KALEA 

10 Aska kalea   2860 Kanpokale Berria   
200 Anorbin kantoia  2950 Jauregi kalea  
2959 Arrieta kalea 3020 Pedro Egaña kalea  
500 Barrenkalea   3090 Pintore kalea  
650 Bueno Monreal kalea  3130 Errege atea, bakotiak 
1240 Txikita kalea  3430 San Anton plaza  
3620 San Prudentzio Ikastetxeko kalea  3450 San Bartolomeko eskailerak  
1110 Hedegile kalea 3490 San Frantzisko kalea  

1180 Kuboa 3500 San Frantzisko Xabierkoaren 
kantoia  

1190 Aiztogile kalea    3510 San Frantzisko aldapa  

1300 Diputazio kalea, bikoitiak 3520 San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1-25 

3950 Tornu kalea   3530 San Ildefontso kalea 
710 Frantzia kalea, bakoitiak 3560 San Markos kantoia  
1620 Frai Zacarias Martinez kalea  3591 San Migeleko eskailerak  
1640 Ahate Iturri plazatxoa  3595 San Pedroko pasabidea  

3890 Jesusen Zerbitzarien 
Fundatzailearen kalea, bikoitiak 3630 San Roke kantoia  

1870 Errementari kalea  3800 San Bizente Pauleko kalea  
675 Buruileria plaza  3790 San Bizente aldapa 
3920 Bakardade kantoia  3650 Santa Ana kantoia  
820 Harategi kantoia  3710 Santa Maria kalea  
1470 Eskola kalea  3720 Santa Maria kantoia  
370 Arkupeko eskailerak  3730 Santa Maria plaza  
380 Arkupeko ibilbidea  3760 Santo Domingo kalea  
2421 Aihotz plazako eskailerak  3830 Apaizgaitegiko kantoia  

2420 Aihotz plaza  3910 Euskal Herriaren Adiskideen 
Elkartearen kalea 

2540 Mateo Benigno Moraza kalea  4170 Goiuriko plaza  
2850 Barnekale Berria  4260 Zapatari kalea  
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7.5 BIDE PUBLIKOAN EDO AUZO-LURRETAN ERRETEN EDO ZANGAK IREKITZEAGATIK ETA, 
ORO HAR, BIDE PUBLIKOKO ZOLADURA EDO ESPALOIAK URRATZEAGATIK NAHIZ 
BERTAN HESIAK, HABEAK, ASTOAK NAHIZ ALDAMIOAK JARTZEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 

1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20. eta 55. artikuluetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “bide publikoan edo 
auzo lurretan erreten edo zangak irekitzeagatik eta, oro har, bide publikoko zoladura edo espaloiak 
urratzeagatik nahiz bertan hesiak, habeak, astoak nahiz aldamioak jartzeagatik ordaindu beharreko 
tasak” —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta 
uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi 
gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 

2. artikulua 
 
Tasa honen zerga-egitatea bide publikoaren eta erabilera publikoko udal lursail eta ondasunen 
ustiapen berezi jakin bat izango da, zein baita erreten edo zangak irekitzea, zoladura edo espaloiak 
urratzea eta gisa horretakoak egitea, baita horretatik sortutako materialekin nahiz bestelako 
instalazioekin —hala nola hesiekin, aldamioekin, habeekin, astoekin eta bestelako eraikuntza-
elementuekin— bide publikoa okupatzea ere. 
 

 
III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 

 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz entitateak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, baimena ematen zaien pertsona edo entitateak, baita behar zen baimena izan gabe 
ustiapen horri onura ateratzen diotenak ere. 
 

IV. TARIFAK 
 

 
4. artikulua 
 
Tarifa hauen arabera zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
1. Gas, ur eta argindar hartune berriak jartzeko, kable edo hodiak bideratzeko, ixteko giltzak eta 

erregistroak instalatzeko, matxurak konpontzeko nahiz bestetarako zanga edo erretenak 
irekitzea. 

 

a)  Obra berean, 5 metro arteko erreten batean, metro edo zati 
bakoitzeko hau ordainduko da: ....................................................45,73 euro 

b)  Hortik gorako metro edo metro-zatiko: .........................................13,22 euro 

 
2. Zanga edo erretenaren zabalera metro batetik gorakoa bada, kuota horiek halako bi ordaindu 

beharko da. 
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3. Biltegiak, transformadoreak, zerbitzuak, sarbide edo aireztapen putzuak eta antzekoak 
instalatzeko lurrazpiko ganberak, m3 edo zatiko: .....................................15,73 euro 
 

4. Eraikuntza berrietako edonolako obra edo instalazioen aurrean, bide publikoa okupatzen delarik 
jarritako hesiak, m2 edo zati bakoitzeko, hilean:........................................ 7,89 euro 
 

5. Aldamioak, bide publikoan ilaran zurkaitzez jarriak, fatxadaren lerroarekin paralelo, 3 metrora 
arte txarrantxa eta zeharragarik gabe, azpitik igarotzeko aukera uzten delarik, eta 3 metrotik 
gora hegal modura jarriak, m2 edo zati bakoitzeko, hilean:......................... 4,26 euro 
 

6. Obrak seinalatzeko lekukoak, bakoitzeko, hilean: ...................................... 7,89 euro 
 
7. Hesitik kanpoko habe eta asto bakoitzeko, hilean:....................................31,03 euro 
 
8. Bide publikoan hesiak, material eta hondakinen pilaketa edo bilketarako edukiontziak eta 

elementu lagungarriak edo osagarriak nahiz ibilgailurik gabeko motoreak jartzea. Okupatutako 
azalerako (luze-zabala) m2ko kobratuko da; egunean 5 m2ri dagokiona kobratuko da gutxienez. 

 
Okupatutako m2ko edo zatiko eta eguneko edo zatiko…..  0,45 euro/m2 okupatu. 
 Edukiontzi bakoitzeko (5 m2) eguneko edo zatiko……………………....................2,18 euro. 
 

Epigrafe honetan adierazten diren obrak, arrazoi justifikaturik gabe, bi hilabetetik gora etenda 
geratzen badira, tarifa aplikatzetik ateratzen diren kopuruek ehuneko 100eko gainordaina izango dute 
hirugarren hilabetetik aurrera; obrak bukatu arren ustiapenak bere horretan jarraitzen badu, berriz, 
ehuneko 200eko gainordaina izango dute. 
 
 

V. SORTZAPENA ETA ORDAINTZEKO MODUA  
 

5. artikulua 
 
Interesdunek obrak egiteko nahiz tasaren objektu den ustiapenerako aldez aurretik ezinbestean 
eskatu behar duten udal lizentzia eskuratzen dutenean sortuko da tasa, edo, behar zen baimenik gabe 
egin badira, ekiten zitzaienetik bertatik. 
 
Zangak eta lurrazpiko ganberak egiteari dagozkion tasak aldi bakarrean likidatuko dira, ustiapen 
bakoitzeko; bestelako ustiapenei dagozkienak, berriz, hilean behin sortuko dira, eta zatiezinak izango 
dira —hileko ordainagiriaren bitartez kobratuko dira—. Zoladura lehengoratu edo berriro eraikitzearen 
ondorioz egiten diren likidazioak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta, jakinarazpena jasotzen 
dutelarik, hamabost eguneko epean ordaindu beharko dituzte haiek. 
 
 

VI. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK  
 
 
6. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 20.5 artikuluaren 
ildotik, autonomia erkidegoa eta toki erakundeak ez dira behartuta egongo tasak ordaintzera zuzenean 
ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzuei atxikitako erabilera pribatibo edo ustiapen bereziengatik, 
ezta nazioaren defentsari nahiz hiritarren segurtasunari estu-estuan loturik daudenengatik ere. 
 
Ehuneko 50 murriztuko dira lehendik dauden eraikinen fatxadak eraberritu, garbitu edo birgaitzeko 
obren ondorioz instalatu beharreko hesi eta aldamioei dagozkien tasak, baldin eta instalazio-aldiak 
hiru hilabeteko epea gainditzen ez badu. 
 
Ehuneko 50 murriztuko dira babestutako etxebizitzak sustatzeko nahiz ekipamendu komunitarioko 
obretarako instalatzen diren bitarteko lagungarriei eta urbanizatze prozesuan dauden lurzoruetan 
jartzen direnei dagozkien tasak. 
 
Ehuneko 50eko hobaria izango dute herri eskupeko lurzoruak okupatzeagatiko ustiapenek, aurreko 
bietako bakoitzaren gainean, bitarteko lagungarriak, oso-osorik, ibilgailurik igarotzen ez den bidean 
instalatzen badira.  
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VII. KUDEAKETA-ARAUAK  
 
 
7. artikulua 
 
Tasa honen objektu diren obrak egin edo ustiapenak baliatzeko interesa duten pertsona edo entitateak 
behartuta egongo dira aldez aurretik udal administraziori behar den lizentzia eskatzera —obra edo 
ustiapenaren zer-nolakoak eta iraupena zehaztu beharko dituzte eskabidean, baita lizentzia emateko 
nahiz tasa kobratzeko beharrezko diren bestelako argibideak ere—. 
 
Hileko tasaren menpe dauden elementuak kentzen dituztelarik, baja deklarazioa aurkeztera behartuta 
egongo dira interesdunak, hurrengo hileko lehen egunetik izango baititu horrek ondorioak, eta, hala 
egin ezean, berriz, tasak aplikatzen jarraituko baita, eta ezingo baita ez erreklamaziorik egin, ez 
horiek itzultzeko eskatu. 
 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

8. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.6 HIRIKO TRAFIKOA ETA IBILGAILUEN APARKALEKUAK ARAUTU ETA 
KONTROLATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
15. artikulutik 19.era artekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko Udalak “hiriko trafikoa 
eta ibilgailuen aparkalekuak arautu eta kontrolatzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat 
harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 
Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta 
zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko 
ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 
 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
2. artikulua 
 
 

1. Udal bideetan —aparkaldi mugatukotzat araututa dauden esparru eta 
aparkalekuetan— trakzio mekanikoko ibilgailuen aparkamendua antolatzeko zerbitzua 
eskaintzea da tasa honen zerga-egitatea; izan ere, zerbitzu hori eskaintzen delarik, 
ibilgailuak txandakatzea lortu nahi baita, hartara urria den ondasun baten erabilera, 
zein baita jabari publikoa, optimizatzeko aukera izan dadin.  

 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira zerga honen subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki: 
 
a) Ibilgailuen gidariak. 
 
b) Ibilgailuaren gidariaren erantzule solidario gisa, haren jabea. Horri dagozkionetarako, 
ibilgailuaren zirkulazio-baimenean noren izena ageri den, hura joko da ibilgailuaren jabetzat. 
 
 

IV. ZERGAREN KUOTA 
 
4. artikulua 
 
 
Tarifa hauek aintzat harturik zehaztuko dira zerga-kuotak: 
 
LEHEN TARIFA: APARKALDI MUGATUA. 
 
Diru-kopuru hauek ordaindu beharko dira —denbora jakin baterako eskubidea ematen du diru-
kopuru bakoitzak— ibilgailuak —arau partikularretan adierazitako orduetan— aparkaldi mugatuko 
eremuetan uzteagatik. 
 
 
Tarifa hauek aplikatuko dira 2019ko urtarrilaren 1.etik aurrera: 
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1. EREMUA 
 

MINUTUAK 2019KO 
PREZIOA

0-15 0,00 euro 
16-30 1,25 euro 

32 1,30 euro 
34 1,35 euro 
36 1,40 euro 
38 1,45 euro 
40 1,50 euro 
42 1,55 euro 
44 1,60 euro 
46 1,65 euro 
48 1,70 euro 
50 1,75 euro 
52 1,80 euro 
54 1,85 euro 
57 1,90 euro 
59 1,95 euro 
61 2,00 euro 
62 2,05 euro 
64 2,10 euro 
66 2,15 euro 
68 2,20 euro 
69 2,25 euro 
71 2,30 euro 
73 2,35 euro 
75 2,40 euro 
77 2,45 euro 
79 2,50 euro 
81 2,55 euro 
83 2,60 euro 
84 2,65 euro 
86 2,70 euro 
88 2,75 euro 
90 2,80 euro 

 
 
2. EREMUA 
 

MINUTUAK 2019KO 
PREZIOA

0-15 0,00 euro 
16-30 0,95 euro 

32 1,00 euro  
35 1,05 euro 
37 1,10 euro 
40 1,15 euro  
42 1,20 euro 
44 1,25 euro 
47 1,30 euro 
49 1,35 euro 
52 1,40 euro 
54 1,45 euro 
56 1,50 euro 
59 1,55 euro 
62 1,60 euro 
62 1,60 euro 
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MINUTUAK 2019KO 
PREZIOA

64 1,65 euro 
67 1,70 euro 
69 1,75 euro 
72 1,80 euro 
74 1,85 euro 
76 1,90 euro 
79 1,95 euro 
81 2,00 euro 
84 2,05 euro 
86 2,10 euro 
88 2,15 euro 
90 2,20 euro 

 
 
3. EREMUA 
 

MINUTUAK 2019KO 
PREZIOA

0-15 0,00 euro 

30 0,78 euro 

33 0,83 euro 

37 0,88 euro 

42 0,94 euro 

47 0,99 euro 

51 1,04 euro 

56 1,09 euro 

60 1,14 euro 

64 1,20 euro 

68 1,25 euro 

71 1,30 euro 

75 1,35 euro 

78 1,40 euro 

82 1,46 euro 

85 1,51 euro 

90 1,56 euro 
 
 
0,05 euroren multiplo den kopurua dagokion aparkaldia baino ezin izango da eskatu. 
 
Tarifa honekin aparkaldi mugatuko kale berean egon daitekeen gehieneko denbora 90 minutu 
izango da. 
 
Ibilgailua aparkatzen den unean sortuko da kuota, horretarako txartela —TAO txartela— erosten 
delarik, bai paper-formatuan —bide publikoan horretarako jarritako makinetan—, bai modu 
birtualean, Udalak horretarako egokitzen dituen aplikazio informatikoen bitartez —Udalaren 
webgunean argitaratuko da horien izena, eta sarbidea emango—. 
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BIGARREN TARIFA: MERKATARIENTZAKO TXARTELA ESKURATZEA. 
 
Hau izango da aparkaldi mugatuko esparruetan merkatarientzako TAO txartela duten ibilgailuei 
aplikatuko zaien tarifa —Lurrazaleko Aparkaldi Mugatuaren Zerbitzua arautzen duen Ordenantzan 
jasota dauden betebeharrak bete beharko dira hori eskuratzeko—. 
 
Txartel hori eskuratzeko kopuru hau ordaindu beharko da urtean: 
 
 

 2019KO PREZIOA

MERKATARIENTZAKO TAO 
TXARTELA

265,30 euro

 
 
Ibilgailuari baja eman edo eskuz aldatzen delarik, baita txartel edo baimen berrien kasuan ere, 
kuota hainbanatu egingo da, hura ematen den egunetik urtearen bukaerara arteko egun naturalak 
aintzat harturik. 
 
Txartelari uko egiten zaiolarik ere hainbanatuko da kuota. Horretarako, txartela entregatu egin 
beharko da eskabidea egitean, eta egun horretatik aurrera kalkulatuko da itzuli beharreko 
zenbatekoa. 
 
Txartela ematean sortzen da zerga, eta kuotak ezingo dira inolaz ere murriztu, salbu eta txartela 
eskatu den eguna urte naturaleko lehenengoa ez bada; halakoetan kuota proportzioz kalkulatuko 
da, txartela eman zen egunetik abenduaren 31ra bitartean dauden egunak kontuan hartuz, eta 
txartela ematen den egunean bertan sortuko da. 
 
 
BIGARREN TARIFA, BIS: Egoiliarrentzako txartela eskuratzea 
 
Egoiliarrentzako TAO txartela duten ibilgailuak aparkaldi esparruan aparkatzeari aplikatuko zaio 
tarifa hau —txartela lortzeko baldintzak ordenantzaren arau berezietan daude jasota—. 
 
Txartel hori eskuratzeko kopuru hau ordaindu beharko da urtean:  
 
 

 2019KO PREZIOA

EGOILIARRENTZAKO TAO 
TXARTELA

42,50 euro

 
 
Urtarrilaren 1.etik sortuko da tasa, edo eranskailua eskuratzen den egunetik. 
 
Tasa hainbanatzeari eta ordaintzeari dagokionez, bigarren tarifan bezalaxe jokatuko da. 
  
 
HIRUGARREN TARIFA: APARKALDIAZ GAINDIKOA ORDAINTZEA 

Lehen edo bosgarren tarifen arabera ordaindutako aparkaldia gaindituz gero ordaindu beharko da 
tarifa hau —jabari publikoa erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasatzat joko da—, nahiz eta horrek 
ez dituen galaraziko jokabideak berekin lekartzakeen salaketak eta hura zigortzeko administrazio 
prozedurak. 

Bide publikoan horretarako jarritako makinetan ordaindu beharko da kuota, edo Udalak 
egokitutako aplikazio informatikoen bitartez —Udalaren webgunean argitaratuko da horien izena, 
eta sarbidea emango—. 
 
Doako txartela eskuratzen delarik, gehienez 15 minutuz egon ahal izango da aparkatuta dena 
delako eremuan, eta ezingo da denbora hori gainditze aldera bata bestearen atzetik txartel bat bat 
baino gehiago eskuratu, hala eginez gero administrazio-zehapena ezarri ahal izango baita. 
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 2019KO PREZIOA

APARKALDIAZ GAINDIKOA 
ORDAINTZEA

6,20 euro

 
 
LAUGARREN TARIFA: APARKALDI MUGATUA LEKU BEREZIETAN 
 
Kasuan kasu, adierazten den diru-kopurua ordaindu beharko da ibilgailua ondoren adierazten diren 
lekuetakoren batean uzteagatik —denbora jakin baterako eskubidea ematen du horrek—: 
 

 2019 

RENFE (90 minutu) 2,80 euro 

ALDABE (90 minutu) 2,20 euro 
 
Tarifa honen baitako lekuen sarreran gehienezko denbora muga adierazten duen seinalea izango 
da, eta hori izango da ibilgailu jakin batek bertan gehienez eman ahal izango duen denbora. 
 
Ibilgailua aparkatzen den unean bertan sortuko da kuota, eta leku horietako bakoitzean 
horretarako izango den kontrolatzaileari eskatu eta erosi beharko zaio txartela. 
 
 
BOSGARREN TARIFA: ZERBITZU-TARIFA 
 
Merkataritza, industria eta zerbitzu jarduerei atxikitako ibilgailuak aparkatzeari aplikatuko zaio, 
ibilgailu horiek Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari dagozkionetarako 'auto’ kalifikazioa 
ez dutelarik.   
 
Tarifa honekin aparkaldi mugatuko kale berean egon daitekeen gehieneko denbora 240 minutu 
izango da. 
 
Tarifa hau aplikatuko da: 
 

Denbora 
1. eremuko 
zerbitzuak   Denbora 

2. eremuko 
zerbitzuak 

0-15 0,00  0-15 0,00 
16-30 1,25  16-30 0,95 

32 1,30  32 1,00 
34 1,35  35 1,05 
36 1,40  37 1,10 
38 1,45  40 1,15 
40 1,50  42 1,20 
42 1,55  44 1,25 
44 1,60  47 1,30 
46 1,65  49 1,35 
48 1,70  52 1,40 
50 1,75  54 1,45 
52 1,80  56 1,50 
54 1,85  59 1,55 
57 1,90  61 1,60 
59 1,95  64 1,65 
61 2,00  66 1,70 
62 2,05  69 1,75 
64 2,10  71 1,80 
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66 2,15  73 1,85 
68 2,20  76 1,90 
69 2,25  78 1,95 
71 2,30  81 2,00 
73 2,35  83 2,05 
75 2,40  85 2,10 
77 2,45  88 2,15 
79 2,50  90 2,20 
81 2,55  96 2,25 
83 2,60  101 2,30 
84 2,65  106 2,35 
86 2,70  111 2,40 
88 2,75  116 2,45 
90 2,80  120 2,50 
94 2,85  125 2,55 
99 2,90  130 2,60 

104 2,95  135 2,65 
109 3,00  140 2,70 
114 3,05  145 2,75 
118 3,10  149 2,80 
123 3,15  154 2,85 
128 3,20  159 2,90 
133 3,25  164 2,95 
138 3,30  169 3,00 
142 3,35  173 3,05 
147 3,40  178 3,10 
152 3,45  183 3,15 
157 3,50  188 3,20 
162 3,55  193 3,25 
166 3,60  197 3,30 
171 3,65  202 3,35 
176 3,70  207 3,40 
181 3,75  212 3,45 
186 3,80  217 3,50 
190 3,85  221 3,55 
195 3,90  226 3,60 
200 3,95  231 3,65 
205 4,00  236 3,70 
210 4,05  240 3,75 
214 4,10    
219 4,15    
224 4,20    
229 4,25    
234 4,30    
238 4,35    
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V. SORTZAPENA ETA ORDAINTZEKO MODUA 

 
 
5. artikulua 
 
 
Adierazitako trakzio mekanikoko ibilgailuak udalerriko bide publikoetan —zehaztu diren eremuen 
baitako bide publikoetan— aparkatzen direlarik sortzen da tasa, eta hori ordaintzeko beharra. 
 
Lehen eta bosgarren tarifetako kuoten ordainketa TAO txartelen bitartez egin beharko da, bide 
publikoan horretarako jarritako makinetan erosiz edo Udalak egokitutako aplikazio informatikoen 
bitartez —Udalaren webgunean argitaratuko da horien izena, eta sarbidea emango—. 
 
Ordenantza hau aplikagarri den lekuetan behar den txartelik gabe aparkatzen badira ibilgailuak, 
edo dena delako txartela faltsutua, baliogabetua edo iraungia badago, isuna jarriz zigortuko da, 
2013ko azaroaren 29ko —2014/1/3ko ALHAO— Izaera Urbanoko Bideetako Erabilera, Trafikoa, 
Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen dituen Udal Ordenantzan xedatutakoaren ildotik —Eranskina: 
Arau-hauste eta zigorren taula. 
 
Ibilgailua araututako lekuan aparkatzen duten gidariek ordaindu beharko dituzte ordenantza 
honetako lehen laugarrenean eta bosgarrenean adierazitako tasak. 
 
Bigarren eta bigarren bis tarifei dagokien tasa ibilgailuaren titularrak ordaindu beharko du. 
 
Erositako txartelak baimentzen duen denbora gainditzen delarik ordaintzekoa den hirugarren tarifa 
bide publikoan horretarako jarritako makinetan ordaindu ahal izango da, edo Udalak egokitutako 
aplikazio informatikoen bitartez —Udalaren webgunean argitaratuko da horien izena, eta sarbidea 
emango 
 
Denbora neurtzeko, txartela erosi den makinak markatzen duen ordua izango da balio duen 
bakarra baldin eta bertan ordaintzen bada; Udalak horretarako egokitutako aplikazio informatikoak 
baliatuz gero, berriz, horiek adierazten dutena. 

“Egoiliar" edo “merkatari” bereizgarria galduz gero, txartel berria eskuratu ahal izango du 
titularrak, baldin eta zinpean aitortzen badu galdu egin duela. 6 euro ordaindu beharko ditu aldez 
aurretik. 

 
 

VI. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
6. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu horiei 
dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra 
aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-
bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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Ordenantzaren eranskina 

 
Hiriko trafikoa eta ibilgailuen aparkalekuak arautu eta kontrolatzea 

 
Gasteizko TAO eremuetako kaleak 

 
1. EREMUA 

1 A 
 
Adatseko Andre Mariaren kalea 
Agirre Lehendakariaren kalea 
Alaba Jeneralaren kalea 
Amarika plaza 
Arka kalea 
Becerro de Bengoa kalea 
Cadena y Eleta Apezpikuaren kalea 
Eduardo Dato kalea 
Espainia plaza 
Florida kalea, 1-49 eta 2-60 
Floridako ibilbidea 
Foru kalea, 7-49 eta 6-30 
Geltoki plaza 
Gernikako Estatutuaren kalea 
Independentzia kalea 

Jose Erbina kalea 
Loma Jeneralaren plaza 
Lope de Larrea kalea 
Louis Heintz kalea 
Magdalena kalea 
Manuel Iradier kalea, 1-33 eta 2-72 
Olagibel kalea, 1-27 eta 2-22 
Posta kalea, 1-33 eta 2-46 
Prado kalea 
Ramon Ortiz de Zarate kalea 
Salvador Garcia del Diestro kalea 
San Antonio kalea 
San Prudentzio kalea 
Santiago Ramon y Cajal kalea 
Senda ibilbidea 

 
 

1 B 
 
Aiala Kantzilerraren kalea 
Angulema kalea 
Babesgabetuen Andre Mariaren plaza 
Bake kalea 
Diego Martinez de Alaba kalea 
Done Jakue hiribidea, 1-15 eta 2-6 
Eduardo Belasko kalea 
Errioxa kalea 
Estibalizko Andre Mariaren hiribidea 
Federico Baraibar kalea, 1-7 eta 2-12 
Florida kalea, 51A-61 eta 62-86 
Herrandarren kalea, 1-11 eta 2-46 
Isaac Albeniz kalea 
Jesus Guridi kalea 
Jose Lejarreta kalea 

Joan II.aren kalea 
Joan XXIII.aren kalea 
Judimendi kalea, 26-58 
Aranburutarren kalea 
Jose Mardones kalea, 1-11 eta 2-22 
Kutaisi kalea 
Mantelitarren kalea 
Manuel Iradier kalea, 35-39 eta 74-92 
Olagibel kalea, 29-63 eta 26-68 
Pio XII.aren kalea 
Posta kalea, 37-51 eta 48-52 
Santa Barbara plaza 
Urriaren Hamabiaren kalea 
 

 
 

2. EREMUA 

2 A 
 
Aihotz plaza 
Aiztogile kalea 
Antepara kalea 
Arana kalea, 1-13 eta  2-22 
Arkupeko ibilbidea 
Arrieta kalea 
Aska kalea 
Askatasun kalea 
Barnekale Berria 
Barrenkalea 
Bilbo plaza 
Bueno Monreal kalea 
Done Jakue hiribidea, 17 

Errege atea 
Errege-Erregina Katolikoen kalea, 1-15A eta 2-
26 
Eskola kalea 
Esperantza kalea 
Estenaga Apezpikuaren kalea 
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen kalea 
Foru kalea, 1-5 
Frai Zacarias Martinez kalea 
Frantzia kalea  
Gasteiz kalea 
Goiuri plaza 
Herrandarren kalea, 13-53 eta 46A-100 
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Isabel Orbe kalea, 7-13 
Jauregi kalea 
Jose Mardones kalea, 24 
Kalonjeen zidorra 
Kanpokale Berria 
La Paloma kalea 
Legutianoko atea, 1-17 eta 2-26 
Mateo Benigno Moraza kalea 
Ospitale plaza 
Pedro Orbea kalea 
Pintore kalea 
Prudencio Maria Berastegi kalea 
San Anton plaza 
San Bizente aldapa 
San Bizente Paulekoaren kalea 

San Frantzisko aldapa 
San Frantzisko kalea 
San Frantzisko Xabierkoaren kantoia 
San Ignazio Loiolakoaren kalea 
San Ildefontso kalea 
San Markos kantoia 
San Prudentzio Ikastetxeko kalea 
Santa Ana kantoia 
Santa Maria kalea 
Santa Maria kantoia 
Santa Maria plaza 
Santo Domingo kalea 
Tornu kalea 
Txikita kalea 
Urbina kalea

 
 
 
 
 

2 B 
 
Ahate Iturri plazatxoa 
Aldabe kalea 
Aldabe plazatxoa 
Andre Maria Zuriaren Koroatzearen kalea 
Apaizgaitegiko kantoia 
Arriagako atea, 1-21 eta 2-16 
Basoa kalea 
Beethoven kalea 
Bruno Villarreal kalea 
Domingo Beltran de Otazu kalea, 13-47 eta 16- 
50 
Errementari kalea, 39-41 eta 88-108 
Eulogio Serdan kalea 
Eulogio Serdan pasabidea 
Gasteiz hiribidea, 66-90 
Gorbeia kalea, 19A-41 eta 32-54 

Gurutze Zuriko kalea 
Hedegile kalea, 121-157 eta 108-124 
Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea, 26-
40 eta 37-53 
Julian Apraiz kalea 
Konstituzio plaza, 1 eta 2 
Kutxa kalea 
Larrugile kalea 
Manuel Diaz de Arkaia kalea 
Navarro Villoslada kalea 
Pascual Andagoia plaza 
Santo Domingo plaza 
Simon Anda kalea 
Zaldiaran plaza 
Zapatari kalea, 81-101 eta 94A-110 
Ziudadela plaza 

 
 
 
 
 

2 C 
 
Alamedako Markesaren plaza 
Andre Maria Zuriaren plaza 
Anorbin kantoia 
Badaia kalea 
Bakardade kantoia 
Diputazio kalea 
Domingo Beltran de Otazu kalea, 1-11 eta 2-12 
Errementari kalea, 1-37 eta 2-86 
Felix Maria Samaniego kalea 
Francisco Juan Aiala plaza 
Gasteiz hiribidea, 52-64 
Gorbeia kalea, 1-19 eta 2-30 
Harategi kantoia 
Hedegile kalea, 1-119 eta 2-104 
Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea, 1-
35 eta 4-24 

Joaquin Jose Landazuri kalea 
Pedro Egaña kalea 
Peñafloridako Kondearen plaza 
Probintzia plaza 
Ramiro Maeztu kalea 
Ramiro Maeztu pasabidea 
Ricardo Buesa kalea 
San Pedroko pasabidea 
San Roke kantoia 
Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 1-21 eta 
2-30 
Uhaska Zaharreko kalea 
Vicente Goikoetxea kalea 
Zapatari kalea, 1-79 eta 2-94 
Zerkabarren kalea 
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7.7 BIDE PUBLIKOKO LURZORU, LURPE ETA GAINAK OKUPATZEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “bide publikoko lurzoru, lurpe eta gainak okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak” —
orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta 
uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi 
gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, 
zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
 
Erabilera publikoko bide publiko, lursail eta ondasunetako lurzoru, lurpe eta gainen ustiapen 
berezia da tasa honen zerga-egitatea; zehazki, horiek honelakoak jarriz okupatzea: kableak, 
hodiak, argindar, ur eta gas eroanbideak, zerbitzu galeriak, lurpeko ganbera eta konektoreak, 
aldagailuak, erregaientzako eta bestelako jariakinentzako tanke eta biltegiak, habeak, 
euskarriak, airetiko lineak, lotze, banatze eta miatze zuloak, baskulak eta salmenta 
automatikorako tresnak, biltegiak, hornigailuak, argazki kabinak edo beste edozein instalazio.  
 
Mantendu eta zaintzea, osorik nahiz partez, udalaren ardurapean dagoen bideak oro joko dira 
udal bidetzat. 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Arabako lurralde historiko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren pertsona fisiko eta juridikoak nahiz erakundeak izango dira subjektu pasiboak, zergapeko 
gisa, eta, bereziki, lizentzia ematen zaien pertsona edo erakundeak, baita erabilera edo ustiapen 
horri etekina ateratzen diotenak ere.  
 
 
 

IV. ZERGAREN KUOTA 
 
 

4. artikulua 
 

Tarifa hauen arabera zehaztuko da: 
 

 
LEHEN TARIFA.- Eroanbideak 
 
1. Gehienez hiru eroale eta neutro bat duten tentsio txikiko argindar eroanbideen metro edo 
metro-zatiko hau ordaindu beharko da, urtean: 
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 Lurpekoak Airetikoak 

a) 10 mm2 arteko sekzioa ............................... 0,08 euro ................... 0,13 euro. 

b) 11 mm2tik 50era arteko sekzioa .................. 0,13 euro ................... 0,25 euro. 

c) 51 mm2tik 200era arteko sekzioa ................. 0,20 euro ................... 0,43 euro. 

d) 201 mm2tik 500era arteko sekzioa................ 0,46 euro ................... 0,64 euro. 

e) 500 mm2tik gorako sekzioa ......................... 0,93 euro ................... 1,09 euro. 
 
 
Lurpeko instalazioak hainbat eroanbide hartzen dituen hodi baten baitan jartzen direlarik, linea 
guztien sekzioen batura hartuko da likidazio-oinarritzat. 
 
Airetiko lineetan, hiru eroale eta neutro bateko multzo bakoitza linea berritzat joko da, eta 
eroanbide guztien sekzioen batura joko da likidazio-oinarritzat. 
 
2. Berariaz tarifatu gabeko kable eta hodiak, metro edo metro-zatiko, urtean: 

o Lurpekoak....................................................................................... 0,20 euro. 

o Airetikoak........................................................................................ 0,36 euro. 
 
 
BIGARREN TARIFA.- Hodiak 
 
Jariakinak edo solidoak eroateko lurpeko hodien metro edo metro-zatiko, urtean: 

a) 50 mm arteko diametroa .................................................................. 0,18 euro. 

b) 51 mm-tik 100era arteko diametroa................................................... 0,29 euro. 

c) 101 mm-tik 200era arteko diametroa................................................. 0,60 euro. 

d) 201 mm-tik 500era arteko diametroa ................................................ 1,60 euro. 

e) 500 mm-tik gorako diametroa .......................................................... 5,82 euro. 
 
 
HIRUGARREN TARIFA.- Aldagailuak  
 
Argindar aldagailuak, bide publikoaren gainean: 

a) 20 m2tik gora hartzen ez badu, urtean: ............................................107,45 euro 

b) 20 m2tik gora hartzen badu, urtean: ................................................192,71 euro 
 
Lurpeko aldagailu bakoitzeko, urtean:............................................................168,73 euro 
 
 
LAUGARREN TARIFA.- Bestelako instalazioak 
 
1. m2 erdira arteko miatze zuloak, bakoitzeko, urtean: ................................. 7,29 euro 

 m2 erditik gorako miatze zuloak, bakoitzeko, urtean:................................13,96 euro 

 

2. Tentsio handiko banatze edo bideratze kutxak, lurpean: ............................ 7,29 euro 
 
3. Salmenta makinak, baskula automatikoak eta antzekoak, txanponekin funtzionatzen  

         dutenak, bakoitzeko, urtean: .................................................................55,32 euro 

Aparatu horiek berak, udal eraikin edo lokaletan jarriz gero: .....................82,83 euro 

 
4. Gasolina hornigailuak, labaintzaileak, haizea ematekoak eta abar, urtean: 147,59 euro 
 
5. Garoa jotzeko larrainak, herri lurretan, urtean: .......................................20,57 euro 
 
6. Argazki kabinak, m2 edo zatiko, urtean: .................................................73,55 euro 
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7. Toberak, estalkiak eta koipe astunak, ikatza eta antzekoen husteko ahoak, bakoitzeko:  
 

a) m2 erditik gora hartzen ez badu, urtean: .......................................18,70 euro 

b) m2 erditik gora hartzen badu, urtean: ...........................................46,46 euro 
 
8. Kalearen gaina hartzea, m2ko: ............................................................... 0,66 euro 
 
 
BOSGARREN TARIFA 
 
 
Udal lurpea aurreko tarifetan aipatu gabekoetarako erabiltzen delarik, tasa hau sortuko da: 

o metro edo metro-zatiko ................................................................. 0,87 euro 
 
 
SEIGARREN TARIFA 
 
 
1. Hauxe da tasa honen zerga-egitatea: bide publikoetako lurzorua, gaina nahiz lurpea 
gordailu-erakundeen edo bestelako finantza-erakundeen fatxadetan kutxazain automatikoak 
jartzeko baliatzea, zerbitzua bide publikoan ematen bazaio bezeroari. 
 
2. Aurreko atalean adierazitako ezaugarriak dituzten kutxazain automatikoengatik tasa 
hau ordaindu beharko da: 
Bakoitzeko, urteko baimena .....................................................................405,76 euro. 
 
3. Erabiltzaileari zerbitzua bide publikoan eskaintzeko asmoz fatxadetan kutxazain 
automatikoak jarriak dituzten gordailu-erakundeak eta bestelako finantza-erakundeak 
egongo dira tasa ordaintzera behartuta  
 
 

V. SORTZAPENA 
 
 
5. artikulua 
 
Ustiapena baimentzen duen udal lizentzia edo emakida ematearekin batera sortuko da 
ordaintzeko obligazioa, edo okupazioa gauzatzen denean, behar den lizentziarik gabe egiten 
bada. 
 
Ordenantza honetako tarifan adierazitako kuotak urtekoak, murriztu ezinak eta banatu ezinak 
dira, eta urteko lehen egunean joko dira sortutzat, salbu eta ordaintzeko obligazioa gerora 
sortzen delarik, obligazio hori sortzen den unean joko baita sortutzat kuota halakoetan. 
 
 

VI. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 

6. artikulua 

Ez da inongo salbuespen edo hobaririk onartuko, tasa hau ordainarazteari dagokionez. 

 
 

VII. KUDEAKETA ARAUAK 
 
 

7. artikulua 
 
1. Ordenantza honetan arautzen diren ustiapenetarako lizentzia eskuratu nahi duten pertsona 
natural nahiz juridikoek egin nahi dituzten instalazioen deklarazio zehatza aurkeztu beharko 
dute Bide Publikoaren Zerbitzuan, epeak ere adierazten dituztelarik. 
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2. Zerga Kudeaketarako Zerbitzua arduratuko da tasa hau kudeatzeaz eta behar diren 
likidazioak egiteaz —tasaren errolda edo erroldak eratuko ditu horretarako, behar izanez gero—, 
eta orobat jaulkiko ditu ordainagiriak, tasa kobratzeko.   
 
3. Erabilera pribatuak edo ustiapen bereziak udal ondasunei kalterik ekar baliezaieke, kalte 
horiei aurre egiteko egokitzat jotzen duen diru-kopurua gordailu uztea galdatu ahal izango du 
Gasteizko Udalak, ordaindu beharreko tasa ordainarazteaz gain. 
 
4. Nolanahi ere, ondasunak lehengoratu edo konpon daitezela galdatuko du Gasteizko Udalak. 
Konpontzerik ez badago, suntsitutako ondasunen balioaren edo hondatutakoa konpontzeko 
behar den diru-kopuruaren pareko kalte-ordaina jasoko du udalak. 
 

 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 
8. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen 
kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.9 BIDE PUBLIKOAREN GAINEKO EDO FATXADA-LERROTIK KANPOKO TRIBUNA, 
OLANA, BALKOI, ERROTULU, BEHATOKI ETA ANTZEKO INSTALAZIOENGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO TASAK. 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua. 
 
Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren 
ildotik, bide publikoaren gaineko edo fatxada-lerrotik kanpoko tribuna, olana, balkoi, 
errotulu, behatoki eta antzeko instalazioengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dira 
ordenantza fiskal honen bitartez. 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua. 
 
Hauxe da tasa honen zerga-egitatea: jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo ustiapen 
berezia, bai lizentzia, baimen edo emakiden ondorio delarik, bai erabilera edo ustiapena 
arauzko baimena eskatu gabe gauzatzen delarik. 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOA ETA ERANTZULEAK 
 
 
3. artikulua. 
 
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboaren eta ustiapen bereziaren tasen subjektu 
pasiboak, zergadun diren aldetik, honako hauek dira: Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorraren 35.3 artikuluan aipatzen diren pertsona fisiko nahiz juridikoak eta entitateak, 
udal jabari publikoa onura partikularrerako baliatzen, erabiltzen edo ustiatzen dutelarik. 

 
 

IV. ZERGA-OINARRIA 
 
 
4. artikulua. 
 
Honako hauek izango dira ordenantza honetan arautzen diren tasak kobratzeko oinarri: dena 
delako instalazioaren elementuen zer-nolako eta ezaugarriak, hura instalatzen den bide 
publikoaren kategoria, ustiapenaren iraunaldia eta hartzen duen azalera —lizentzia dela 
medio baimendua nahiz baimenik gabe jarria izan—, eta, horrez gain, ustiapenaren ondorio 
den erabilerak merkatuan izango lukeen balioa ere aintzat hartuko da, erreferentzia gisa. 
 
Ekonomi Jardueren gaineko Zergarako kalifikazio bera baliatuz zehaztuko da kalearen 
kategoria. 
 
4 bis. Artikulua. 
 
Zergen eta Tokiko Zuzenbide Publikoko Bestelako Diru-sarreren Kudeaketa, Bilketa eta 
Ikuskaritzari buruzko Ordenantza Orokorraren 33. artikuluan, 2 bis atalean ezarritakoa 
Ordenantza honi aplikatu beharko zaio. 
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V. ZERGAREN KUOTA 
5. artikulua.- 
 
Hauxe izango da zergaren kuota, artikulu honetan adierazten denaren ildotik: tarifa bat 
aplikatzetik ateratzen den kopurua, ezartzen den kopuru finkoa edo bi prozedura horiek 
batera aplikatzetik ateratzen dena. 
 
TARIFAK: 

ERAKUSLEIHOAK, DEKORAZIO-AITZINALDEAK, OLANAK 
ETA MARKESINAK

KALEAREN 
KATEGORIA KUOTA

1 80,24 euro  

2 69,77 euro  

3 59,30 euro  

1. Erakusleihoak, erakusgaiak, dekorazio-aitzinaldeak, 
erakusleihoen itxitura eta instalazio osagarriak edo 
ordezkoak, fatxadaren luzeraren metro bakoitzeko nahiz 
azken metro zatiagatik, bide publikoaren kategoriaren 
arabera, urtean

4 46,05 euro  

1 14,71 euro  

2 12,79 euro  

3 10,87 euro  

2. Olanak, fatxadaren luzeraren metro bakoitzeko nahiz 
azken metro zatiagatik, bide publikoaren kategoriaren 
arabera, urtean

4 8,44 euro  

1 71,32 euro  

2 62,02 euro  

3 52,72 euro  

3. Markesinak, m2ko nahiz azken zatiagatik, bide 
publikoaren kategoriaren arabera, urtean

4 40,93 euro  

1 59,43 euro  

2 51,68 euro  

3 43,93 euro  

4. Ustiapen edo erabilera pribatiboa —behatoki, galeria 
eta balkoiak—, m2ko nahiz azken zatiagatik, bide 
publikoaren kategoriaren arabera, urtean

4 34,10 euro  

1 64,18 euro  

2 55,82 euro  

3 47,44 euro  

5. Errotuluak, idazkunak eta leiho-balkoietako 
zintzilikariak, bide publikoaren gainean proiektatzen 
duten azaleraren m2ko nahiz azken zatiagatik, urtean

4 36,84 euro  

6. artikulua. 
 
Balkoi, galeria edo behatokiek jabari publikoaren gaina hartzen badute, aurreko artikuluan 
finkatutako tasak ordaindu beharko dira —behin bakarrik, urtebeteri dagokiona—, dena 
delako obra-lizentzia ematen denean. 
Horretarako, solairu bakoitzeko behatoki, galeria edo balkoien neurketa oinean egingo da, 
kanpoko marrak mugatzen duen —eta ahalik eta alderik gutxien izan beharko dituen— irudi 
geometriko erregular nahiz irregularraren azalera kalkulatuz eta guztienak batuz. 
 
7. artikulua. 
 
Bide publikoa errotulu eta iragarkiekin hartzen delarik, proiektatzen duten irudi 
geometrikoaren azalera kalkulatuz neurtuko dira horiek, erregularrak nahiz irregularrak izan. 
Fatxada-lerrotik 10 cm baino gutxiago irteten diren iragarki eta errotuluengatik ez da 
tarifarik ordainduko; aldiz, 10 cm baino gehiago irteten direnengatik hartzen den azalera 
osoari dagozkion tarifak ordaindu beharko dira, epigrafe honetako arauei jarraiki. 
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VI. SORTZAPENA 

 
8. artikulua. 
 
Tasa edo ordaintzeko beharra sortzen da erabilera edo ustiapen berezia dakarren lizentzia, 
baimena edo emakida ematen den unean, edo erabilera hori egiatan gauzatzen den unean, 
behar den baimena eskatu gabe egin bada. 
 

 
VII. KUDEAKETA ARAUAK 

 
 

9. artikulua 
 
Lizentzia edo baimen eskabideak nahiz aurretiko komunikazio edo erantzukizunpeko 
aitorpenak sistema telematikoen bitartez aurkezten badira, likidazioa onartu eta sistema 
telematikoan eskuragarri jartzen den eguna joko da tasa-likidazioaren jakinarazpenaren 
datatzat eta, horrenbestez, ordaintzeko borondatezko epearen hasiera-datatzat. 
 

VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 
10. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen 
kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.10  HILERRIAN ERAIKUNTZAK LAGATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua 
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “hilerrian eraikuntzak lagatzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat aintzat harturik 
Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 
Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen 
eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari 
buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 
 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
 
Ondoren adierazten diren zerbitzuetako edozein ematea izango da tasa honen zerga-egitatea. 
 

 
III. SUBJEKTU PASIBOAK 

 
3. artikulua 
 
Hilobi, horma-hilobi eta panteoien gaineko eskubideen izenburuetan adierazten diren 
zerbitzuetako edozein eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak izango dira subjektu 
pasiboak. 
 
 

IV. ZERGAREN KUOTA 
 
 

4. artikulua 
 
 
Tarifa hauen arabera zehaztuko da:  
 

A) HILOBI ESKUBIDEAK LAGATZEA, EREMU KOMUNEAN 

 
Lurrean edo hilobi komunetan ehorzteko lursail lagapenak aldi baterako hileta-eskubidetzat 
joko dira, eta ez da tasarik sortuko halakoengatik. 
 
Lagapenak 10 urte iraungo du gehienez; epea igarotakoan, gorpuzkiak bertatik atera eta 
hezurtegi komunera eramango dira, baldin eta lagapen epea bukatzen den eguna baino hiru 
hilabete lehenago beste hilobi batean ehorzteko eskatzen ez bada; kasu horretan, zerbitzu horri 
dagozkion tasak ordaindu beharko dira. 
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B) HILOBI LAGAPEN EDO ESKUBIDEAK 
 
 

 25 urterako 50 urterako 

Horma-hilobia  863,55 euro  1.727,11 euro 

Hilobia handia 6.903,37 euro 13.806,75 euro 

Hilobi ertaina 5.177,52 euro 10.355,06 euro 

Hilobi txikia 3.451,68 euro 6.903,37 euro 

Kolunbarioa 461,30 euro 922,56 euro 

Aurrealdeetan kokatutako hilobiei ehuneko 12 gehituko zaie.. 

 
Tarifa hori aplikatzetik ateratzen den kuota garbia aldi bakarrean ordaindu beharko da udal 
bulegoetan, hilabeteko epean, interesdunari hilobi eskubidea aitortu zaiola jakinarazten zaion 
egunaren biharamunetik. 
 
Hilobia osorik edo partez granitoz estalia badago, lagapen-hartzaileari egotziko zaio 
materialaren zenbatekoa, enpresa hornitzaileak Udalari kobratzen dion prezio berean. 
 
C) HILOBI ESKUBIDEAREN TITULARTASUNA ALDATZEA 
 
Hilobi eskubide bat eskuz aldatu edo ondorengoen esku geratzen delarik, 
tasa hau ordaindu beharko da ........................................................................85,33 euro. 
 
Udal bulegoetan ordaindu beharko da kuota, titulartasuna aldatzeko eskatzen denean. Kuota 
honetatik salbuetsita daude horma-hilobia, hilobia edo panteoia batera erosi zuten 
ezkontideen artean egiten diren eskualdatzeak, baita helburutzat udalari lagatzea dutenak 
ere. 
Ehorzte-eskubidearen balioa, ondorio fiskaletarako, itzulketa-balioak zehaztuko du. 
 
D) HILOBI ESKUBIDEA ITZULTZEA 

Hilobi eskubidearen lagapenari uko egiten badio titularrak —hilobia hutsik egonik, eta karga 
fiskalik eta legez kanpoko eraberritzerik gabe—, eta uko egite hori udalaren alde egin nahi ez 
badu, erosi zen urteko tasari —KPIaren arabera eguneratuta— igarotako aldiari dagokion 
ehunekoa eta, behar izanez gero, inskripzio-estalki berriaren kostua kentzetik ateratzen den 
zenbatekoa ordainduko zaio. 
 
Hilobia granitoz estalita badago, lizentziaren arabera, gaineztatze horren kostua ordainduko 
zaio titularrari. 
 

V. SORTZAPENA 
 

5. artikulua 
 

Oro har, edozein zerbitzu eskatzen denean sortzen da tasa, edo lurperatzeko lekuak esleitzen 
direnean. 

 
VI. KUDEAKETA ARAUAK 

 
 

6. artikulua 
 
Zerga Kudeaketarako Zerbitzua arduratuko da tasa hau kudeatzeaz, Hilerri Zerbitzuak ematen 
dion informazioa baliatuz. Zerbitzu horri dagokio espazioak esleitzeko eta horien erabilera 
zehazteko arauak ematea, arlo hori arautzen duen berariazko araudiaren ildotik. 
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Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 62.2 artikuluan ezarritako epeetan ordaindu 
beharko da tasa. 

 
 
 

VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 
 
 

7. artikulua 
 
Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen 
kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
 

 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.11 KULTUR ETA BILTZAR EKIPAMENDUAK, EKIPAMENDU POLIFUNTZIONALAK ETA 
GIZARTE ETXEAK ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK 

 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA  
 
 
1. artikulua 

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “kultur eta biltzar ekipamenduak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak” —orobat 
aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 185/1995 epaia eta uztailaren 
13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, 
berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta 
ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

 
II. ZERGA-EGITATEA 

 
 

2. artikulua 
 
Testuaren artikuluetan zehazten diren kultur eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu 
polifuntzionalak eta gizarte etxeak erabiltzea da tasaren zerga-egitatea. 

 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 
Tasaren objektu diren espazioak okupatzea eskatzen duten pertsona fisiko eta juridikoak nahiz 
Arabako Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren entitateak izango dira subjektu pasiboak. 
 

IV. TARIFAK 
 
 

4. artikulua 

7.11.1       BILTZAR EKIPAMENDUAK 
 
 
Europa eta Goiuri biltzar jauregietako aretoak nahiz eraikin horiek berak osorik erabiltzen 
direlarik mintegiak, biltzarrak, bilerak, jardunaldiak, erakusketak, feriak eta antzekoak egiteko, 
baliatze berezi horri dagokion tasa ordaindu beharko da.  
 

  
 
1. Hauek izango dira Europa biltzar jauregiko aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
 
 
 

ARETOA EGUN OSOA EGUN ERDIA 
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IPAR-HEGALA 

- FCO. VITORIA ARETOA 1.020,00 euro 714,00  euro 

- J. M. BARANDIARAN 
ARETOA 510,00 euro 306,00  euro 

- MICAELA PORTILLA 
ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- GASTEIZ ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- AIARA ARETOA 153,00 euro 76,50  euro 

- ATONDO NAGUSIA 153,00 euro  

- ERAKUSMAHAIA 51,00  euro  

- ARMENTIA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- FLORIDA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- PRADO ARETOA 204,00 euro 102,00 euro 

- SALBURUA ARETOA 306,00  euro 153,00 euro 

- ZABALGANA ARETOA 255,00 euro 127,50 euro 

- SORGINETXE ARETOA 357,00 euro 178,50 euro 

- LA HECHICERA ARETOA 357,00  euro 178,50 euro 

- BEGIRATOKIA  306,00  euro 204,00 euro 

- 1. OFFICEA 102,00 euro  

HEGO-HEGALA - ERAKUSKETA ARETOA 

GREEN CAPITAL 612,00 euro 306,00 euro 

OLARIZU 1.020,00 euro 714,00 euro 

ESTIBALITZ 408,00 euro  

- 2. OFFICEA 102,00 euro  

ERDIKO EREMUA   

1.530,00 euro, kongresu-
erabilera 

1.020,00 euro, kongresu-erabilera 

MARIA DE MAEZTU 
AUDITORIUMA 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 
7.11.2 puntuan adierazten 
diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean 
erabiltzeari dagozkionak—. 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean erabiltzeari 
dagozkionak—. 

  

MARIA DE MAEZTU 
AUDITORIUMA (PLATEA) 

Ikuskizunak hartzen 
dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak 
aplikatuko dira —Principal 
antzokia lanegunean 
erabiltzeari dagozkionak—. 

Ikuskizunak hartzen dituelarik, 7.11.2 puntuan 
adierazten diren tasak aplikatuko dira —
Principal antzokia lanegunean erabiltzeari 
dagozkionak—. 

HIRIBIDEA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

ERDIKO ATONDOA 178,50 euro ---- 
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TERRAZA 182,07 euro, kongresu-
erabilera 

 
182,07 euro, kongresu-erabilera 

 

 
2. Hileta zibiletarako erabiltzea 
 

ARETOA ORDU ERDIKO EDO ORDU 
ZATIKO 

- FCO.VITORIA ARETOA 111,86  euro 

 
Europa biltzar jauregiko gaueko tasa: 306,00   euro orduko 
 
EUROPA BILTZAR JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN ARAUAK 
 
• Prezio horietan ez da sartzen lekua 22:00etatik aurrera edo 8:00ak baino lehenago 

erabiltzea. 

• Eguneko ordutegian jauregia irekitzeko langileak prezioan sartuta daude (8:00etatik 
22:00etara). 

• Areto bakoitzean dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa prezioan sartua dago, 
baita ikus-entzunezko baliabide horietaz arduratuko den teknikaria ere, eguneko 
ordutegian (8:00etatik 22:00etara).  

• Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik behar izanez gero, 
eskatzailearen kontura izango dira beti ere, eta zuzenean ordaindu beharko dizkie hark 
biltzar jauregiaren esleipendun diren enpresei. 

• Egun erdiko ordutegia 8:00etatik 14:00etara edo 16:00etatik 22:00etara izango da. 

• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 22:00etatik 8:00etara bitartekoek, orduko 306,00   
euroko tarifa berezi baten karga izango dute, salbu eta, jauregiko antolakuntza-
premiengatik hala hitzartzen delarik, muntatze eta desmuntatze lanak egiteko. 

• Gutxienez 10 egun lehenago kudeatu beharko dira erreserbak, eta 16 egun lehenago 
antolakuntza konplexua bada. 

• Antolatzaileak eskatutako aretoak muntatzeko lehen egunak eta desmuntatze egunak 
ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Jauregiko ohiko dekoratuak erabat aldatzeak kostu gehigarria ekarriko du berekin: 
erreserbatutako aretoaren alokairu-tasaren ehuneko 25a. 

• Aretoak altzari finkoak edo erdi-finkoak baditu, 15 egun lehenago eskatu beharko da 
horien antolamendua aldatzeko berariazko aurrekontua —antolatzailearen kontura—. 

• Jauregi osoa erreserbatzen bada —eta biltzarrak eta interes turistiko bereziko ekitaldiak 
izanik—, tarifa berezi orokor bat aplikatzeko aukera aztertuko da. Gehienez ere ehuneko 
50eko hobaria ekarri ahal izango du horrek berekin. 

• Behatokia, atondoak eta igarobideak ez dira tasari lotuak egongo kafe-zerbitzuak, luncha 
eta antzekoak eskaintzeko baliatzen direlarik. Era berean, atondoak ez dira tasari lotuak 
egongo akreditazio-leku gisa baliatzen direlarik. 

• Atarteetan eta igarobideetan apaingarriak, standak, catering-zerbitzuak edo beste 
edozein elementu jartzekotan, berariazko baimena eman beharko dute aldez aurretik 
jauregiko arduradunek. 
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• Ordenantzan jasotzen diren hobarietakoren bat badagokio jarduerari —edo tasa 
ordaintzetik salbuetsita geratzea—, sarrerarako langile lagungarri bati dagozkion kostuak 
bere gain hartu beharko ditu antolatzaileak, baita ikus-entzunezkoez arduratuko den 
langile lagungarriari dagozkionak ere, jauregiko arduradunek horien beharra dagoela uste 
badute. Areto hauetakoren bat erabiltzen denean beharko dira langile lagungarri horiek: 
Fco. de Vitoria auditoriuma, María de Maeztu auditoriuma —kasu horietan, langile 
lagungarri bana beharko da une horretan erabiltzen ari diren hiru solairuetako bakoitzeko 
sarrerarako—, Green Capital aretoa, Olarizu aretoa edo Estibalitz aretoa. Jauregian 
zerbitzu hori esleitua duten enpresek hornituko dituzte langile horiek, kasuan-kasuan 
kontratazio-lehiaketan ezarritako prezioen arabera. 

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino gutxiago 
falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren ehuneko 25 
ordaindu beharko da. 

• Seinaleztapena kanpoko euskarrien gainean egingo da; ezingo da inongo elementurik 
itsatsi horma, ate, beira eta altzarietan. 

• Aretoetako mahai, atril, zutabe, horma eta ateetan kartelik, pankartarik eta bestelakorik 
ez itsasteko konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak, baita jauregiaren 
barruan erretzen ez uztekoa eta jauregiko arduradunei ekitaldirako kontratatutako 
enpresa eta zerbitzuen (pankartak, cateringa, loreak...) berri ematekoa ere.  

• Aldez aurretik hala hitzartzen delarik eta erregistratutako catering enpresa batek 
hornitzen dituelarik baino ezingo dira janari eta edariak hartu jauregiaren barruan, edo 
halakoak hornitzen dituzten makinetatik hartuta, horretarako dagoen lekuan. 

• Biltzarreko catering enpresak zoruen babesa bermatu beharko du, kaltetu litzakeen 
jardueraren bat gauzatzekotan delarik: garagardo-txorrotak muntatu, aldi baterako 
barrak eta abar.  

• Jantoki, kafe-leku, dastaleku edo antzeko gisa erabilitako lekuan oinarrizko garbiketa egin 
beharko du catering enpresak. Eta, bereziki, catering jarduerak sortutako zaborra 
erretiratzeaz arduratu beharko du. Era berean, gela lagungarri gisa erabilitako espazioa 
ere garbitu beharko du.  

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa beren gain hartu beharko dute catering 
enpresek. 

• Muntatze lan guztiak ikuskatzeko konpromisoa hartu beharko du bere gain antolatzaileak, 
baita erabakitzen diren ordutegi eta baldintzak betetzekoa ere. Standak, agertokiak eta 
antzekoak muntatzen badira, zoruak behar bezala babesten direla bermatu beharko du 
antolatzaileak, elementuak muntatu aurretik. 

• Aurkitu zen egoera berean geratu beharko du instalazioak, eta antolatzaileak bere gain 
hartu beharko ditu kaltetu edo desagertzen diren materialak konpondu edo ordezteak 
berekin dakartzan gastuak, baita beharrezko gertatzen diren aparteko garbiketak ere. 

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa bere gain hartu beharko du antolatzaileak. 

• Udal areto horiek erabiltzeko arauak betetzeko konpromisoa hartzen du bere gain 
eskatzaileak, eta orobat indarrean dauden lege-arauak —edukiera, segurtasuna, higienea 
eta osasungarritasuna, autore-eskubideak, eta ekitaldiari eragin diezaioketen 
gainerakoak—. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIGARREN TARIFA: Goiuri biltzar jauregia. 
 
Hauek izango dira Goiuri biltzar jauregiko aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
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ARETOA EGUN OSOA EGUN ERDIA 

- MARTÍN DE SALINAS ARETOA 510,00 euro 306,00 euro 

- P. MTZ. DE ÁLAVA ARETOA 306,00 euro 178,50 euro 

- LEHEN ESKAILERA-BURUA 132,60 euro  

- BIGARREN ESKAILERA-BURUA 132,60 euro  

Beheko solairuko areto ojibala 102,00 euro  

Solairuarteko areto ojibala 102,00 euro  

 
Goiuri jauregiko gaueko tasa: 112,20 euro orduko 
 

Hileta zibiletarako erabiltzea 

ARETOA ORDU ERDIKO EDO ORDU 
ZATIKO 

- MARTÍN DE SALINAS ARETOA 68,03 euro 

 
 
GOIURI JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN ARAUAK 
 
• Prezio horretan ez da sartzen lekua gauez erabiltzea —22:00etatik 8:00etara bitartean—. 

• Eguneko ordutegian, astegunetan, jauregia irekitzeko langileak prezioan sartuta daude; 
ez, ordea, asteburu eta jaiegunetakoak.  

• Asteburuetan, jaiegunetan eta gaueko ordutegian irekitzekotan, ekitaldi berezietarako 
izango da, eta horrek berekin ekarriko du eskatzaileak bere gain hartzea jauregiak 
zerbitzu horiek hitzartuta dituen enpresek ateak irekitzeko jartzen dituzten langileei (bi 
lagun) eta ikus-entzunezkoen teknikariari dagozkien kostuak. 

• Areto bakoitzean dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa prezioan sartua dago, 
baita ikus-entzunezko baliabide horietaz arduratuko den teknikaria ere, eguneko 
ordutegian, lanegunetan, astelehenetik ostiralera bitartean; ez, ordea, asteburu eta 
jaiegunetan.  

• Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik behar izanez gero, 
eskatzailearen kontura izango dira beti ere, eta zuzenean ordaindu beharko dizkie hark 
Goiuri jauregiaren esleipendun diren enpresei. 

• Egun erdiko ordutegia 8:00etatik 14:00etara edo 16:00etatik 22:00etara izango da. 

• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 22:00etatik 8:00etara bitartekoek, ordu eta aretoko 
112,20 euroko tarifa berezi baten karga izango dute, salbu eta, jauregiko antolakuntza-
premiengatik hala hitzartzen delarik, muntatze edo desmuntatze lanak egiteko. 

• Gutxienez 10 egun lehenago kudeatu beharko dira erreserbak. 

• Antolatzaileak eskatutako aretoak muntatzeko lehen egunak eta desmuntatze egunak 
ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Jauregiko ohiko dekoratuak erabat aldatzeak kostu gehigarria ekarriko du berekin: 
erreserbatutako aretoaren alokairu-tasaren ehuneko 25a. 
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• Muntatze eta desmuntatze erreserbak erabili beharreko aretoak hartuko ditu, baita lan 
horiek direla eta beste ekitaldi baterako erabili ezingo direnak ere. 

• Aretoak altzari finkoak edo erdi-finkoak baditu, horietan edozein aldaketa egitekotan 15 
egun lehenago eskatu beharko da, eta jauregiko arduradunek antolamendua aldatzeko 
aurrekontua bidaliko dute, antolatzailearen kontura.  

• Jauregi osoa erreserbatzen bada —eta biltzarrak eta interes turistiko bereziko ekitaldiak 
izanik—, tarifa berezi orokor bat aplikatzeko aukera aztertuko da. Gehienez ere ehuneko 
50eko hobaria ekarri ahal izango du horrek berekin.  

• Eskailera-buruak, eremu ojibala eta igarobideak ez dira tasari lotuak egongo kafe-
zerbitzuak, luncha eta antzekoak eskaintzeko baliatzen direlarik, edo akreditazio-leku 
gisa. 

• Atarteetan eta igarobideetan apaingarriak, standak, catering-zerbitzuak edo beste 
edozein elementu jartzekotan, berariazko baimena eman beharko dute aldez aurretik 
jauregiko arduradunek, eta orobat errespetatu beharko dira une horretan jauregian 
suertatzen diren ekitaldietara sartu behar duten pertsona guztien igarobide naturalak. 

• Ordenantzan jasotzen diren hobarietakoren bat badagokio jarduerari —edo tasa 
ordaintzetik salbuetsita geratzea—, sarrerarako langile lagungarri bati dagozkion kostuak 
bere gain hartu beharko ditu antolatzaileak (10,20 euro orduko), baita ikus-entzunezkoen 
teknikariari dagozkionak ere, jauregiko arduradunek ustez horren beharra badago. 
Jauregian zerbitzu hori esleitua duten enpresek hornituko dituzte langile horiek, kasuan-
kasuan kontratazio-lehiaketan ezarritako prezioen arabera. 

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino gutxiago 
falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren ehuneko 25 
ordaindu beharko da. 

• Seinaleztapena kanpoko euskarrien gainean egingo da; ezingo da inongo elementurik 
itsatsi horma, ate, beira eta altzarietan. 

• Aretoetako mahai, atril eta hormetan kartelik, pankartarik eta bestelakorik ez itsasteko 
konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak, baita jauregiaren barruan erretzen 
ez uztekoa eta jauregiko arduradunei ekitaldirako kontratatutako enpresa eta zerbitzuen 
(pankartak, cateringa, loreak...) berri ematekoa ere.  

• Aldez aurretik hala hitzartzen delarik eta erregistratutako catering enpresa batek 
hornitzen dituelarik baino ezingo dira janari eta edariak hartu jauregiaren barruan, edo 
halakoak hornitzen dituzten makinetatik hartuta, horretarako dagoen lekuan. 

• Biltzarreko catering enpresak zoruen babesa bermatu beharko du, kaltetu litzakeen 
jardueraren bat gauzatzekotan delarik: garagardo-txorrotak muntatu, aldi baterako 
barrak eta abar.  

• Jantoki, kafe-leku, dastaleku edo antzeko gisa erabilitako lekuan oinarrizko garbiketa egin 
beharko du catering enpresak. Eta, bereziki, catering jarduerak sortutako zaborra 
erretiratzeaz arduratu beharko du. Era berean, gela lagungarri gisa erabilitako espazioa 
ere garbitu beharko du.  

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa beren gain hartu beharko dute catering 
enpresek. 

• Muntatze lan guztiak ikuskatzeko konpromisoa hartu beharko du bere gain antolatzaileak, 
baita erabakitzen diren ordutegi eta baldintzak betetzekoa ere. Standak, agertokiak eta 
antzekoak muntatzen badira, zoruak behar bezala babesten direla bermatu beharko du 
antolatzaileak, elementuak muntatu aurretik. 

• Aurkitu zen egoera berean geratu beharko du instalazioak, eta antolatzaileak bere gain 
hartu beharko ditu kaltetu edo desagertzen diren materialak konpondu edo ordezteak 
berekin dakartzan gastuak, baita beharrezko gertatzen diren aparteko garbiketak ere. 

• Ingurumenaren eta hondakinen kudeaketaren alorrean jauregian ezarrita dauden 
jarraibideak errespetatzeko konpromisoa bere gain hartu beharko du antolatzaileak. 

• Udal areto horiek erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
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osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 

 
EUROPA BILTZAR-JAUREGIAN ETA GOIURI JAUREGIAN WI-FI TEKNOLOGIAREN 
BIDEZKO KOMUNIKAZIO-SAREAK BALIATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO 
PUBLIKOAK 
 
 Honako prezio publiko hauek ezartzea proposatzen da, biltzarraren antolatzaileek 256 K-
tik gorako konexioa eskatzen dutenerako: 
 
Biltzarreko parte-hartzaileen kopurua  
0-50 parte-hartzaile 30,60 euro 
50-80 parte-hartzaile 51,00 euro 
80 parte-hartzailetik gora 61,20 euro 
 
7.11.2 PRINCIPAL ANTZOKIA ETA GAINERAKO UDAL ANTZOKIAK: BEÑAT 
ETXEPARE ANTZOKIA, FEDERICO GARCÍA LORCA ANTZOKIA, JESÚS IBÁÑEZ DE 
MATAUCO ANTZOKIA ETA FÉLIX PETITE ANTZOKIA. 
 
 
HIRUGARREN TARIFA: Principal antzokia erabiltzea. 
 
Hauek izango dira Principal antzokia erabiltzeko ordaindu beharreko tasak: 
 

ALOKAIRU MOTA 
 

 Laneguna Jai bezpera Jaieguna 

Egun osoa (muntatzea eta 
emanaldi bat) 4.548,20 euro 5.270,20 euro 5.991,00 euro 

Egun osoa (muntatzea eta bi 
emanaldi) 

 5.270,20 euro 5.848,00 euro 6.497,10 euro 

Muntatze eguna, emanaldirik gabe 2.383,40euro 2.743,90 euro 3.826,10euro 

Emanaldi gehigarria 2.166,80 euro 2.494,50 euro 3.478,30 euro 
 

o Pianoaren alokairua:.......................................................................722,10 euro 

o Agertokiko maila eta plataformak: .......................................14,10 euro bakoitza 

 
1. Principal antzokiaren erabilera-tasan sartzen diren zerbitzuak eta ordutegiak hauexek 
izango dira: 
 
Antzokia: Areto guztiak, salbu eta Iradier aretoa, anbigua eta lehentasunezko 5, 6, 7 eta 8. 

palkoak. 
 

- Langileak: (1) Ikuskizuna kudeatzeaz arduratuko den teknikaria. 

 (1) Espezialista teknikoak. 

 (1) Atezaina. 

- Hornikuntza: Argindarra, aire girotua, berokuntza eta leihatilakoak 
(salmenta informatizatua). 

- Hornidura teknikoa:  Argi eta soinu tresneria eta agertokiko tresneria.  

- Agertokia, prest: Ganbara beltza eta argiztapen orokor soila. 
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 (Gainerako beharrak agertokiko gastu gisa 
fakturatuko ditu zerbitzu enpresak). 

- Antzokiaren ordutegia: Goizez: 09:00etatik 14:00etara. 

 

Arratsaldez: 16:00etatik 21:00etara. 
 
Egun osoa: 09:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
bukatu arte. 

 
 
2. Antzokia alokatzen nahiz lagatzen delarik, sartzen ez diren gainerako zerbitzuak —baita 
zamalanetarako, muntatze eta desmuntatze lanetarako nahiz emanaldiko zerbitzuetarako behar 
direnak, atezainak eta aretozainak, eta ikuskizunari alta emateko nahiz leihatilako salmentarako 
behar diren langileak ere— zuzenean fakturatuko dituzte zerbitzu horien esleipendun diren 
enpresek, Udalarekin finkatuta dituzten prezioetan.   Udal Antzoki Sareak zehaztuko du zer 
langile behar diren, zer espezialitatetakoak eta zein ordutan. 
3.  Onura fiskalak aplika dakizkiola interesdunak berak eskatu beharko du, berariaz, areto 
horiek erabiltzeko eskabidean bertan. 
 
Zerga-hobaria aplika dakiola eskatzen den jarduerak udalarentzat izan lezakeen interesa 
argitzeko beharrezko den dokumentazioa erantsi beharko zaio eskabideari. 
 
Emankizunerako beharrezko diren langile guztien gastuak ordaindu beharko dizkiete hobariaren 
onuradunek zerbitzu horiek eskaintzen dituzten enpresei —leihatilakoak, aretozainak, 
teknikariak eta abar—, baita Principal antzokian ez dagoen edo funtzionamenduan ez dagoen 
material teknikoa ere. 
 
Antzoki Sarearen Atalak zehaztuko du zer langile behar diren, zer espezialitatetakoak eta zein 
ordutan. 
 
4. Nahitaez, emankizunaren eguna baino lau hilabete lehenago egin beharko dira 
erreserbak. 
 
5. Beti ere, araudian finkatutako bermea jarri beharko da. 
 
6. Udal Antzoki Sareak eskubidea izango du aretoa ikuskizun jakin baterako alokatu edo 
uzteko eskabidea onartu nahiz ukatzeko, udalak finkatutako programazio-ildoari zenbateraino 
egokitzen zaion aintzat hartuta. 
 
7. Dena delako espazioa erabiltzeko baldintza horiek betetzeko konpromisoa hartzen du bere 
gain eskatzaileak, eta orobat indarrean dauden lege-arauak —edukiera, segurtasuna, higienea 
eta osasungarritasuna, autore-eskubideak, eta ekitaldiari eragin diezaioketen gainerakoak—. 
 
 
LAUGARREN TARIFA: Beñat Etxepare antzokia, Federico García Lorca antzokia, 
Jesús Ibáñez de Matauco antzokia eta Félix Petite antzokia erabiltzea: 
 

ALOKAIRUAK: 

Ikuskarien arloko erakunde eta talde profesionalek antolatzen dituzten ikuskizunei 
aplikatuko zaie erabiltze mota hau, baita erakunde pribatuek antolatzen dituzten ekitaldi 
ez-merkantilistei ere. 
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Egun osoa (muntatzea eta emanaldi bat) 520,20 euro  
 

Goiza / arratsaldea (muntatzea eta emanaldi bat) 260,10 euro 

Muntatze nahiz entsegu eguna 260,10 euro  
 

Emanaldi bat gehiago, egun berean 130,10 euro 

                   Alokairu egun bakoitza, muntaketa berarekin 130,10 euro 

 
 

a.Hauek dira antzoki horien erabilera-tasan sartzen diren zerbitzuak eta ordutegiak: 

Hornikuntza:     Argindarra eta aire girotua 

Hornidura teknikoa Argi eta soinu tresneria eta agertokiko tresneria. 

Agertokia Ganbara beltza eta argiztapen orokor soila. 

Antzokien ordutegia: Goizez: 9:00etatik 14:00etara. 

Arratsaldez: 16:00etatik 21:30era. 

Egun osoa: 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
21:30era. 

b.Udal Antzoki Sareak erabakiko du zein langile behar diren emankizunerako, horien lan-
ordutegia eta espezialitatea. 

Sartzen ez diren gainerako zerbitzuak —baita zamalanetarako, muntatze eta desmuntatze 
lanetarako eta leihatilako salmentarako behar diren langileak, atezainak eta aretozainak 
ere— zuzenean fakturatuko dituzte zerbitzu horien esleipendun diren enpresek, Udalarekin 
finkatuta dituzten prezioetan. 

c.Ikuskizunaren eguna baino hilabete lehenago egin beharko dira erreserbak. 
d.Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 

 
LAGAPENAK:  
Ikuskarien arloko irabazi-asmorik gabeko talde eta kultur elkarte amateurren kasuan 
aplikatuko da, baita izaera sozial edo kulturala nahiz interes publikoa duten elkarte edo 
erakunde pribatuen jardueren kasuan ere. 

EMANALDI BAKARRERAKO PREZIOAK                   TASA 
 

o Goizez edo arratsaldez………………...........................72,80euro 

o Egun osoa, muntatzeko ………………………………………… 145,70 euro 

o Aparteko emanaldi bakoitzeko...............................52,00 euro 

a. Ikuskizunaren eguna baino hiru hilabete lehenago egin beharko da erreserba.  

b. Inolaz ere ezingo da sarrerarik kobratu Antzoki Sareak berariaz baimena ematen ez 
badu. Jardueretan parte hartzen dutenek kuotaren bat ordaindu beharrik izanez gero, Udal 

TASA
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Antzoki Sareak bere esku izango du instalazioaz baliatzeko baimena eman nahiz ukatzea, 
eta, emanez gero, dena delako tasaz gain, jasotako kuota guztien ehuneko 10 
ordainaraztea. 

c. Antzokia alokatzen nahiz lagatzen delarik, Udal Antzoki Sareak eskubidea izango du 
aretoa ikuskizun jakin baterako alokatu edo uzteko eskabidea onartu nahiz ukatzeko, 
ikuskizunaren kalitatea eta Udalak finkatutako programazio-ildoari zenbateraino egokitzen 
zaion aintzat hartuta. 
d. Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa 
hartzen du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari 
eragin diezaioketen gainerakoak ere. 
 

 
7.11.3 IRADIER ARENA 
 
 
BOSGARREN TARIFA: IRADIER ARENA ekipamendua erabiltzea. 
 

o Barruti osoa erabiltzea, eguneko: ................................................. 2.481,66 euro 

    egun erdiko: .............................................. 1.270,54 euro 

o Barruti osoa erabiltzea, tendidua eta goiko harmaila izan ezik,  

eguneko: .................................................. 1.694,81 euro 

egun erdiko, ................................................  846,89 euro 

o Zezentokia eta platea erabiltzea, eguneko: ...................................  1.245,62 euro 

    egun erdiko: .................................................724,64 euro 

o Berpizkundearen plazaren kotako barruko eremua erabiltzea, 

eguneko: .....................................................482,75 euro 

egun erdiko, ................................................  241,37 euro 

o Emanaldia muntatzea, desmuntatzea edo errepikatzea, eguneko 

barruti osoa ............................................... 1.270,85 euro 

barruti osoa, goiko harmaila izan ezik ..............846,89 euro 

zezentokia, platea..........................................423,44 euro 

Berpizkundearen plazaren kotako eremua ........160,22 euro 

o Emanaldia muntatzea, desmuntatzea edo errepikatzea, egun erdiko: 

barruti osoa ..................................................635,42 euro 

barruti osoa, goiko harmaila izan ezik ..............423,44 euro 

zezentokia, platea..........................................211,72 euro 

Berpizkundearen plazaren kotako eremua ..........80,11 euro 

o Entsegu egun osoko .......................................................................915,03 euro 

o Egun erdiko...................................................................................457,52 euro 
 

Kasu guztietan208,08 euro gaueko ordu bakoitzeko 

Bermea edo banku abala, prezioaren ehuneko 50. 

Kontuan izanik ekipamendu honek, espazio polifuntzionala izaki, kirol erabilera ere har 
dezakeela bere baitan, Kirol Zerbitzuak bertara aldatu ahal izango ditu beren ezaugarriak 
direla eta halako espazio bat eskatzen duten kirol jarduerak, ordenantza honetako 8.4. 
ataleko arauak aintzat harturik —Iradier Arenari dagokionez atal honetan bertan adierazi 
diren tasa eta baldintza teknikoak aplikatu beharko dizkie, behar izanez gero—.  
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1.  Iradier Arenaren kronograman edozein jarduera txertatzean, kultur jarduerek 
lehentasuna izango dute, bestelakoen aldean. 

2. Iradier Arenako jarduera edo emanaldiek kalitate parametroei erantzun beharko 
diete beti ere, eta ekipamendu polifuntzionalaren tamainari egokitzen zaizkion jarduerak izan 
beharko dute, hobeto hornitutako beste espazio publiko edo pribaturen batean egin ezin 
direnak. Zenbat jende bertaratzea aurreikusten den ere aintzat hartuko da. 

3. Barrutiak ez du udal langile propiorik, eta, beraz, jarduera bakoitzaren antolatzaileak 
barrutia ireki, itxi nahiz kontrolatzeko eta ekitaldia prestatu, abian jarri eta gauzatzeko 
beharrezko diren langileak kontratatu eta finantzatu beharko ditu, baita hura desmuntatu, 
barrutia garbitu eta erabilitako hornigaiak birjartzeko behar direnak ere (egun hori ez da 
zenbatuko, tasari dagozkionetarako). 

4. Barruti osoa jaso zen egoera berean entregatu beharko da. Kalterik izanez gero, 
berehalakoan konpondu beharko ditu antolatzaileak. 

5. Programatzen duten jarduerarako erantzukizun zibileko aseguru bat sinatzera behartuta 
egongo dira antolatzaileak. 

6. Iradier Arenan jarduerak sustatzen dituztenak sortzen diren kalte ororen erantzule 
bakarrak izango dira, baita jardueraren antolakuntza eta garapena dela eta edonork 
aurkezten duen edozein erreklamazioren aurrean ere, eta libratu egingo dute Gasteizko 
Udala jardueraren ondorioz sortzen den erantzukizun orotatik. 

7. Antolatzaileek barrutiko tabernetako barrak erabili ahal izango dituzte, zuzenean nahiz 
hiriko ostalaritza-enpresari baten bitartez ustiatzeko. Orobat baliatu ahalko dira leku horiek 
jarduerari dagozkion salgaiak jendaurrean jarri eta saltzeko.  

8. Publizitatea jarri ahal izango da horretarako lekuetan —jarduera bukatutakoan kendu 
egin beharko da—. Nolanahi ere, publizitate horrek ezingo du joan leku publikoetako 
iragarkiei buruzko araudiaren kontra, edukiei dagokienez. 

9. Barrutiko palko guztiak gertaldiaren antolatzaileen esku jarriko dira, lehendakaritza-
palkoa izan ezik. Izan ere, jabearentzat edo agintarientzat gordeko da hori, kasuan kasu eta 
ikuskizunen araudiaren arabera. 

10. Antolatzaileak ez dira behartuta egongo Gasteizko Udalari sarrerarik edo gonbidapenik 
ematera. 

11. Barrutia erabiltzeko behar diren izapideak egin eta berariazko betebeharrak nahiz 
indarrean dauden lege-arauetan —ikuskizunei, laneko arriskuen prebentzioari eta  
norberaren burua babesteko planari buruzkoetan eta jarduerari legozkiokeen gainerakoetan, 
jabetza intelektualari eta irudiari buruzkoak barne— jasotzen direnak betetzeko —behin 
betiko lizentziarekin— konpromisoa hartu beharko du bere gain eskatzaileak. 

12. Ekitaldia baino gutxienez hiru hilabete lehenago egin beharko da barrutia alokatzeko 
eskabidea, nahitaez. 

13. Aldian aldikoak diren jardueren kasuan, atseden egunak ez dira zenbatuko, tasari 
dagozkionetarako. 

14. Ekitaldia bertan behar utziz gero, hitzartutako zenbatekoaren ehuneko 25eko zigorra 
jarriko da. 
 
 
7.11.4 MONTEHERMOSO KULTURUNEA 
 
 
1. ESPAZIOEN ERABILERA 
 
Montehermoso kulturunea —Euskararen Etxea— Udal titulartasuneko ekipamendua da, arte 
eta kultura garaikidea sustatzen eta zabaltzen dituena, erakusketen eta kultur eta 
hezkuntza-jardueren programazio jarraituaren bitartez.  2014ko urriaz geroztik, gainera, 
Oihaneder Euskararen Etxea hartzen du. 

Zentroaren eta ingurunearen arteko lotura estutu eta indartzeko, Montehermoso Kulturuneak  
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bertako espazio eta azpiegituren aldi baterako erabilera zabaldu du. Horiek aldi batez 
erabiltzeko eskabideak onartzeko edo ukatzeko irizpide orokorrak hauek izango dira: 
 

• Montehermoso kulturuneak —Euskararen Etxeak— egiten duen programazioak 
lehentasuna du lagapen ororen aldean. Hortaz, bere ustez proiektuaren helburuekin 
bat ez datozen edo horiei egokitzen ez zaizkien eskabideak ukatzerik izango du 
Kultura Zerbitzuak.   

 
• Udalaren jabetza publikoko ondasunak pribatiboki erabiltzearen edo haien baliatze 

bereziaren tasak arautzen dituen ordenantzan dago araututa instalazioen aldi 
baterako erabilera (7.11.4 artikulua). 

 
SEIGARREN TARIFA. Montehermoso kulturunea erabiltzea. 

 

MONTEHERMOSO KULTURUNEKO ARETOAK ERABILTZEKO APLIKATUKO DIREN 
ARAUAK  

 

• Gutxienez ikuskizuna hasi baino 45 lanegun lehenago kudeatu beharko dira 
erreserbak. Erreserba izapidetu ondoren, inprimakia bete eta udal espazio hori 
erabiltzeko araudia onartu beharko da.  

• Prezio horietan ez da sartzen lekua 21:00etatik aurrera edo 9:00ak baino lehenago 
erabiltzea.  

• Hauek sartzen dira prezioan: 

 a) Kulturunea irekitzeko langileak, 9:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
21:00etara astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
21:00etara larunbatetan, eta 11:00etatik 14:00etara igandeetan.  

 b) Aretoetan dagoen ikus-entzunezko ekipamendu teknikoa. Enpresa 
antolatzailearen kontura izango dira material suntsikorrak. 

 c) Ikus-entzunezkoen teknikari bat, eguneko ordutegian: astelehenetan, 
11:00etatik 14:00etara, eta asteartetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 
18:00etatik 21:00etara. 

d) Ekitaldiaren ezaugarriak direla-eta beste langile edo baliabiderik 
behar izanez gero, eskatzailearen kontura izango dira, eta zuzenean ordaindu 
beharko dizkie hark Montehermoso kulturunearen esleipendun diren enpresei. 
Zerbitzu horien prezioak enpresa horiekin egindako kontratua arautzen duten 
baldintzetan jasota daudenak izango dira. 

e) Espazioak doan uzten diren kasu guztietan, jarduera burutzeko 
beharrezko diren profesionalak oro eskatzailearen kontura izango dira, 
ordenantzan jasotzen den bezala, eta hark ordainduko die, zuzenean, 
Montehermoso kulturuneko enpresa esleipendunei. 

• Egun erdiko ordutegia 10:00etatik 14:00etara edo 18:00etatik 21:00etara izango da.  

• Gaueko erreserba bereziek, hau da, 21:00etatik 8:00etara bitartekoek, tarifa berezi 
baten karga izango dute: 208,08  euro orduko.  

• Altzari finkoak —mahaia, atrila— edo erdi-finkoak badaude, gutxienez 10 egun 
lehenago eskatu beharko da horien antolamendua aldatzeko berariazko aurrekontua —
antolatzailearen kontura—.  

LEKUA  EGUN OSOA EGUN ERDIA BI ORDU 

ORTUÑO ARETOA  520,20 euro 312,12 euro 312,12 euro 

BETOLATZA ARETOA  312,12 euro 182,07 euro 182,07 euro 

INFORMATIKA-GELA 208,08 euro 130,05 euro 130,05 euro 

SALCEDO ARETOA  135,25 euro 72,83 euro 72,83 euro 

UR-BILTEGIA  624,24 euro 416,16 euro 416,16 euro 
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• Antolatzaileak eskatutako areto edo espazioak muntatzeko lehen egunak eta 
desmuntatze egunak ehuneko 25eko murrizketa izango dute, aplikatu beharreko tasan.  

• Erreserbak bertan behera uztekotan, idatziz egin beharko da. Bost egun baino 
gutxiago falta direla egiten bada, erreserbatutako areto edo lekuaren alokairuaren 
ehuneko 25 ordaindu beharko da.  

 
Udal areto hori erabiltzerakoan adierazitako baldintzak oro betetzeko konpromisoa hartzen 
du bere gain eskatzaileak, eta orobat edukierari, segurtasunari, higienea eta 
osasungarritasunari eta autore-eskubideei dagozkien lege-arauak oro, baita ekitaldiari eragin 
diezaioketen gainerakoak ere. 
 
2. ZERBITZU, JARDUERA ETA IKASTAROAK  
 
2.1 DOKUMENTAZIO-ZENTROA  
 

Montehermoso kulturuneko espazio bat da dokumentazio zentroa, zentroko 
dokumentazioaren artxibotzat baliatzen dena, eta zerbitzu hauek eskaintzen dituena:  
 

- Kontsulta, bertan 

Funtsen zuzeneko kontsulta librea —ikus-entzunezkoak eta material bereziak salbu, 
bertako langileari eskatu behar baitzaizkie horiek—. Irakurri eta ikasteko zenbait leku 
daude, eta ordenagailu bat, OPAC katalogoa on line kontsultatzeko. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako zerbitzua 

- Erakusketen dokumentaziorako eremua
Montehermoson egiten ari diren erakusketa eta kultur jarduerei buruzko 
dokumentazioa lortzeko berariazko bibliografia hautatua. Bazkide-txartela eduki 
behar da. Doako zerbitzua  

- On-line eremua
19 ordenagailu dituen gunea, interneten nabigatzeko, hainbat programa erabiltzeko 
nahiz multimedia funtsak kontsultatzeko, eta inprimatze zerbitzua. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako kontsulta-zerbitzua. Inprimatze-zerbitzuak tasak ditu. 

- Proiekzio eremua
Dokumentazio zentroko ikus-entzunezkoen funtsa kontsultatzeko eremua. Bazkide-
txartela eduki behar da. Doako zerbitzua.  

Aldez aurretik eskabidea egin, erreserbatu eta dagokion tasa ordaintzen delarik, gela 
20 lagun arteko taldeentzat uzteko aukera dago. 

- Maileguak
Bibliografi funtsak, aldizkako argitalpenak eta ikus-entzunezkoak. Bazkide-txartela 
eduki behar da. Doako zerbitzua  

 
• Dokumentazio Zentroko txartela, ordenagailuak, inprimatze zerbitzua eta funtsen 

mailegua erabiltzeko eskubidearekin: doan.  
 

• Kulturuneko argitalpenen salmenta (katalogoak, dosierrak eta abar): 0,21 
eurotik 87,58 eurora arte 

 
• Fotokopiak eta udal intraneteko inprimakiak 

Neurria Normala Txikitua Handitua 
        Din A4....................0,19 euro.....................0,23 euro.........................0,23 euro 
        Folioa.....................0,19 euro.....................0,23 euro.........................0,23 euro 
        Din A3....................0,29  euro.......................................................0,29 euro 
        Din A3tik gora...................................1,44 euro/m2  
 

2.2 Jarduera eta ikastaroak 

Erakusketa-programaren osagarri diren jarduerak, zeinen bitartez herritarrengana 
hurbildu eta haiekiko harremanak sortzen diren. 

Informazio orokorra: 

1. Urte osoan eskaintzen dira jarduera eta ikastaroak. 
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2. Informazio Zerbitzuan eman behar da izena jarduera horietan parte hartzeko, kasuan-
kasuan dauden arau partikularrei jarraituz. 

3. Izena ematen duenak, hala prezio arrunta ordainduko badu nola prezio murriztua 
ordainduko badu, aldez aurretik bete beharko ditu bete beharreko baldintzak oro. 

4. Zuzeneko izen-ematearen bitartez parte hartu ahal izango da jardueretan —iriste-
hurrenkeran—.  

5. . Udalaren webgunearen bitartez ordaindu ahal izango da jarduera, txartela baliatuz, edo 
bankuko kontuan, edo Informazio Zerbitzuan bertan, dirutan.. Nolanahi ere, bi egun 
balioduneko epea izango da ordaintzeko, eta epe hori igaroz gero galdu egingo da dena 
delako jardueran lekua izateko eskubidea. 

6. Prezio murriztua ordaindu bada, kulturuneko bulegora jo eta murrizketa hori eskuratzeko 
arrazoia egiaztatu beharko da bertan —bi eguneko epe berean, izena ematen denetik—, 
kasuan kasu eskatzen diren agiriak aurkeztuz. Hala egin ezean, galdu egingo da dena delako 
jardueran lekua izateko eskubidea —udalak itzuli egingo du ordaindutako diru-kopurua, 
interesdunak eskabidea egiten duelarik—. 

7. Eskabidea jarduera hasi aurretik egiten bada bakarrik itzuliko da ordaindutako diru-
kopurua. Nolanahi ere, ordaindutakoaren ehuneko 15 atxikiko da halakoetan, kudeaketa 
gastuak direla eta. 

 

 

Prezio publikoak: 

Familientzako jarduerak 

Nagusi betek lagundurik datozen haurrei zuzendutako guztiak. Prezioa: iraupenaren arabera. 
gutxienez 1,00 euro eta gehienez 12,00 euro. 

 

Lantegi eta ikastaroak: 

Herritarrak oro har. Prezioa: iraupenaren arabera gutxienez 1,00 euro eta gehienez 30,00 
euro Prezio horren ez ditu barne harten jarduera garatzeko beharrezko diren materialak. 

Bisita gidatuak: 

Ikastetxeak eta irabazi-asmorik gabeko elkarteak (gutxienez 10 pertsona): Doan 

18 urtetik gorako pertsona fisikoak: 2,00 euro bisitako  
 
 
 

ZAZPIGARREN TARIFA: BISITA TEKNIKO ETA AURKEZPEN TEKNIKOETAN 
LAGUNTZEA, BESTERI 

Bisita tekniko nahiz aurkezpen teknikoetan laguntza ematea, Gasteizko Udaleko langile 
espezializatuen bitartez. Gehienez bi orduko bisita tekniko edo aurkezpen teknikoaren 
prezioa: ......................................................................................................... 228,89 euro 
 

7.11.5 GIZARTE ETXEETAKO ARETOAK ERABILTZEKO ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK 

ZORTZIGARREN TARIFA: GIZARTE ETXEETAKO ARETOAK 

A) Izaera sozialeko nahiz interes publiko handiko elkarte-jarduerak nahiz 
pribatuak.  

1. Areto eta lantegiak (jende gutxi hartzekoak) erabiltzegatik, ordu erdi edo gutxiago:
...........................................................................................................2,77 euro 
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2. Askoratako aretoak (jende gehixeago hartzekoak) erabiltzeagatik, ordu erdi edo 
gutxiago:
...........................................................................................................4,01 euro 

3. Gizarte etxeetako ekitaldi aretoak erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago:
...........................................................................................................9,38 euro 

B) Entitate pribatuek antolatzen dituzten eta merkataritzaren alorrekoak ez diren 
jarduerak. 

1. Areto nahiz lantegiak alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo 
gutxiago ..........................................................................................................  19,46 euro  

2. Ekitaldi aretoak alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago 46,92 euro 

C) Profesional taldeek antolatutako jarduerak. 

1.Areto eta lantegiak (jende gutxi hartzekoak) erabiltzegatik, ordu erdi edo gutxiago:
  ................................................................................................................... 6,64 euro  

2.Askoratako aretoak (jende gehixeago hartzekoak) erabiltzeagatik, ordu erdi edo 
gutxiago:
 ...................................................................................................................  9,27 euro 

3.Ekialdi aretoak erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ..................................... 16,71 euro  

D) Nazioarteko hauteskundeak egiteko: 

a) Iparralde-2 eraikineko 1. aretoa erabiltzeko oinarrizko zenbatekoa:..322,40 euro 
 
b) Zentroaren ohiko ordutegitik kanpoko ordu gehigarri bakoitzeko………10,84 euro 
 
c) Eskatutako egun gehigarri bakoitzeko………………………………………..…75,88 euro 
 
Aretoa bozketa-egunean bertan eta aurrekoan —Udalak eskura jarritako ekipamenduarekin 
egokitzeko— erabiltzea barne hartzen du oinarrizko zenbatekoak.  
Gizarte-etxea irekitzeko orduaren aurretik edo ixteko orduaren ondoren aretoa erabiltzen 
den ordu bakoitzari —edo ordu-zatiari— dagokio ordu gehigarriaren zenbatekoak.  
Oinarrizko zenbatekoak barne hartzen dituen bi egunez gain aretoa erabiltzen den egun 
bakoitzari —edo ordu-zatiari— dagokio egun gehigarriaren zenbatekoak. 

 

Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea 

Ikus-entzunezko bitartekoak (proiektagailua eta pantaila) erabiltzeko aukera dagoen 
aretoetan, aldez aurretik eskatu beharko da horiek baliatzeko baimena, eta saio bakoitzeko 
35,36 euro gehiago ordaindu beharko da. Prezio horretan ezingo da hobaririk edo 
salbuespenik egin. 

7.11.6 ATARIA, SALBURUKO HEZEGUNEAK INTERPRETATZEKO ZENTROA 

BEDERATZIGARREN TARIFA: BARRUKO ESPAZIOAK UZTEA 

A) Izaera sozialeko nahiz interes publiko handiko elkarte-jarduerak nahiz pribatuak 
1. Didaktika-gela erabiltzeagatik, ordu erdi edo utxiago:.....................................2,71 euros 
2. Auditoriuma erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ........................................................ 3,93 euro 
 
B) Entitate pribatuek antolatzen dituzten eta merkataritzaren alorrekoak ez diren jarduerak. 
1. Didaktika-gela alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago: 19,07 euro  
2. Auditoriuma alokatzea —aldez aurretik eskabidea eginda—, ordu erdi edo gutxiago: 46,00 euro 
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C) Profesional taldeek antolatutako jarduerak. 
1. Didaktika-gela erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: .................................. 6,51 euro  
2. Auditoriuma erabiltzeagatik, ordu erdi edo gutxiago: ..................................... 9,09 euro  
 
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea: 
 
Ikus-entzunezko bitartekoak (proiektagailua eta pantaila) erabiltzeko aukera dagoen 
aretoetan, aldez aurretik eskatu beharko da horiek baliatzeko baimena, eta saio bakoitzeko 
34,67 euro gehiago ordaindu beharko da. Prezio horretan ezingo da hobaririk edo 
salbuespenik egin. 
 

HAMARGARREN TARIFA: KANPOKO ESPAZIOA UZTEA. 

Askotariko jardueretarako instalazio bakoitzeko eta eguneko tasa hau ordainduko da: 
 
3 m2ra iristen ez diren instalazioak ............................................................................................  5,44 euro 
 
3 m2tik 15 m2ra arteko instalazioak ..........................................................................................24,45 euro 
 
15 m2tik 50 m2ra arteko instalazioak........................................................................................81,50 euro 
 
50 m2tik 100 m2ra arteko instalazioak ...................................................................................162,99 euro 
 
100 m2tik 500 m2ra arteko instalazioak .................................................................................814,95 euro 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 

4 bis artikulua 

1. Doan izango dira jarduera hauek: 

• Gasteizko Udalarenak berarenak, baita irabazi-asmorik gabeko erakundeekin sinatutako 
lankidetza hitzarmenetan jasotzen direnak ere, espazio horiek erabiltzea aurreikusten 
delarik hitzarmenetan bertan. Tratamendu bera izango dute Udalaren diru-laguntza jaso 
duten jarduera eta programek, baldin eta hala zehaztu bada dena delako diru-laguntzen 
deialdian. 

• Beste erakunde publiko batzuek antolatutakoak, udal jarduerarekin bat datozen 
jarduerak baldin badira. 

2. Ehuneko 50eko hobaria izango dute jarduera hauek: 

• Elkarteek —estatutuetan jasotako xedearen ildotik— beren bazkideentzat antolatzen 
dituzten jarduerak, herritar ororentzat irekiak eta doakoak direlarik, baldin antolakuntza-
kaudimena bermatuta badago, zortzigarren tarifan adierazitako salbu. 

• Auzoetako jaiekin edo tradiziozko jaiegunekin zerikusia duten jarduerak. 

3. Onura publikoa aitortua zaien erakundeei aplika dakiekeen hobaria ehuneko 90ekoa 
izango da, beti ere. Horretarako, onura publikoa adierazten duen agiriaren fotokopia erantsi 
beharko diote aretoak erabili ahal izateko eskabideari, irabazi-asmorik gabeko erakundeen 
zerga-erregimena arautzen duen 16/2004 Foru Arauan aurreikusitakoaren ildotik. 

4. Toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen organoaren 
xedapena dela medio  —aldez aurretik eskabidea egiten delarik, eta proposamen-txostena—, 
tasaren ehuneko 90era arteko hobaria eman ahal izango zaie gure erakundearen 
laguntzaile diren entitateei —beren jarduerarekin hirian, batez ere Gasteizko zerbitzuen 
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sektorean eta kultur industrian, aberastasuna sortzen duten fundazio, elkarte edo enpresei—
, baita beren ezaugarri bereziak direla eta hiriarentzat eta bertako biztanleentzat interes 
handikotzat jotzen diren jardueren kasuan ere Ekipamenduaren lagapena udalak jarduera 
horretarako egiten duen ekarpentzat joko da, eta Gasteizko Udalaren eta hirugarrenen 
artean sinatzen den irudi-ordaina nahiz bestelako ordainak ekarriko ditu berekin. Nolanahi 
ere, hobaria eskuratzekotan, irizpide objektibo hauetakoren bat bete beharko da: 

a) Elkartea, fundazioa edo erakundea irabazi-asmorik gabekoa izatea, eta gauzatu nahi 
den ekitaldia haren xedearen edo fundazio-objektuaren baitakoa. 

b) Ekitaldian parte hartzen duten enpresen artean bertakoak nagusi izatea. 
c) Sarreren prezio hobea eskaintzea, beste lurralde batzuetan baino. 
d) Udalaren zeharkako lerroetakoren bat —euskara, berdintasuna, irisgarritasuna, 

gazteria...— bultzatzea helburu duten ekitaldiak sustatzea. 
e) Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak —edo jarduera motaren 

arabera dagokion sailak— aldeko txostena egitea. 
f) Hiriarentzako itzulkin ekonomikoaren nahiz sozial eta kulturalaren azterketa. 

5. Era berean, toki jaurbidearen alorreko oinarrizko legediaren arabera eskumena duen 
organoaren xedapena dela medio  —aldez aurretik eskabidea egiten delarik, eta proposamen-
txostena—, tasa nahiz bermea ordaintzetik salbuetsi ahal izango dira beren ezaugarri 
bereziengatik hiriarentzat eta bertako biztanleentzat interes handikotzat jotzen diren gizarte, 
kultur nahiz kirol ekitaldi edo jarduerak. 

Iradier Arenan edo Europa jauregian edozein jarduera antolatzen dutenek —hura alokatu 
nahiz doan eskuratu, hobaria jaso nahiz tasa ordaintzetik salbuetsita geratu— barrutia ireki, 
itxi nahiz kontrolatzeko eta ekitaldia prestatu, abian jarri eta gauzatzeko beharrezko diren 
langileak kontratatu eta finantzatu beharko dituzte, baita hura desmuntatu, barrutia egunero 
nahiz gerora garbitzeko eta erabilitako hornigaiak birjartzeko behar direnak ere. 

 

VI. SORTZAPENA
 

5. artikulua 

Dena delako espazioa okupatzeko baimena ematen denean sortuko da tasa. 

 
VII. KUDEAKETA-ARAUAK 

 
6. artikulua 
 
Zerga Kudeaketarako Zerbitzua arduratuko da tasa hau kudeatzeaz, Biltzar eta Turismo 
Zerbitzuak ematen dion informazioa baliatuz. Zerbitzu horri dagokio aretoak esleitzeko eta 
horien erabilera zehazteko arauak ematea, arlo hori arautzen duen berariazko araudiaren 
ildotik. 
 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 62.2 artikuluan ezarritako epeetan ordaindu 
beharko da tasa. 

 
ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

 
7. artikulua 

Zergen alorreko arau-hausteen sailkapenari eta kalifikazioari dagozkienetan, baita kasuan kasu 
horiei dagozkien zigorrak zehazteari dagozkionetan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra aplikatuko da, baita Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen 
kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorreko arauak ere. 
Xedapen gehigarria
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Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.13  AZTERKETA-ESKUBIDEENGATIK ETA IKASTAROENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA 

 
 
 

I.  FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua 
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “azterketa-eskubideengatik eta ikastaroengatik ordaindu beharreko tasak”, eta 
ordenantza fiskal honetan arautzen. 
 

II.  ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
 
Honako hau da tasaren zerga-egitatea: 
 
a) Gasteizko Udalak edo bere erakunde autonomoek hutsik dauden funtzionario 

lanpostuak jabetzan betetzeko deitzen dituzten azterketa, merezimendu-lehiaketa eta 
azterketa / merezimendu-lehiaketa ireki nahiz murriztuetan parte hartzeko eskabidea 
egitea. 

 
b) Gasteizko Udalak edo bere erakunde autonomoek kontratazio zerrendak sortzeko 

deitzen dituzten hautatze prozesuetan parte hartzeko eskabidea egitea, baldin eta 
zuzeneko deialdien bitartez bideratzen badira eta gutxienez ariketa bat egitea 
badakarte berekin. 

 
 
 

III.  SUBJEKTU PASIBOA 
 
 
3. artikulua 
 
 
Gasteizko Udalak edo bere erakunde autonomoek hutsik dauden funtzionario lanpostuak 
jabetzan betetzeko deitzen dituzten azterketa, merezimendu-lehiaketa eta azterketa / 
merezimendu-lehiaketa ireki nahiz murriztuetan parte hartzeko eskabidea egiten duten 
pertsona fisikoak izango dira subjektu pasiboak, zergapekoak, baita kontratazio zerrendak 
sortzeko egiten diren hautatze prozesuetarako eskabidea egiten dutenak ere. 
 
 
 

IV.  ZERGAREN KUOTA 
 
 
4. artikulua 
 
Bete beharreko lanpostuaren taldearen arabera zehaztuko da lehiatzaile edo hautagai 
bakoitzak ordaindu beharko duen kuota, ondorengo eskala hau baliatuz: 

a) Lan-eskaintza publikoa: 
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Taldea 2019ko kuotak 

A 29,70 euro 

B 23,70 euro 

C 17,60 euro 

D 11,70 euro 

E 5,90 euro 

 

b) Kontratazio-zerrendak sortzeko deialdia:  

 

Taldea 2019ko kuotak 

A 14,80 euro 

B 11,70 euro 

C 8,90 euro 

D 5,90 euro 

E 3,00 euro 
 
Eskabidea aurkezten duten egunean baldintza hauetakoren bat betetzen dutenak salbuetsita 
egongo dira azterketa egiteko tasa ordaintzetik: 
 

a) Gizarte Segurantzaren inongo erregimenetan alta emanda ez egotea; jardule gisa mutua 
profesional batean alta emanda ez egotea. 

b) ehuneko 33ko edo hortik gorako ezintasuna aitortua izatea, eta ezinduentzako lanpostu-
erreserbarik ez dagoen deialdiren batera aurkeztea. 

Tasaren kuotan ehuneko 50eko murrizketa egiteko eskubidea izango dute eskabidea egiteko 
unean kategoria orokorreko familia ugariko kide direnek. 

c) Azterketaren kopiak: 7,20 euro azterketa bakoitzeko —galdera-orrien kopia, erantzun-
orriaren kopia eta, kasuan kasu, zuzenketa-irizpide orokorren edo erantzun zuzenen 
txantiloia barne—.   

d) Akta-egiaztagiriak: 7,20 euro egiaztagiri bakoitzeko. Egiaztagiriak banakoak izango dira 
beti. 

 

GASTEIZKO UDALAK ANTOLATUTAKO IKASTAROAK. 

Ikastaro hauetan parte hartzen dutenek, udalaz beste administrazio publiko batekoak badira, 
tarifa hauek —batera— aplikatzetik ateratzen den kopurua ordaindu beharko dute: 
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1. Taula 2. Taula 

Ikastaro edo 
lantegiaren iraupena

Orduko prezioa 
Prestakuntza-taldearen gomendatutako 

gehienezko tamaina egokiaren araberako 
koefizientea 

1-8 ordu 12,40 euro 12 pertsona arte 1,30 

9-15 ordu 10,40 euro 13-15 pertsona 1,20 

16-20 ordu 8,40 euro 16-18 pertsona 1,10 

20 ordutik gora 6,20 euro 18 pertsona baino gehiago 1,00 

 
 

V.  SORTZAPENA 
 
 
5. artikulua 
 
Dosierra abiarazteak dakar berekin tasa ordaindu beharra, eta eskatzailea, edozein arrazoi 
dela medio, azterketatik, merezimendu-lehiaketatik, azterketa / merezimendu-lehiaketatik 
edo kontratazio zerrendak osatzeko hautatze prozesutik baztertua geratzen bada ere ez da 
ordaindutakoa itzuliko. 
 
 

VI.  LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA 
 
 
6. artikulua 
 
Eskabidea aurkezten denean jasoko den ordaintzeko agindua baliatuz ordaindu beharko da 
tasa —izenduna eta bereizia izango da lanpostu bakoitzerako—. Vital Kutxaren bulegoetan 
egin ahal izango da ordainketa, baita herritarrei laguntzeko bulegoetan ere, banku 
txartelaren bitartez, edo internet bidez. Ordainagiria gorde egin beharko du hautagaiak. 
 
Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ez da inolaz ere onartuko tasa itzultzeko 
eskabiderik. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.14  TAXI GIDARI IZATEKO UDAL BAIMENA ESKURATZEKO AZTERKETA EGITEKO 
ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA 

 
 
 
 

I. FUNTSA ETA IZAERA 
 
 
1. artikulua 
 
 
"Taxi gidari izateko udal baimena eskuratzeko azterketa egiteko ordaindu beharreko tasa" 
ezartzen du Gasteizko Udalak Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 106. artikuluan aitortzen zaion ahalmenaz baliaturik eta Toki Ogasunak 
arautzen dituen 39/1988 Legearen 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoarekin bat 
etorriz. Hain zuzen, ordenantza fiskal honek arautuko du tasa hori, delako 39/1988 Legearen 
58. artikuluan aurreikusitakoa aintzat hartzen delarik. 
 
 

II.  ZERGA-EGITATEA 
 
 
2. artikulua 
 
 
Gasteizko Udalak nahiz haren erakunde autonomoek taxi gidari izateko udal baimenak 
emateko egiten dituzten deialdi ireki nahiz mugatuen baitako probetan lehiatzeko eskabidea 
egitea izango da tasaren zerga-egitatea. 
 
 
 

III.  SUBJEKTU PASIBOA 
 
 
3. artikulua 
 
 
Gasteizko Udalak nahiz haren erakunde autonomoek taxi gidari izateko autonomoentzako 
udal baimenak emateko egiten dituzten deialdi ireki nahiz mugatuen baitako probetan 
lehiatzen diren pertsona fisikoak izango dira zergapeko subjektu pasiboak. 
 
 
 

IV.  ZERGAREN KUOTA 
 
 
4. artikulua 
 
 
Hauxe izango da aurkezten den bakoitzak ordaindu beharko duen kuota: ................. 28,19 euro 
 
Kuotaren ehuneko 50eko hobaria izango dute kontratu finkorik ez dutenek nahiz astean 35 
ordutik beherako lan kontratua dutenek. 
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V. SORTZAPENA 
 
 
5. artikulua 
 
 
Dosierra izapidetzean sortzen da ordaintzeko obligazioa, eta eskatzailea edozein arrazoi dela 
medio azterketatik baztertuta geratzen delarik ere ez da dirurik itzuliko. 
 
 
 

VI.  LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA 
 
 
6. artikulua 
 
Eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko da tasa, zehazten den kontuan 
sartuz dirua, edo Udal Diruzaintzara posta igorpena eginez, Administrazio Prozeduraren 
Legean adierazitakoaren ildotik. Dena delako deialdian parte hartzeko eskabideari erantsi 
beharko zaio ordainketa egin dela erakusten duen ordainagiria, banketxeak ontzat emana, 
edo posta igorpenari dagokion agiria, kasuan kasu. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.15  HERRITARREN UDAL TXARTELA JAULKITZEA 

 

 

 

Gasteizko Udalak jaulkitzen duen txartel bat da Herritarren Udal Txartela, zeinek titularra 
udal zerbitzu eta izapide jakin batzuetarako identifikatzea baitu helburu.  

Hori jaulkitzeko beharrezko diren administrazio zerbitzuak eskaintzea da tasa honen 
objektua. 

Txartela lehenengo aldiz jaulkitzea doakoa izango da —norberak eta ez bestek erabiltzekoa 
da—.  

Herritarren Udal Txartela galdu edo lapurtuz gero, herritarrei laguntzeko bulegoetakoren 
batean edo Gazteen Argibideetarako Bulegoan baliogabetu beharko du haren titularrak. 

Ondoren, nahi izanez gero, txartel berria eskuratzeko izapideak egin ahalko ditu, ezarritako 
baldintzak betetzen baditu. Aldez aurretik —txartela galdu egin badu— 5,20 euro ordaindu 
beharko ditu, eta arrazoi beragatik berriro ere txartel berria egin behar zaion bakoitzean 
1,04 euro gehituko zaio kopuru horri.  

 

Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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7.16  ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALETAKO ARETOAK ERABIL-
TZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA 

I. IZAERA ETA FUNTSA  
 
1. artikulua 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 15. artikulutik 19.era bitartekoetan xedatutakoaren ildotik ezartzen ditu Gasteizko 
Udalak “adinekoentzako zentro soziokulturaletako aretoak erabiltzeagatik ordaindu 
beharreko  tasa” —orobat aintzat harturik Auzitegi Konstituzionalaren abenduaren 14ko 
185/1995 epaia eta uztailaren 13ko 25/1998 Legea—, eta ordenantza fiskal honetan 
arautzen; bertan aurreikusi gabekoetan, berriz, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-
sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean 
xedatutakoa aplikatuko da. 

 
 

II. ZERGA-EGITATEA 
 

2. artikulua 
 
Testuaren artikuluetan zehazten diren aretoak erabiltzea da tasaren zerga-egitatea. 

 
 
 

III. SUBJEKTU PASIBOAK ETA ERANTZULEAK 
 
 

3. artikulua 
 

Tasaren objektu diren aretoak okupatzea eskatzen duten pertsona fisiko eta juridikoak nahiz 
Arabako Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen 
diren entitateak izango dira subjektu pasiboak. 

 
IV. TARIFAK 

 
4. artikulua 
 
Adinekoentzako zentro soziokulturaletako gela eta lantegiak denboraldiko jarduerak —urritik 
ekainera bitartekoak— antolatzeko erabiltzeagatik, honako hau ordainduko da: 1,56 euro, 
ordu edo ordu-zatiko. 
 
 

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
5. artikulua 
 
 
1. Hobariak 
 
 
Hala eskatzen dutelarik, tasaren ehuneko 80ko hobaria aplikatzeko eskubidea izango dute 
onura publikoa aitortu zaien elkarteek. Horretarako, onura publikoa adierazten duen 
agiriaren fotokopia erantsi beharko diote aretoak erabili ahal izateko eskabideari, irabazi-
asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimena arautzen duen 16/2004 Foru Arauan 
aurreikusitakoaren ildotik. 
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2. Salbuespenak 
 
 
Salbuesteko eskubidea izango dute Gasteizko Udalarekin lankidetza-hitzarmena sinatua 
duten irabazi-asmorik gabeko erakundeek, baldin eta hitzarmenean bertan hala jasotzen 
bada eta hartan finkatutako helburuak lortu edo jarduerak bideratzeko erabiliko badituzte 
eskatutako aretoak. Horretarako, hitzarmenaren fotokopia eta egingo dituzten jardueren 
azalpena erantsi beharko dizkiete aretoak erabiltzeko eskabideari. 
 
Erakunde publikoak ere ordaintzetik salbuetsita egongo dira, baldin eta adinekoentzako 
zentro soziokulturalen edo udal administrazioaren helburuekin bat datozen jarduerak badira. 
 

 
 

VI. SORTZAPENA ETA ORDAINKETA 
 
 

6. artikulua 
 

Eskatutako aretoa erabiltzeko baimena ematen denean sortuko da tasa. 
 
Aretoa erabiltzea eskatu duen pertsona fisiko edo juridikoak nahiz entitateak hura benetan 
erabili aurretik galdatu ahal izango da tasa ordaintzea. 
 

 
 

VII. KUDEAKETA ARAUAK 
 
 
7. artikulua 
 
Areto horien kudeaketari dagozkionetan, Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailaren berariazko 
araudia aintzat hartuko da. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.2 "LUIS ARANBURU" UDAL MUSIKA ESKOLAREN ZERBITZUAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA 

 
 

KONTZEPTUA 
1. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Luis Aranburu Udal 
Musika Eskolaren zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein ordenantza 
honetan arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 

2. artikulua 
 

Luis Aranburu Udal Musika Eskolak antolatzen dituen ikastaroetan matrikulatzen direnak egongo 
dira behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 
 

ZENBATEKOA 
 
3. artikulua 
 
1. Hurrengo atalean adierazten diren tarifetan finkatzen dena izango da ordenantza honen 
bitartez arautzen den prezio publikoaren zenbatekoa. 

2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak, irakasgai eta aldiko: 

 
 

Luis Aranburu Musika Eskolako prezio publikoak 

2017/2018 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea 

2019/2020 
ikasturtea 

2020/2021 
ikasturtea   

  Prezioa Prezioa Prezioa Prezioa Aldia 

Matrikula 66,79 euro 68,46 euro 70,13 euro 71,8 euro urtean 

I. multzoa: Musikaren 
Lengoaia + Musika-
tresna + Abesbatza 166,98 euro 171,15 euro 175,33 euro 179,5 euro hiru hilean 

II. multzoa: Musika-
tresna + Musika-tresna 
taldea 139,15 euro 142,63 euro 146,11 euro 149,59 euro hiru hilean 

III. multzoa: Musika-
tresna + Musikaren 
lengoaia 150,29 euro 154,05 euro 157,8 euro 161,56 euro hiru hilean 
IV. multzoa: Musika-
tresna + Musikaren 
Lengoaia + Musika-
tresna taldea 203,75 euro 208,84 euro 213,94 euro 219,03 euro hiru hilean 
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Luis Aranburu Musika Eskolako prezio publikoak 

2017/2018 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea 

2019/2020 
ikasturtea 

2020/2021 
ikasturtea   

  Prezioa Prezioa Prezioa Prezioa Aldia 
Irakasgai solteak 66,79 euro 68,46 euro 70,13 euro 71,8 euro hiru hilean 
Musikaren lengoaia 66,79 euro 68,46 euro 70,13 euro 71,8 euro hiru hilean 
Musika-tresna 100,19 euro 102,69 euro 105,2 euro 107,7 euro hiru hilean 
Abesbatza 33,40 euro 34,24 euro 35,07 euro 35,91 euro hiru hilean 
Musika-tresna taldea 50,10 euro 51,35 euro 52,61 euro 53,86 euro hiru hilean 
Musika-informatika 89,06 euro 91,29 euro 93,51 euro 95,74 euro hiru hilean 
Musika-informatika on-line 50,10 euro 51,35 euro 52,61 euro 53,86 euro hiru hilean 
Harmonia 89,06 euro 91,29 euro 93,51 euro 95,74 euro hiru hilean 
I. maila 50,10 euro 51,35 euro 52,61 euro 53,86 euro hiru hilean 
Musika-tresnaren aurrekoa 55,65 euro 57,05 euro 58,44 euro 59,83 euro hiru hilean 
Irakaskuntza indartua (15 
minutu)  15 euro 15 euro 15 euro hiru hilean 
Irakaskuntza indartua (30 
minutu)  30 euro 30 euro 30 eruro hiru hilean 
Musika-tresnak mailegatzea 50,00 euro 50 euro 50 euro 50 euro hiru hilean 

Luis Aranburu Udal Musika Eskolaren bestelako zerbitzuen prezio publikoak 
2017/2018 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea 

2019/2020 
ikasturtea 

2020/2021 
ikasturtea 

  Prezioa Prezioa Prezioa Prezioa 
Ikasgela bakarka ikasteko erabiltzea, hilean * 14,6 euro 14,97 euro 15,33 euro 15,69 euro 
Ikasgela bakarka ikasteko erabiltzea, urtean * 87,67 euro 89,86 euro 92,05 euro 94,24 euro 
Ikasturte amaierako kontzertua, Principal 
antzokian 5,00 euro 5,00 euro 5,00 euro 5,00 euro 

* Prezio horretatik salbuetsita egongo dira ikasturtean matrikulatutako ikasleak, baita 
eskolako langileak ere. 
 
Kategoria orokorreko familia ugariek matrikula erdia doan izango dute (ehuneko 50). 
Kategoria bereziko familia ugariek matrikula doan izango dute (ehuneko 100). 
 
Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik 
egingo 100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei. 
 
 
 
 
 
 
IKASTARO OSAGARRIAK 
 
Honako hauek hartzen ditu zerbitzuak: 
 
1. Ikasturtearen barruan noizbehinka programatzen diren ikastaroak, eskolak berak 
antolatuak. 
 
Ikastaro bakoitzaren ordu kopuruaren arabera ezartzen dira prezioak, modu honetan: 
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Ikastaro osagarriak 

2017/2018 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea 

2019/2020 
ikasturtea 

2020/2021 
ikasturtea 

    Prezioa Prezioa Prezioa 
4 ordura arteko ikastaroak (ikasle 
aktiboak) 21,85 euro 22,4 euro 22,94 euro 23,49 euro 
4 ordura arteko ikastaroak (ikasle 
entzuleak)  11,79 euro 12,08 euro 12,36 euro 
5 ordutik gorako ikastaroak (ikasle 
aktiboak) 49,2 euro 50,43 euro 51,66 euro 52,89 euro 
5 ordutik gorako ikastaroak (ikasle 
entzuleak)  24,09 euro 24,68 euro 25,26 euro 
 
Prezio horretatik salbuetsita egongo dira ikasturtean matrikulatutako ikasleak, baita eskolako 
langileak ere. 
 
Lekua dagoela baieztatu eta onartua izan ondoren ordaindu beharko da prezioa. 
 
 
MUSIKA UDALEKUAK 
 
Oporraldian eskaintzen den musika-campusa da zerbitzuaren objektua.  
 

Musika-campusa  
2017/2018 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea 

2019/2020 
ikasturtea 

2020/2021 
ikasturtea 

    Prezioa Prezioa Prezioa 
Musika-campusa (otorduak 
bakarrik) 150 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

Musika-campusa (otorduak eta 
ostatua) 250 euro 250 euro 250 euro 250 euro 

 
 
Udalekuetan seme edo alaba bat baino gehiago matrikulatzen duten familiek ehuneko 20ko 
hobaria izango dute bigarren matrikularen prezioan, eta ehuneko 30ekoa hirugarrenean.  
 
Lekua dagoela baieztatu eta onartua izan ondoren ordaindu beharko da prezioa.  
 
Adierazten den udalaren kontuan egin beharko da ordainketa, eta horrek matrikula 
gauzatzeko balioko du.  
 
Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik 
egingo 100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei.  

 

ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 

4. artikulua 
 
Irakasgaietarako matrikula egiten denean sortzen da ordenantza honetan arautzen den 
prezio publikoa ordaintzeko obligazioa. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.3 GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILAK ESKAINTZEN DITUEN 
ZERBITZUEN PREZIO PUBLIKOAK. 

 

 

KONTZEPTUA 

Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Gizarte Politiken eta 
Osasun Publikoaren Sailaren zentro eta zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, 
zein ordenantza honetan arautzen baitira. 

 
ZENBATEKOAK 

 
Hauek izango dira tarifak: 
 
Lehen tarifa: Etxean laguntzeko nahiz otorduak etxera banatzeko zerbitzuaren 
prezio publikoa. 

 
 

Hileko per capita errenta 

ELZen 
orduko 
prezioa 

 

Otorduak 
(bakoitza) 

Gehienez 
ordaindu 

beharrekoa, 
per capita 
errentaren 

gainean 

343,42  euro  edo gutxiago 0,24 euro 1,18 euro ehuneko 25 

343,43   euro - 429,28  euro 0,29 euro 1,94 euro ehuneko 30 

429,29   euro - 515,13  euro 0,34 euro 2,91 euro ehuneko 35 

515,14   euro - 600,99  euro 0,48 euro 3,34 euro ehuneko 40 

601,00   euro - 686,84  euro 0,63 euro 3,55 euro ehuneko 40 

686,85   euro - 772,70  euro 1,11 euro 3,65 euro ehuneko 40 

772,71   euro - 858,55  euro 1,69 euro 3,87 euro ehuneko 40 

858,56   euro - 944,41  euro 2,37 euro 3,98 euro ehuneko 40 

944,42   euro - 1.030,26  euro 3,24 euro 4,19 euro ehuneko 40

1.030,27 euro - 1.116,12  euro 4,25 euro 4,52 euro ehuneko 40

1.116,13 euro - 1.201,97  euro 4,64 euro 4,62 euro ehuneko 40

1.201,98 euro - 1.287,83  euro 4,99 euro 5,16 euro ehuneko 40

1.287,84  euro  edo gehiago 5,32 euro 5,70 euro ehuneko 40
 
 
 
a) Hileko per capita errentatzat hauxe joko da: familia-unitateak azken ekonomia-ekitaldian 

guztira izandako diru-sarrera dagokien kopurua zati urteko hamabi hilabeteak zati 
familia-unitateko kideen kopurua egitetik ateratzen den zenbatekoa. 

b)  Onuraduna bakarrik bizi denean, taulan ezarritako prezioak zuzenean aplikatuko zaizkio 
dagokion errenta tarteari. 
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c) Adin txikikoez arduratzeari dagokionean defizita duten familiei nahiz atzera bueltarik 
gabeko hondatze-prozesuari aurre egiteko aldi batez laguntza behar duten pertsonei 
zuzenduak direlarik etxean laguntzeko zerbitzuak dohainik izango dira, baldin eta 
horren aldeko txosten soziala aurkezten bada. 

 
Bigarren tarifa:  Adinekoentzako jantokien zerbitzuaren prezio publikoa. 
 
Balorazio soziala egin ondoren zerbitzua erabiltzen dutenek ondoko baremo-taulan 
adierazten dena ordaindu beharko dute: 
 
 

Hileko per capita errenta 
Ordaindu 

beharrekoa 

343,42   euro edo gutxiago 0,99   euro 

343,43   euro 429,28   euro 1,37   euro 

429,29   euro 515,13   euro 1,74   euro 

515,14   euro 600,99   euro 2,23   euro 

601,00   euro 686,84   euro 2,85  euro 

686,85   euro 772,70   euro 3,47   euro 

772,71   euro 858,55   euro 4,20   euro 

858,56   euro 944,41   euro 4,58   euro 

944,42   euro edo gehiago 4,82   euro 
 

Jantoki-zerbitzua aldika erabiltzen dutenek otorduko 4,82euro ordaindu beharko dute. 

 

Hirugarren tarifa: Eguneko Arreta Zerbitzuaren prezio publikoa. 
 
Prezioa: 283,00  euro hilean  
 
Hilean ordaindu beharreko prezioa bitan banatuko da:  
 
a) Lehen zatia, hileko per capita errentaren tartearen araberako kuotari dagokio.  
 
b) Bigarren zatia goian adierazitako moduan zehaztutako hileko kuotaren eta hileko 283,00   
 euroko kopuruaren arteko aldea izango da, eta horren ordainketa luzatu egin ahal izango da, 
zergapekoak hala eskatuz gero —ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen diruaren legezko interesa 
sortuko du—.  
 
Bi kopuruen arteko hori Gasteizko Udalaren aldeko zortzat onartu beharko da.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

183/223

2018-04512

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

www.araba.eus

182

Hileko per 
capita errenta Zenbat arte Zenbatekoa Gainerakoa, 

zenbat arte  Ehunekoa 
Gehieneko 

kuota (tartez 
tarte) 

343,42   euro 0,00   euro 0,00   euro 343,42 euro 8,85   por ciento 30,39  euro 

429,28   euro 343,42   euro 30,39  euro 85,86   euro 14,22  por ciento 42,60  euro 

515,13   euro 429,28   euro 42,60  euro 85,86   euro 15,94  por ciento 56,29  euro 

600,99   euro 515,13   euro 56,29  euro 85,86   euro 21,62  por ciento 74,85   euro 

686,84   euro 600,99   euro 74,85   euro 85,86   euro 23,05  por ciento 94,64  euro 

772,70   euro 686,84   euro 94,64  euro 85,86   euro 24,00  por ciento 115,25  euro 

858,55   euro 772,70   euro 115,25  euro 85,86   euro 25,48  por ciento 137,13  euro 

944,41   euro 858,55   euro 137,13  euro 85,86   euro 26,40  por ciento 159,80  euro 

1.030,26  euro 944,41   euro 159,80  euro 85,86   euro 27,09  por ciento 183,06  euro 

1.116,12  euro 1.030,26   uros 183,06  euro 85,86   euro 27,91  por ciento 207,02  euro 

1.201,97  euro 1.116,12  euro 207,02  euro 85,86   euro 28,70  por ciento 231,66  euro 

1.287,83 euro 1.201,97  euro 231,66  euro 85,86   euro 29,49  por ciento 256,98  euro 

1.373,68 euro 1.287,83 euro 256,98  euro 85,86   euro 30,31  por ciento 283,00  euro 
 
 
Erabiltzailea bertara joan gabe egoten bada aldi batez, arrazoi justifikatuengatik, ez du kuota 
murrizteko eskubiderik izango lehenengo 30 egunetan. Hogeita hamaikagarren egunetik 
aurrera, kanpoan emandako egunei dagokien kuotaren ehuneko 40 murriztu ahal izango zaio, 
hala eskatuz gero.  
 
Laugarren tarifa:   ostatu-zerbitzuak 
 
 Laugarrena a):  Etxe komunitario eta egoitzetako egonaldien prezio publikoa: 
 
Prezioa: 11.727,60 euro hilean 
 
Bi zatitan banatuko dira ordaindu beharreko prezioak: 
 
a) Lehena, urteko balioespen ekonomikoaren ehuneko 75ekoa, urtean 11.727,60 euroko 

mugarekin —977,30 euro hilean—, baldin eta diru-sarrerak baditu, edo erraz gauza 
daitekeen ondarea. 

 
Ehuneko hori aplikatzearen ondorioz ezingo da inolaz ere geratu egoiliarraren esku, 
urtean, lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 20tik beherako diru-kopurua, bere 
gisa erabiltzeko. 

 
b) Bigarren zatia goian adierazitako moduan zehaztutako urteko kuotaren eta urteko 

11.727,60 euroko kopuruaren arteko aldea izango da, eta horren ordainketa luzatu egin 
ahal izango da, zergapekoak hala eskatuz gero —ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen 
diruaren legezko interesa sortuko du—. 
 
Bi kopuruen arteko hori Gasteizko Udalaren aldeko zortzat onartu beharko da. 
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Erabiltzailea bertara joan gabe egoten bada aldi batez, arrazoi justifikatuengatik, ez du kuota 
murrizteko eskubiderik izango lehenengo 30 egunetan. Hogeita hamaikagarren egunetik 
aurrera, kanpoan emandako egunei dagokien kuotaren ehuneko 40 murriztu ahal izango zaio, 
hala eskatuz gero.  
 
 Laugarrena b):  Adinekoentzako apartamentuen zerbitzuaren prezio publikoa. 
 
Prezioa: 281,85 euro hilean.  
 
Hilean ordaindu beharreko prezioa bitan banatuko da:  
 
a) Lehen zatia, hileko per capita errentaren tartearen araberako kuotari dagokio.  
 
b) Bigarren zatia goian adierazitako moduan zehaztutako hileko kuotaren eta 281,85 euroko 
kopuruaren arteko aldea izango da, eta horren ordainketa luzatu egin ahal izango da, 
zergapekoak hala eskatuz gero —ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen diruaren legezko 
interesa sortuko du. 
 
Bi kopuruen arteko hori Gasteizko Udalaren aldeko zortzat onartu beharko da 
 

Hileko per 
capita 

errenta 
Zenbat arte Zenbatekoa Gainerakoa, 

zenbat arte  Ehunekoa 
Gehieneko 

kuota (tartez 
tarte) 

343,42   euro 0,00   euro 0,00   euro 343,42   euro 15,46   por ciento 53,09   euro 

429,28   euro 343,42   euro 53,09   euro 85,86   euro 20,64   por ciento 70,81   euro 

515,13   euro 429,28   euro 70,81   euro 85,86   euro 25,61   por ciento 92,80   euro 

600,99   euro 515,13   euro 92,80   euro 85,86   euro 27,89   por ciento 116,75   euro 

686,84   euro 600,99   euro 116,75  euro 85,86   euro 31,91   por ciento 144,15   euro 

772,70   euro 686,84   euro 144,15  euro 85,86   euro 34,32   por ciento 173,62   euro 

858,55   euro 772,70   euro 173,62  euro 85,86   euro 38,21   por ciento 206,43   euro 

944,41   euro 858,55   euro 206,43  euro 85,86   euro 39,96   por ciento 240,74   euro 

1.030,26 euro 944,41   euro 240,74  euro 85,86   euro 47,88   por ciento 281,85   euro 
 
 
 Laugarrena c):  Esklusioan ematen diren zerbitzuen prezio publikoa (ostatua, 
mantenua eta gaua ematea) 
 
 

FAMILIA-
UNITATEA 

Ostatua eta mantenua 
(HSUZ, zainpekoak, etxe 

irekia) 

Ostatua, mantenurik 
gabe (harrera, housing, 

salbuespenak) 
Gaua ematea (Aterpe) 

pertsona bat hileko diru-sarreren 
ehuneko 50  

hileko diru-sarreren 
ehuneko 30 

hileko diru-sarreren 
ehuneko 20 

2 pertsona hileko diru-sarreren 
ehuneko 50 

hileko diru-sarreren 
ehuneko 30 

hileko diru-sarreren 
ehuneko 20 

3 pertsona edo 
gehiago 

hileko diru-sarreren 
ehuneko 40 

hileko diru-sarreren 
ehuneko 20  
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Ehuneko hori aplikatzearen ondorioz ezingo da inolaz ere geratu erabiltzailearen esku 
legokiokeen DBEren —diru-sarrerak bermatzeko errenta— ehuneko 25etik beherako diru-
kopurua, bere gisa erabiltzeko. Gastu pertsonaletarako, esan nahi baita. 
 
 
 
Bosgarren tarifa:   Eguneko zentroko zerbitzuen prezio publikoa. 
 
Baremo-taulan adierazten direnak izango dira: 
 

Hileko per 
capita errenta Zenbat arte Zenbatekoa 

Gainerakoa, 
zenbat arte Ehunekoa 

Gehienezko 
kuota (tartez 

tarte) 

343,42  euro 0,00  euro 0,00  euro 343,42  euro 16,65  por ciento 57,19  euro 

429,28  euro 343,42  euro 57,19  euro 85,86  euro 19,45  por ciento 73,89  euro 

515,13  euro 429,28  euro 73,89  euro 85,86  euro 27,02  por ciento 97,09  euro 

600,99  euro 515,13  euro 97,09  euro 85,86  euro 27,93  por ciento 121,07  euro 

686,84  euro 600,99  euro 121,07  euro 85,86  euro 28,56  por ciento 145,59  euro 

772,70  euro 686,84  euro 145,59  euro 85,86  euro 30,07  por ciento 171,41  euro 

858,55  euro 772,70  euro 171,41  euro 85,86  euro 31,47  por ciento 198,43  euro 

944,41  euro 858,55  euro 198,43  euro 85,86  euro 33,11  por ciento 226,86  euro 

1.030,26  euro 944,41  euro 226,86  euro 85,86  euro 34,61  por ciento 256,58  euro 

1.116,12  euro 1.030,26 euro 256,58  euro 85,86  euro 36,02  por ciento 287,51  euro 

1.201,97  euro 1.116,12 euro 287,51  euro 85,86  euro 37,64  por ciento 319,83  euro 

1.287,33  euro 1.201,97 euro 319,83  euro 85,86  euro 38,92  por ciento 353,25  euro 

1.373,68  euro 1.287,33 euro  353,25  euro 85,86  euro 49,92  por ciento 396,11  euro 
 
Gehieneko muga: 396,11 euro hilean. 
 
Erabiltzailea bertara joan gabe egoten bada aldi batez, arrazoi justifikatuengatik, ez du kuota 
murrizteko eskubiderik izango lehenengo 30 egunetan. Hogeita hamaikagarren egunetik 
aurrera, kanpoan emandako egunei dagokien kuotaren ehuneko 40 murriztu ahal izango zaio, 
hala eskatuz gero.  
 
 

KUDEAKETA-ARAUAK 

 

Udaleko Ogasun Sailari dagokio araudi honetan adierazten diren prezio publikoak kudeatu 
eta likidatzea, Udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailari dagozkion zereginak 
eta ahalmenak gorabehera. 

 

PREZIO PUBLIKOA DUTEN ZERBITZUAK ETA ORDAINTZERA BEHARTUAK 

1. Zerbitzu hauek baliatzeko prezio publikoa ordaindu beharko da: 

 

 Lehen tarifa -  Etxean laguntzeko zerbitzua 

 Bigarren tarifa -  Adinekoentzako jantoki-zerbitzua 

 Hirugarren tarifa - Eguneko arreta-zerbitzua 
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 Laugarren tarifa – Ostatu-zerbitzuak: 

Laugarrena a - Etxe komunitarioak edo egoitzak 

Laugarrena b - Adinekoentzako apartamentuak 

Laugarrena c - Esklusioan ematen diren zerbitzuak (ostatua, mantenua eta 
gaua ematea) 

 Bosgarren tarifa - Eguneko zentroa 

 

2. Eguneratu edo aldatzen ez diren bitartean izango dira aplikagarri ordenantza honetako 
tauletan finkatzen diren prezioak.  

3. Inor ez da geldituko ordenantza honetan jasotzen diren zerbitzu publikoetatik kanpo 
prezio publikoei aurre egiteko baliabide ekonomikorik ez edukitzeagatik. 

4. Hauek egongo dira prezio publikoak ordaintzera behartuta, ordenantza honetan arautzen 
denaren ildotik: 

 a) Zerbitzuak zuzenean erabiltzen dituzten pertsona fisikoak. 

 b) Zerbitzuaren erabiltzailea adingabekoa bada, guraso-ahala, tutoretza edo zaintza 
beren gain dutenak. 

 c) Pertsona nagusien kasuan, legezko ordezkari bat delarik bitartekari, hori egongo 
da ordaintzera behartuta, nahiz eta halakoetan ordezkatuaren errentaren eta ondarearen 
kontura joango den ordainketa, eta harena izango den kontuan hartuko den ahalmen 
ekonomikoa.  

 d) Modu subsidiarioan, ordaintzera behartuta egongo dira, hala egokituz gero, era-
biltzaileak —60 urte betez geroztik edo zerbitzu-eskaera egin aurretiko 10 urteko aldian—, 
ordaintzera behartuak edo erabiltzailearen ezkontideak —edo ezkontzaren pareko harreman 
baten bitartez hari lotutako pertsonak— egindako doako eskualdaketaren jasotzaile izan 
diren pertsonak. Eskualdatutako ondasun edo eskubideek zorra galdatzeko unean duten 
merkatuko balioaren zenbatekora artekoa izango da, gehienez, ordaintzeko obligazioa.  

 

OSORIK ORDAINTZEA, HOBARIAK ETA SALBUESPENAK 

1. Zerbitzua ordaintzera behartuek osorik ordaindu beharko dute prezio publikoa baldin eta 
nahikoa ahalmen ekonomikorik badute horretarako, nahiz eta, horren ordez, prezioaren 
ordainketa ziurtatzeko egoki diren bermeak formalizatu ditzatela galdatu ahal izango zaien, 
ordenantza honetan aurreikusten diren kasuetan eta moduan.  

Dena delakoek nahikoa ahalmen ekonomikoa dutela ulertuko da baldin eta "ahalmen 
ekonomikoa zehaztea" atalean aurreikusten denaren arabera zenbaturik, zerbitzuaren 
gehieneko prezioaren zenbatekoa berdindu edo gainditzen badute. 

2. Ordaintzera behartuek ez badute nahikoa ahalmen ekonomikorik, hobariak jaso ahal 
izango dituzte, dena delako prezio publikoetan. 

Nahikoa ahalmen ekonomikoa dagoela joko da dena delakoak 50.000 euroko edo hortik 
gorako ondare zenbakarria badu, nahiz eta kalkulatutako ahalmen ekonomikoa aurreko 
tauletan aurreikusitako mugez beherakoa izan. 

3. Aurreko paragrafoan aipatzen diren prezio publikoen hobariak progresibitate-printzipioa 
baliatuz zehaztuko dira, erabiltzailearen ahalmen ekonomikoa kontuan hartuta —ordenantza 
honetan ezartzen diren irizpideen arabera zenbatuta—. 

4. Prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egongo dira erabiltzaileak harik eta ordenantza 
honen arabera norberaren esku geratu beharreko kopurutik beherako ahalmen ekonomikoa 
duten bitartean —urte osoa zenbatuta—.  
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5. Pertsona bera, aldi berean, eguneko zerbitzu baten eta etxez etxeko laguntza zerbitzuren 
baten erabiltzaile delarik, horientzat finkatutako prezioak batzetik ateratzen dena kontuan 
izanik, araudi honetan aurreikusi gabeko hobaria eman ahal izango du Udaleko Gizarte 
Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak tarifaren gainean, dena delako zerbitzuko buruak 
txosten arrazoitu baten bitartez hala egiteko premia justifikatzen duelarik. 

Eguneko zentro baten edo eguneko sorospen zerbitzu baten erabiltzaile den pertsonari 
egonaldi laburreko zerbitzu bat onartzen zaiolarik, bi zerbitzuak ordaindu beharko ditu, salbu 
eta egonaldi laburra 7 egun naturalekoa edo hortik gorakoa bada; halakoetan, izan ere, 
egonaldi laburraren tarifa eta eguneko zentroko nahiz eguneko sorospen zerbitzuko 
prezioaren erdia ordaindu beharko du.  

6. Araudi honen xede diren zerbitzuen erabiltzaileen zirkunstantzia sozio-ekonomiko bereziak 
direla eta, aurreko ataletan aurreikusi gabeko salbuespen edo hobaria eman ahal izango du 
Udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak tarifaren gainean, dena delako 
zerbitzuko buruak txosten arrazoitu baten bitartez hala egiteko premia justifikatzen duelarik. 

 

ERABILTZAILEAREN PARTAIDETZA EKONOMIKOA ZEHAZTEKO IRIZPIDEAK 

AHALMEN EKONOMIKOA ZEHAZTEA 

1. Ordaintzera behartuaren ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, familia-unitatearen errenta —
edo per capita— eta ondarea balioetsi beharko dira —urte osoa kontuan harturik—, kapitulu 
honetan ezartzen diren balioespen-irizpideak aplikatuz. 

2. Ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, honako hauek baliatuko dira: 

a) eskuragarri dauden azken datu fiskalei dagozkien balioak, salbu eta balio horiek aldatzea 
ekarri duen gertaera nabarmenen bat egokitu bada gerora, daturik berrienak hartuko baitira 
kontuan halakoetan. 

b) hiri- edo landa-ondasunen kasuan, hiru hauen arteko baliorik handiena zenbatuko da: 
katastro-balioa, administrazioak beste zerga batzuetarako egiaztatu edo finkatutako balioa, 
edo eskuratze-prezio, -ordain edo -balioa. 

3. Errenta  

Aurreko artikuluan aurreikusitako ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, errenta edo diru-
sarrera zenbakarritzat joko dira lanaren ondorioz familia-unitateak urtean dituen etekin eta 
eskubideak, baita jasotzen duen beste edozein ere, eta, edonola ere, honako hauek: 

a) Funts publiko edo pribatuetatik jasotzen diren pentsio eta prestazio ekonomikoak —
jasotzen diren diru-sarrera gordinak zenbatuko dira—, halakotzat joko baitira subjektu 
eragilea zerbitzuaren hartzailea deneko pentsioak, subsidioak, prestazio ekonomikoak eta 
beste edozein eskubide ekonomiko. 

b) Norberaren edo besteren kontura egindako lanetik eskuratutako etekin osoak. 

4. Ondarea  

Hauek joko dira ondaretzat: 

a) Familia-unitateko kideak osorik edo partez titular diren ondasun eta eskubide ekonomiko 
guztiak —eskuragarri dauden azken datu fiskalak erreferentziatzat hartuta—, finantza-
aktiboen gainean eskatzen den informazioarekin osatuta. 

b) Ekitaldi batean edo gehiagotan sortu diren kalte-ordain edo errenta kapitalizatuak. 

c) Erabiltzaileak, familia-unitateko kideren batek edo ordaintzera behartuak dena delako 
zerbitzua eskatu zeneko dataren aurreko 10 urteko aldian doan eskualdatutako ondasun eta 
eskubideen balioa, eta, halaber, baliabidearen onuradunak 65 urte betez geroztik egindako 
doako eskualdaketak oro. 

5. Ez dira ondaretzat zenbatuko: 
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 a) Ohiko etxebizitza, salbu eta aparteko balioa badu —halako aparteko balioa duela 
joko da 300.000 eurotik gorako katastro-balioa badu—; izan ere, halakoetan, muga horrez 
gaindiko katastro-balioa bai zenbatuko da ondaretzat. 

 b) Ondasun eta eskubideen gaineko karga eta zergak, haien balioa gutxitzen 
dutenak. 

 c) Zor eta obligazio pertsonalak. 

6. Familia-unitatea  

1. Kapitulu honetan aurreikusitakoari dagokienez, familia-unitatearen osaera hauek hartuko 
dira aintzat: 

a) zerbitzuaren onuraduna adinduna bada, hauek joko dira familia-unitateko kidetzat: 

- zerbitzuaren onuraduna bera; 

- haren ezkontidea, edo legez onartutako eta behar bezala egiaztatutako ezkontzaren pareko 
harreman baten bitartez hari lotua; 

- seme-alaba adingabeak; 

- 18 urtetik gorako seme-alabak, ehuneko 65eko edo hortik gorako desgaitasuna dutelarik, 
baldin eta eskabidea egiten denean zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira; 

- ikasketa akademiko arautuak egiten ari diren 18 eta 23 urte bitarteko seme-alabak; 

b) zerbitzuaren onuraduna adingabekoa bada, hauek joko dira familia-unitateko kidetzat: 

- zerbitzuaren onuraduna bera; 

- gurasoak; 

- adingabekoaren anai-arrebak; 

- 18 urtetik gorako anai-arrebak, ehuneko 65eko edo hortik gorako desgaitasuna dutelarik, 
baldin eta eskabidea egiten denean zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira; 

- ikasketa akademiko arautuak egiten ari diren 18 eta 23 urte bitarteko anai-arrebak. 

2. Nolanahi ere, pertsona bakoitza —dela zerbitzuaren onuraduna, dela erabiltzaile baten 
familia-unitateko kidea— familia-unitate bakar bateko kidea izan ahalko da. 

7. Ahalmen ekonomikoa balioesteko irizpideak  

1. Errentaren urteko zenbatekoari ondarearen urteko zenbatekoaren ondorengo ehunekoak 
gehitzetik ateratzen den kopuruaren pareko izango da ahalmen ekonomikoa —
erabiltzailearen adinaren arabera aldatuko dira ehuneko horiek, ondoren zehazten den 
moduan—: 

a) 35 urtetik beherakoak, ondarearen ehuneko 3. 

b) 35 urtetik 65era bitartekoak, ondarearen ehuneko 6. 

c) 65 urtetik gorakoak, ondarearen ehuneko 20. Artean 65 urte ez badituzte ere salbuespen 
gisa adinekoentzako zerbitzu edo zentroetan sartzen direnei ere c) atal honetan aurreikusten 
dena aplikatuko zaie. 

3. Prezio publikoa banako ahalmen ekonomikoaren arabera zehazten den zerbitzuen kasuan, 
familia-unitatearen errenten eta ondarearen batura zati kideen kopurua egitetik ateratzen 
den zenbatekoa izango da hori. 

4. Hileko ahalmen ekonomikoa zehazteko, urteko ahalmen ekonomikoa zati hamabi egingo 
da. 
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EBAZTEA, BERRIKUSTEA ETA EGUNERATZEA 

EBAZTEA 

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Gaien Saileko zinegotzi ordezkariari dagokio prezio 
publikoetan mota guztietako salbuespenak, hobariak eta ordainketen luzapenak onartzea edo 
ukatzea. 

Eskabidea aurkeztu duenari arrazoi nahikoz justifikatuko den ebazpena helaraziko zaio eta 
bertan agertuko da ebazpenaren kontra zer errekurtso aurkez ditzakeen. 

Gehienez ere 45 eguneko epean ebatzi beharko du eskabidea Udaleko Gizarte Politiken eta 
Osasun Publikoaren Sailak, baita ebazpenaren berri eman ere, jasotzen duenetik kontatuta. 
Epe hori kontatzeko orduan, ez da aintzat hartuko dosierra etenda egoten den denbora, 
baldin eta etete horren arrazoiak eskatzaileari leporatu beharrekoak badira. 

Aurreko atalean xedatutako epea igarotzen delarik berariazko ebazpenik eman ez bada, 
eskabidea ezetsitzat jo beharko da, ebazteko obligazioa gorabehera. 

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenaren kontra 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute dela eskatzaileak dela haren 
legezko ordezkariek Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazte egunaren biharamunetik, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, Gizarte 
Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariari berari zuzendua, hilabeteko 
epean, jakinarazte egunaren biharamunetik; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren 
kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango dute administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten 
duen ebazpenaren berri jasotzen duten egunaren biharamunetik, edo, ebazpena ustezkoa 
bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik. 

 

OFIZIOZ BERRIKUSTEA ETA KOMUNIKATU BEHARRA 

1. Ordaindu beharreko prezio publikoak —zenbateko osoak, hobaria aplikatu ondokoak, 
partez salbuetsi ondokoak nahiz atzeratuak—, ofizioz berrikusi ahal izango ditu organo 
kudeatzaileak, edo interesdunak nahiz haren legezko ordezkariak eskaturik. Prezio publikoa 
aldatzea ekarri ahal izango dute berekin berrikuspen horiek —Gizarte Politiken eta Osasun 
Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio—, baldin eta hura 
zehazteko oinarritzat baliatu zen ahalmen ekonomikoan funtsezko aldaketaren bat izan dela 
egiaztatzen bada. 

2. Hori dela eta, prezio publikoa duen edozein zerbitzuren erabiltzaileak —edo haren legezko 
ordezkariak— gehienez hogeita hamar eguneko epean komunikatu beharko du bizikidetza-
egoeran, egoera zibilean, egoitzan, errenta edo ondare propio zenbakarrietan nahiz 
bizikidetza-arrazoiengatik aintzat hartu beharrekoak diren besterenetan gertatzen den 
edozein aldaketa, baita erabiltzaileari jarritako prezio publikoan eragina izan dezakeen beste 
edozein zirkunstantzia ere. Komunikatzen den hilaren hurrengoan izango ditu ondorioak 
prezio publikoaren eguneratzeak. 

3. Aldaketa ez bada behar bezala komunikatu —aurreko paragrafoan aurreikusitako 
moduan—, ofizioz berrikusiko da jarritako prezio publikoa, zirkunstantzia berrietara 
egokitzeko. Kasu horretan, atzera eraginez aplikatu ahal izango da prezio publikoaren 
eguneratzea, zirkunstantzien aldaketa gertatu zen egunetik. 
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PREZIO PUBLIKOEN SORTZAPENA, ORDAINKETA ETA ORDAINKETAREN ATZERAPEN 
PARTZIALA 

SORTZAPENA  

Zehazten diren zerbitzuetako edozein benetan ematen hasten den egunean sortuko da 
araudi honetan arautzen diren prezio publikoak ordaintzeko obligazioa, eta egun horretatik 
eta zerbitzua erabiltzeari behin betiko uzten zaion arte iraungo du betebehar horrek. 

ORDAINKETA  

1. Ordaintzera behartuta dagoenari ordainagiria aurkezten zaion unean ordaindu behar dira 
prezio publikoak —ordainketa osoa, hobaria aplikatu ondorengoa nahiz partez salbuetsia—, 
bankuko helbideratzearen bitartez. 

2. Ordainketaren zati bat atzeratzea onartzen den zerbitzuen kasuan, ordaintzera behartuak 
atzerapen hori eskatzen badu, honela jokatuko da: 

a) Ordainagiria aurkezten zaion unean ordaindu beharko du ordaintzera behartuak hilabete 
bakoitzean galdatzen zaion prezioaren partea, bankuko helbideratzearen bitartez. 

b) Gainerako zatiaren eta sortutako interesen ordainketa zerbitzua emateari uzten zaionean 
gauzatuko da, salbu eta, dena delako zirkunstantziak aintzat harturik, Gizarte Politiken eta 
Osasun Publikoaren Sailak erabakitzen badu hori baino lehenago edo geroago galdatu 
beharra dagoela. 

  

ORDAINTZEKO KONPROMISOA ETA BERMEAK ERATZEA 

1. Ordainketaren zati bat atzeratzea onartzen ez den zerbitzuen kasuan, zerbitzua esleitzen 
deneko ebazpena eman eta zerbitzua erabiltzeari ekiten zaiolarik hartutzat joko da galdatu 
beharreko prezio publikoa ordaintzeko konpromisoa, ez baita beharrezko izango, halakoetan, 
ordaintzeko konpromisoa jasotzen duen berariazko formulariorik betetzea. 

2. Ordainketaren zati bat atzeratzea onartzen den zerbitzuen kasuan, atzerapen hori ez 
eskatzea erabakitzen bada, zerbitzura sartu baino gutxienez zazpi egun baliodun lehenago 
aurkeztu beharko da ordaintzeko konpromisoa, behar bezala beteta. 

3. Ordainketaren zati bat atzeratzea onartzen den zerbitzuen kasuan, atzerapen hori 
eskatzea erabakitzen bada, zorra onartzeko dokumentuan sartuko da ordaintzeko 
konpromisoa:  

4. Ordainketaren zati bat atzeratzea onartzen den zerbitzuen kasuan, atzerapen hori eskatu 
nahiz ez eskatu, egokitzat jotzen dituen bermeak eskatu ahal izango dizkie Ogasun eta 
Ekonomia Sailak dena delako prezioa adinako edo hortik gorako aldizkako errentarik ez 
dutenei —hileko zenbaketa eginez—. 

5. Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, zuzenbidean onartzen direnen arteko 
edozein modutan galdatu ahal izango da bermea, onartutako zorraren nahiz sor litekeenaren 
ordainketa bermatzeko, baita —kasu bakoitzeko zirkunstantziak aintzat harturik— Ogasun 
eta Ekonomia Sailak egokitzat eta nahikotzat jotzen duen beste edozein formula baliatzea 
erabaki ere. 

Ezinezko gertatzen bada bermeak aurreikusitako moduan eratzea, agiri hauek aurkeztu 
beharko ditu zerbitzua eskatzen duenak: 

 Zerbitzuaren erabiltzailea titular edo titular-kide deneko banketxe edo 
aurrezki kutxetako aurrezki libreta arrunt nahiz epekakoen eta kontu korronteen 
mugimenduen orria, sartzeko eskabidea egiten den egunaren aurreko azken bost 
urteetako datuak ageri dituena. Erabiltzaileak, edozein titulu dela medio, izan lezakeen 
diruzko edozein ondasunen berri jaso beharko da. 

 Zerbitzuaren erabiltzailea alarguna bada, ezkontidearen testamentua 
aurkeztu beharko da, baita egin den banaketa-kaiera ere. 
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 Arabako lurralde historikotik kanpo kokatutako landa- nahiz hiri-lurreko 
ondasunen katastro-ziurtagiria, edo, bestela, baliabidearen erabiltzaileak izenpetutako 
zinpeko deklarazioa, non Espainiako beste inongo probintziatan ez ondasun higiezinik, 
ez ondasun higigarri nahiz higiezinen gaineko eskubiderik ez berak ez ezkontideak edo 
legez eratutako izatezko bikoteko kideak ez dutela aitortzen duen. 

Aurkeztutako agirien inguruko argibideak eskatu ahal izango dizkio Udaleko Ogasun Sailak 
zerbitzua eskatzen duen pertsonari. 

Udaleko Ogasun Sailak aldez aurretik berariaz baimena eman ezean zorra kitatu bitartean 
norberaren ondasunak ez besterentzeko eta ekonomia- nahiz ondare-eskubideei uko ez 
egiteko obligazioa ekarriko du berekin zorra onartzeko konpromisoak. Obligazio hori ez 
betetzeak, berriz, ordaintzeke dagoen diru-kopuru osoa galdatzea ekarriko du berekin, eta 
zorra onartzeko konpromisoaren ondorioak oro iraungitzea. 

6. Bermea ondare higiezinekin eratua bada, ondare hori identifikatzeko datu guztiak —
erregistroko inskripzioan ageri diren bezala—adierazi beharko dira zorra onartzeko agirian 
agertu behar duen berme-motaren deskribapenean, aipatutako paragrafoan xedatutakoaren 
ildotik. Halakoetan, zorra Jabetzaren Erregistroan inskriba dadila galdatuko da, eta 
notarioaren eskritura aurkeztea. 

ORDAINKETAREN ATZERAPEN PARTZIALA 

1. Zerbitzu hauei aplikatuko zaie ordainketaren atzerapen partziala: 

a) Eguneko arreta-zerbitzua  

b) Ostatu-zerbitzuak 

  Adinekoentzako apartamentuak 

  Etxe komunitarioak edo egoitzak 

2. Finkatutako prezio publikoa osorik ordaintzeko behar adinako baliabide ekonomikorik ez 
dutela egiaztatzen badute zerbitzuak ordaintzera behartuta daudenek, ordainketaren parte 
bat atzerako aukera baliatu ahal izango dute, eskatuz gero. 

Ordainketa partez atzeratzen delarik, ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen diruaren legezko 
interesa sortuko da. 

3. Oro har, ez zaie onartuko prezio publikoaren ordainketaren atzerapenik guztira 15.000 
eurotik gorako kopuruan erraz gauza daitezkeen ondasunak dituztenei, salbu eta delako 
prezioa ordainduko dela ziurtatzeko behar diren bermeak formalizatzen direlarik. Eguneko 
arreta-zerbitzuaren erabiltzaileei dagokienez, kopuru hori kalkulatzean ez da zenbatuko 
berek erabiltzen duten etxebizitza. 

4. Adierazitako prezio publikoen ordainketaren parte baten luzapena aplikatzeko, gizarte 
zerbitzuen eskatzaileek edo erabiltzaileek —edo horien legezko ordezkariek— eskabidea 
aurkeztu beharko dute Udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, eredu 
normalizatua baliatuz, behar bezala beteta, famili unitatearen urteko diru-sarrera guztien 
berri ematen duten agiri eguneratuak erantsita. 

5. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuen erabiltzaileen zirkunstantzia 
sozio-ekonomikoak oro balioetsi ondoren, baita modu subsidiarioan ordaintzera behartuta 
daudenenak ere, ordenantza fiskal honetan adierazten diren hobari, salbuespen eta 
luzapenak aplikatu ahal izango dira bertako tarifetan ageri diren prezio publikoen gainean, 
eta, behar izanez gero, ordaintzeke geratzen den prezioaren gainerako partea gerora 
ordaintzeko utzi. 

ZORRA ONARTZEA 

1. Zentro edo zerbitzura sartu edo hura baliatzen hasi aurretik ordainketaren atzerapen 
partzialik egiten ez den kasuetan, baldin eta hartara sartu edo hura baliatzen hasiz geroztik 
dena delako pertsonaren zirkunstantzia ekonomikoetan funtsezko aldaketarik gertatzen 
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bada, ordainketaren atzerapena eskatzeko aukera ematen dionik, une horretan formalizatu 
beharko da zorraren onarpena. 

2. Udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak aldez aurretik berariaz baimena 
eman ezean zorra likidatu bitartean norberaren ondasunak ez besterentzeko eta ekonomia- 
eta ondare-eskubideei uko ez egiteko obligazioa dakarkie zorra onartzeak eta horren haritik 
hartutako ordaintzeko konpromisoak ordaintzera behartuei. Obligazio hori ez betetzeak 
ordainketaren atzerapen partziala bertan behera uztea ekarriko du, eta, une horretatik 
aurrera, ordaintzeke dagoen zenbateko osoa ordaintzea galdatu ahal izango da. 

3. Zorra onartzeko agiri eguneratua bidaliko die urtero Gizarte Politiken eta Osasun 
Publikoaren Sailak ordaintzera behartuei, informazio gisa, eta berariaz adieraziko ditu bertan 
likidazio horietako bakoitzaren datan artean zor diren zenbatekoak. 

 

ZOR DEN SALDOA JAKINARAZTEA 

1. Ordainketaren atzerapen partziala egin eta zorra onartzen den kasuetan, zerbitzua 
erabiltzeari behin betiko uzten zaiolarik, geratzen den zorraren saldoa jakinaraziko du 
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak ebazpen baten bitartez, dela saldoaren 
zordunari berari —baldin eta zerbitzua erabiltzaileari ez bazaio utzi erabiltzailea hil egin 
delako—, dela ordaintzera behartuta dauden dohaintza-hartzaile edo oinordekoei, gehiturik 
saldo nagusia, sortutako interesak eta ordaintzeke edo kobratzeke dauden ordainagiriak —
halakorik baldin badago—, 60 egun naturaleko epean —ebazpena jasotzen denetik— zorra 
likida dezaten, epe hori igarotzen delarik berandutze interesak sortuko baitira. 

2. Prezio publikoaren ordainketaren atzerapen partziala egitea posible den beste zerbitzu 
batean zaindu dezaten uzten badio erabiltzaile zordunak zerbitzua erabiltzeari, lehenengo 
zerbitzuari dagokion zorraren saldoa jakinaraziko zaio, eta bi zorrak pilatu egingo direla harik 
eta azken zerbitzu hori erabiltzeari uzten dion arte. 

ONDAREAREN GAINEKO BETEARAZPENA 

Zorra kobratze aldera ordaintzera behartuaren ondarearen gaineko betearazpena baliatu 
beharra egokitzen delarik, ez da gauzatuko beraren etxebizitzaren gainean, berak erabili 
beharra badauka edo erabiltzailearen familia-unitatearen ohiko etxebizitza bakarra bada, edo 
ordaintzera behartuaren familia-unitatearena —erabiltzaileaz beste norbait delarik—, behar 
izanez gero delako etxebizitza hori trabatu edo bahitzeko aukera gorabehera. 

 

PREZIO PUBLIKOENGATIKO ZORRAK 

1. Zerbitzuaren prezio publikoa ordaindu gabe geratzen bada, bankuak ordainagiria itzultze 
egin duelako, dagokion zenbatekoa galdatu da, eta 30 eguneko epea emango ordainketa 
egiteko. 

2. Aurreko puntuan adierazitako epea igarotzen delarik ez bada eskatutakoa ordaindu, 
premiamenduzko administrazio-prozeduraren bitartez galdatuko da prezio publikoa, 
zuzenbide publikoko kredituak biltzeari dagokionez indarrean dagoen udal araudian 
xedatutakoaren ildotik. 

3. Behin eta berriro ez ordaintzeak dena delako zerbitzuak baliatzeko eskubidea galtzea 
ekarri ahal izango du berekin.  

 

Xedapen gehigarria 

 

Arrazoi sistematikoak direla medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
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Azken xedapena 

 

Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.5 UDALAREN FOLKLORE AKADEMIAREN ZERBITZUENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA. 

 
 
 

KONTZEPTUA 
1. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Udalaren Folklore 
Akademiaren zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein ordenantza honetan 
arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 

2. artikulua 
 

Udalaren Folklore Akademiak antolatzen dituen ikastaroetan matrikulatzen direnak egongo dira 
behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
3. artikulua 
 
1. Hurrengo atalean adierazten diren tarifetan finkatzen dena izango da ordenantza honen 
bitartez arautzen den prezio publikoaren zenbatekoa. 
 
2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak: 
 
 
1. IKASTURTEA 
 
 
Irailean hasi eta ekainean bukatzen den ikasturtea hartuko du zerbitzuak.  
 
Ikasturte osoari dagokio prezioa, bai instrumentu ikasgaietan (Alboka, Gaita/dultzaina, 
Panderoa, Perkusioa, Trikitia, Txalaparta, Txistua, Txirula), bai bestetan, hala nola Dantza 
Tradizionala eta Musikaren Lengoaia.  
 
Ikasle bakoitzak zenbat irakasgaitarako ematen duen izena, hauek izango dira matrikularen 
prezioak eta kuotak:  
 
 

Irakasgai bat Bi irakasgai Hiru irakasgai Lau irakasgai 
  
  

2018/2019 
ikasturtea 

2018/2019 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

Matrikula 52,73 euro 73,75 euro 94,86 euro 115,97 euro 

2 kuota 52,73 euro 73,75 euro 94,86 euro 115,97 euro 

 
 
 
 
 

• Kategoria orokorreko familia ugariek matrikula erdia doan izango dute.  
 
• Kategoria bereziko familia ugariek matrikula osoa doan izango dute.  
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Adierazten den udalaren kontuan egin beharko da ordainketa, eta horrenbestez gauzatuko 
da matrikula.  
 
Ekainean ordaindu beharko da matrikula, eskola-ordua erreserbatzean; kuotak, berriz, une 
horretan bertan nahiz ikasturtearen lehen hiruhilekoan erabakitzen den epean.  
 
 
2.  IKASTARO OSAGARRIAK  
 
 
Honako hauek hartzen ditu zerbitzuak:  
 

a) Ikasturtetik kanpo noizbehinka programatzen diren ikastaroak, akademiak berak 
antolatuak.  
 
b) Taldeko irakasgaietako ikastaroak —instrumentua, dantza eta kantua—, zein 
taldetarako matrikulatzen diren, horri dagokion inongo irakasgaitan matrikulatuta ez 
dauden ikasleei zuzenduak.  

 
Ikastaro bakoitzaren ordu kopuruaren arabera ezartzen dira prezioak, modu honetan:  
siguiente manera:  
 
 

 2018/2019 
ikasturtea 

4 ordura arteko ikastaroak 22,24 euro 

5 ordutik gorako ikastaroak 52,73 euro 

 
 
A ataleko ikastaroetan, ikasturtean matrikulatutako ikasleek ehuneko 50 ordaindu beharko 
dute.  
 
Lekua dagoela baieztatu eta onartua izan ondoren ordaindu beharko da prezioa.  
 
Adierazten den Udalaren kontuan egin beharko da ordainketa, eta horrek matrikula 
gauzatzeko balioko du.  
 
 
3.  MUSIKA UDALEKUAK  
 
Udan eskaintzen diren haurrentzako musika-udalekuak dira zerbitzuaren objektua.  
 
 

 2018/2019ik
asturtea 

40 ordura arteko udalekuak 139,13 euro 

40 eta 50 ordu bitarteko udalekuak 172,58 euro 

 
 
Udalekuetan seme edo alaba bat baino gehiago matrikulatzen duten familiek ehuneko 20ko 
hobaria izango dute bigarren matrikularen prezioan, eta ehuneko 30ekoa hirugarrenean.  
 
Lekua dagoela baieztatu eta onartua izan ondoren ordaindu beharko da prezioa.  
 
Adierazten den udalaren kontuan egin beharko da ordainketa, eta horrek matrikula 
gauzatzeko balioko du.  
 
Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik 
egingo 100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei. 
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Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.6 “JOSÉ URUÑUELA” UDAL DANTZA KONTSERBATORIOAREN ZERBITZUENGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA 

 
 

KONTZEPTUA 
 
1. artikulua 
 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “José Uruñuela Udal 
Dantza Kontserbatorioaren zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein 
ordenantza honetan arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 

2. artikulua 
 

José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioak antolatzen dituen ikastaroetan matrikulatzen 
direnak egongo dira behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
3. artikulua 
 
1. Hurrengo atalean adierazten diren tarifetan finkatzen dena izango da ordenantza honen 
bitartez arautzen den prezio publikoaren zenbatekoa. 
 
2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak, ikastaro eta irakasgaiko: 
 

Balet klasikoaren alorreko irakaskuntzari dagozkio prezio publikoak. 

Irailean hasi eta ekainean bukatzen den ikasturtea hartuko du zerbitzuak. 

 
 
Hauek izango dira prezioak: 
 
 
 

DANTZA AURREKOA 2018/2019 IKASTURTEA 

  
Dantza aurrekoa 

musikarekin 
Dantza aurrekoa 
musikarik gabe 

Matrikula 70,60 euro 47,06 euro 

Hileko kuota 70,60 euro 47,06 euro 
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OINARRIZKO IKASKETAK 
(1., 2., 3. eta 4. ikasturteak)

 2017/2018 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

1. ikasturtea Doan  
Sarrera-proba

2., 3. eta 4.a 12,24 euro 12,48 euros 

Dosierra zabaltzea 11,42 euros     11,65 euro 

Nahitaezko zerbitzuak 7,14 euros       7,28 euro 

Matrikula 113,53 euro    115,80 euro 

Hileko kuota 113,53 euro    115,80 euro 

Irakasgai atzeratua 76,91 euros    78,45 euro 
 

IKASKETA PROFESIONALAK 
(1., 2., 3., 4., 5. eta 6. ikasturtea) 

 

 2017/2018 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

Sarrera-proba 27,34 euro  27,88 euro 

Dosierra zabaltzea 11,42 euro  11,65 euro 

Nahitaezko zerbitzuak 7,14 euro  7,28 euro 

Matrikula 130,97 euro  133,59 euro 

Hileko kuota 130,97 euro  133,59 euro 

Irakasgai atzeratua 76,91 euro  78,45 euro 

 
 
 

GRADU-ONDOKO IKASTAROA

 2017/2018 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

Nahitaezko zerbitzuak 7,14 euros 7,28 euros 

Matrikula 102,00 euro 104,04 euros 

Hileko kuota 102,00 euro 104,04 euros 
 
 

HASTAPEN IKASTAROA

 2017/2018 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

Kuota
17,44 euro

17,79 euros 

Hileko kuota 17,44 euro 17,79 euros 
 

Matrikula arrunta: prezio osoa (ehuneko 100) ordaindu beharko da. 

Kategoria orokorreko familia ugariko kideen matrikula: erdia (ehuneko 50) ordaindu beharko 
da. 

Kategoria bereziko familia ugariko kideen matrikula: doan. 

Sarrera-proba egiteko kopuru orokor jakin bat ordaindu beharko da, inolako murrizketarik gabe. 
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Batera ordaindu ahal izango dira matrikula eta ikasturteko hamar hilabeteetako kuotak ikasturte 
hasieran, edo matrikula iraileko lehen hamabostaldian ordaindu eta hamar kuotak hilero-hilero 
—hileko kuota horietako bakoitza irailetik ekainera bitarteko hilabeteetako bati dagokio (bi 
horiek barne), eta ezingo da ez murriztu, ezta hainbatu ere—. 

“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren kontuan egin beharko da ordainketa:  

Kutxabank, 2095-3178-31-1090954974. 

Matrikula egiteko behar diren agiriak: 

• Matrikula-orria, behar bezala beteta. 

• Matrikula-ordainagiria. 

• Ikasketen ziurtagiria. 

• Agiri tamainako argazki bat. 

Zerbitzu hau emateagatik ordaindu beharreko prezioetan ez zaie hobaririk edo deskonturik 
egingo 100.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten pertsona edo familiei. 
 
 
“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatoriori atxikitako ikastegiak: 
 
Oinarrizko dantza irakaskuntzagatik ordaindu beharko dira prezio publikoak. 
 

 2017/2018 
ikasturtea

2018/2019 
ikasturtea

Dosierra zabaltzea 12,55 euros  12,80 euros 

Nahitaezko zerbitzuak 3,77 euros  3,85 euros 

Ikasturte osoko matrikula 12,55 euros  12,80 euros 

Irakasgai atzeratuen matrikula 2,65 euros  2,71 euros 

 

Ikasturtean matrikulatutako ikasleen zerrenda bidali beharko dute ikastegiek kontserbatorioko 
idazkaritzara, haien datu pertsonalak, ikasturteak, ikasgaiak eta guztira bakoitzak ordaindu 
beharreko kopuruak adieraziz. 

Diru kopuru osoa “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren kontuan sartu beharko da: 
Kutxabank, 2095-3178-31-1090954974. 

Zerbitzu horiei dagozkien prezio publikoak orokorrak dira, eta ez da inongo murrizketarik 
egingo. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.7 PARTAIDETZA ETA GIZARTE-ETXEEN SAILARI ATXIKITAKO HERRITARREN 
PARTAIDETZAREN ZERBITZUAREN ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
PREZIO PUBLIKOAK 

 
KONTZEPTUA 

1. artikulua 
 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen da Partaidetza eta 
Gizarte-etxeen Sailari atxikitako Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren zerbitzuengatik 
ordaindu beharreko prezio publikoa —3. artikuluaren bigarren atalean zehazten diren tarifak—, 
zein ordenantza fiskal honetan xedatzen direnak aintzat harturik kudeatuko baita. 
 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 

2. artikulua 
 
 

Aurreko artikuluan aipatzen diren Partaidetza eta Gizarte-etxeen Sailari atxikitako Herritarren 
Partaidetzaren Zerbitzuaren zerbitzuak baliatzen dituztenak egongo dira behartuta ordenantza 
honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
3. artikulua 
 
 
1. Hurrengo atalean adierazten diren tarifetan finkatzen dena izango da ordenantza honen 
bitartez arautzen den prezio publikoaren zenbatekoa. 
 
2. Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak: 
 
 
 
 
GASTEIZKO UDALEAN IZENA EMANDA DAUDEN ELKARTEEI IKUS-ENTZUNEZKO ETA 
ARGIZTAPEN MATERIALA ETA MATERIAL OSAGARRIA MAILEGATZEKO ZERBITZUA. 
PARTAIDETZA ETA GIZARTE-ETXEEN SAILARI ATXIKITAKO HERRITARREN 
PARTAIDETZAREN ZERBITZUA. 

Prezio publikoak 
 
 
Materiala uzteko Mailegu Zerbitzuaren prezio publikoak, 2019. urtean, ondoren adierazten 
direnak izango dira. 
 
 
 
 
 
 
Partaidetza eta Gizarte-etxeen Sailari atxikitako Herritarren Partaidetzaren 
Zerbitzuaren prezio publikoak.  
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Audioa 
Irudia Izena Alokairua,egunekoa Bermea 

 Esku megafonoa 1,10 euro 11,40 euro 

 Kondentsagailu-
mikrofonoa 1,10 euro 11,40 euro 

 Mikrofonoa (dinamikoa)  1,10 euro 11,40 euro 

 
Haririk gabeko mikrofonoa 
(eskukoa, diadema, 
gorbatakoa)  

3,50 euro 28,70 euro 

 Mahaiko mikrofonoa 3,50 euro 28,70 euro 
 Mikro-oina 1,10 euro 5,70 euro 
 Mahaiko mikro-oina 1,10 euro 5,70 euro 
 Bozgorailu oina 1,10 euro 5,70 euro 

 Nahaste mahaia, CD 
bikoitzekoa 11,40 euro 142,90 euro 

 CD irakurgailua 3,50 euro 28,70 euro 

 Audio ekipo eramangarria, 
150 W 34,40 euro 142,90 euro 

 Audio ekipo eramangarria, 
250 W 34,40 euro 142,90 euro 

 Audio ekipoa, 500 W 34,40 euro 142,90 euro 
 Audio ekipoa, 700 W 57,20 euro 171,70 euro 

Bideoa 

Irudia Izena Alokairua, 
egunekoa Bermea 

 Bideokamera digitala 11,40 euro 142,90 euro 

 DVD irakurgailu / 
grabagailua, HDDduna 5,70 euro 57,20 euro 

 VHS karaoke zintak 3,50 euro 28,70 euro 
 DVD irakurgailua 5,70 euro 57,20 euro 
 DVD karaoke irakurgailua 5,70 euro 57,20 euro 
 DVD karaoke diskoak 3,50 euro 28,70 euro 
 Bideo proiektagailua 34,40 euro 142,90 euro 
 20"ko telebista laua 11,40 euro 57,20 euro 

 Argazki kamera digitala 
(reflex) 11,40 euro 142,90 euro 

 Proiekzio pantaila, 157 x 205 
cm 11,40 euro 57,20 euro 

 Proiekzio pantaila, 360 x 200 
cm 11,40 euro 57,20 euro 

 Proiekzio pantaila, 150 x 150 
cm (diap.)  3,50 euro 28,70 euro 

 

Irudia Izena Alokairua, 
egunekoa Bermea 

 Fokua (bakoitza) 5,70 euro 28,70 euro 
 Argiztapen tresneria (6 foku + 

argi mahaia + tripodeak + 
kableak) 

57,20 euro 171,70 euro 
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Informatika 

Irudia Izena Alokairua, 
egunekoa Bermea 

 Ordenagailu eramangarria, 
Windows 98 11,40 euro 142,90 euro 

 Ordenagailu eramangarria, 
XP 11,40 euro 142,90 euro 

 Ukipen-pantaila 11,40 euro 142,90 euro 
 

Altzariak 
Irudia Izena Alokairua, egunekoa Bermea 
 Roll up (211 x 78 cm-ko erakustokiak) 5,70 euro 11,40 euro 
 Karpa (2 x 2 x 2,5 m) 5,70 euro 11,40 euro 
 Aulkiak (hamar) 1,10 euro 5,70 euro 
 Mahai tolesgarria (200 x 80 cm) 1,10 euro 5,70 euro 
 Oholtza (200 x 100 cm) 1,10 euro 5,70 euro 
 Banku tolesgarria 1,10 euro 5,70 euro 
 
 
Jarduera jakin baterako hainbat elementu alokatzen direlarik, berme bakarra jarri beharko 
da, tasarik handiena duenari dagokiona, hain zuzen ere. 
 
 

EZARTZE ARAUAK 
 
1. Kuota-ordainketa guztiak horretarako jartzen den udalaren kontu korrontean egin 
beharko dira. 
 
2. Eskabidea egiten denean adierazten dena izango dira materiala jasotzeko eta itzultzeko 
ordutegia.  
 
3. Materiala uzteko orrian zehazten den material guztia adierazten den egunen eta orduan 
itzuli beharko da. 
 
4. Materiala berandu itzuliz gero, hau izango da atzerapen-egun bakoitzeko zigorra: 

• egun bateko alokairua halako bi. 
 

5. Materiala egoera onean itzuli beharko da. Hala izan ezean, erabiltzaileek beren gain hartu 
beharko dituzte matxuren edo erabilera okerraren ondorio diren konponketa, garraio eta 
garbiketa gastuak. 
 
6. Galdu edo lapurtuz gero, erabiltzaileek beren gain hartu beharko dute material berria 
erosteak dakarren kostua. 
 
Gainera, lapurtuz gero, eskumena duen agintaritzaren aurrean egindako salaketaren kopia 
aurkeztu beharko dute ‘Erdu’ agentzian —Landatxo gizarte etxea; Santa Maria kalea, 4—. 
 
7. Atzera ekarritako materiala aztertu ondoren, banku transferentzia bidez itzuliko zaizkie 
bermeak erabiltzaileei; behar izanez gero, 4., 5. eta 6. ataletan adierazitako gastuak 
deskontatuko zaizkie aldez aurretik. 
 

 

Irudia Izena Alokairua, 
egunekoa Bermea 

 Argindar sorgailua 11,40 euro 57,20 euro 
 Potentzia egonkorgailua 11,40 euro 57,20 euro 
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Bermea ez bada aski Mailegu Zerbitzuari sortutako zorra ordaintzeko, hamar eguneko 
epea izango dute erabiltzaileek zor hori kitatzeko, bankuaren bidezko ordainketa dela 
medio. 

 
8. Erreserba deuseztatzeko erabakia gutxienez hiru egun lehenago jakinarazi beharko zaio 
Mailegu Zerbitzuari. Hala egin ezean, bi eguneko alokairuari dagokion kopurua atxikiko da 
gordailu utzitako bermetik. 
 
9. Materialen gutxieneko alokairua egun bati dagokiona izango da.  
 
10. Mailegu Zerbitzuak gehienezko denbora-muga jarri ahal izango dio material-lagapenari. 
Era berean, materiala erabiltzea galarazi ahal izango die behar bezala zaintzen ez duten 
elkarteei, baita adierazitako arau eta mekanismoak urratzen edo eskabidean datu faltsuak 
adierazten dituztenei ere. 
 
11. Materiala erabiltzearen ondorioz jarritako isun eta zigorrak oro ordaindu beharko ditu 
hura alokatu duenak, baita erantzukizun zibilaren, judizialaren nahiz administratiboaren ondorio 
direnak ere. 
 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.8 ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILAREN 
LANAREN BIDEZKO LANBIDE-PRESTAKUNTZARAKO NAHIZ ETENGABEKO 
PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO 
PUBLIKOA. 

 
 
 

KONTZEPTUA 
 
 
1. artikulua  
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen da “Enpleguaren eta 
Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailaren lanaren bidezko lanbide prestakuntzarako nahiz 
etengabeko prestakuntzarako zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoa”, baita 
“prestakuntza-zentroetako areto eta lokalak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezioa” ere, 
eta ordenantza fiskal honetan arautzen. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 
2. artikulua  
 
 
1. LANBIDE-PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 
 
Horietan matrikulatzen direnak egongo dira behartuta Gasteizko Udalak antolatzen dituen 
lanaren bidezko lanbide prestakuntzarako ikastaroen prezio publikoa ordaintzera. 
 
Ez da prezio publikorik sortuko beste erakunde batzuekin batera finantzatzen diren ikastaro eta 
prestakuntza programengatik, finantziazio hori jasotzen duen arauan hala galdatzen delarik. 
 
Ez da prezio publikorik sortuko laneratzeko programen baitako diren lanaren bidezko 
prestakuntzarako ikastaroek, lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten taldeei 
zuzenduek. 
 
INEMen edo LANBIDEn lan eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeek ehuneko 50eko 
murrizketa izango dute matrikularen prezioan. 
 
Gizarte errentak jasotzen dituzten pertsonek ikastaroaren ehuneko 50 ordaindu beharko dute, 
eta arrakastaz gainditzen badute itzuli egingo zaie kopuru hori.  
 
 
 
2. ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILAREN ARETO 

ETA LOKALAK ERABILTZEA, 2019. URTEA 

 
Sailaren lokalak erabiltzea nahiz horien ustiapen berezi edo pribatiboa eskatzen dutenak egongo 
dira behartuta prezio publiko hau ordaintzera. 
 
Beste administrazio publikoren batek egiten duelarik horiek erabiltzeko eskabidea, enplegu 
politika aktiboak aplikatu eta garatzearen inguruko jarduerak bideratzeko, ez dira prezio 
publikoak aplikatuko. 
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Era berean, ez dira aplikatuko prezioak Udalaren partaidetza berekin dakarten lankidetza-
hitzarmenen kasuan, hitzarmen horietan parte hartzen duten beste erakunde batzuek 
instalazioak behar dituztelarik eta hitzarmen-akordioetan hala adierazten delarik. 

 
ZENBATEKOA 

 
3. artikulua 
 
1. LANBIDE-PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 
 
Lanbide-prestakuntzako zerbitzu eta ikastaroengatik ordaindu beharreko prezio publikoak 
dagozkien matrikulak izango dira, ikasleen prestakuntza-profila eta ikastaro edo programen 
iraupena aintzat hartzen duten ondoko tarifen arabera. 
 
 
MATRIKULAK: 
 
 
A) Lanaren bidezko lanbide prestakuntzarako ikastaro orokorrak. 
 

1.- GOI-MAILAKO LANBIDE HEZKUNTZA, ERDI-MAILAKO NAHIZ GOI-MAILAKO 
UNIBERTSITATE IKASKETAK EDO HORIEN PAREKOAK EGIN DITUZTENEI 
ZUZENDUTAKO IKASTAROAK. 

 
 

Tarifa Ikastaroaren iraupena Zenbatekoa 

1.a 700 ordutik gora 410,68 euro 

2.a 500-699 ordu 328,57 euro 

3.a 300-499 ordu 164,30 euro 

4.a 100-299 ordu 82,14 euro 

 
 

2.- GOI-MAILAKO LANBIDE HEZKUNTZA, UBI EDO HORIEN PAREKOAK EGIN 
DITUZTENEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK. 

 
 

Tarifa Ikastaroaren iraupena Zenbatekoa 

1.a 700 ordutik gora 246,43 euro 

2.a 500-699 ordu 164,30 euro 

3.a 300-499 ordu 82,14 euro 

4.a 100-299 ordu 41,08 euro 

 
 

3.- ERDI-MAILAKO LANBIDE HEZKUNTZA, BIGARREN HEZKUNTZAKO GRADUATUA 
EDO BEHERAGOKO MAILAK EGIN DITUZTENEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK. 

 
 

Tarifa Ikastaroaren iraupena Zenbatekoa 

1.a 700 ordutik gora 164,30 euro 

2.a 500-699 ordu 82,14 euro 

3.a 300-499 ordu 61,61 euro 

4.a 100-299 ordu 41,09 euro 

B) Lanaren bidezko edo etengabeko prestakuntzako ikastaro monografikoak. 
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Tarifa Ikastaroaren iraupena Zenbatekoa 

1.a 51-99 ordu 45,23 euro 

2.a 50 baino gutxiago 41,09 euro 

 
 
C) Zabalkunde eta sentsibilizazio jardunaldiak  
 

4 ordu arteko jardunaldia: .......................................................................0,00 euro 

5-8 orduko jardunaldia:......................................................................... 11,08 euro 

D) Aurrez aurrekoa ez den prestakuntza eta e-learning.  
 

20 ordu baino gutxiagoko ikastaroa: .....................................................24,64 euro 

21 eta 75 ordu bitarteko ikastaroa: ....................................................... 41,08 euro

76 eta 200 ordu bitarteko ikastaroa: ..................................................... 57,51 euro 

200 ordutik gorako ikastaroa: ................................................................82,14 euro 

 
ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILAREN ARETO ETA 
LOKALAK ERABILTZEA 

PREZIOAK: 
 
 

TARIFEN TAULA 
 

Bulegoa alokatzea 

Banako orduak......................................................................................7,87 euro 
Lanaldi erdia (6 ordu)............................................................................28,37 euro 
Lanaldi osoa.........................................................................................47,27 euro 

 
Teoria gela alokatzea 

Banako orduak.....................................................................................15,75 euro 
Lanaldi erdia (6 ordu)............................................................................66,13 euro 
Lanaldi osoa.......................................................................................113,36 euro 
Hilabete osoa ..................................................................................1.532,24 euro 

 
Informatika gela alokatzea 

Banako orduak.....................................................................................23,61 euro 
Lanaldi erdia (6 ordu)............................................................................99,16 euro 
Lanaldi osoa.......................................................................................170,00 euro 
Hilabete osoa ..................................................................................2.833,15 euro 
 

Ekitaldi aretoa alokatzea 

Banako orduak.....................................................................................39,35 euro 
Lanaldi erdia (6 ordu)..........................................................................141,68 euro 
Lanaldi osoa.......................................................................................236,12 euro 
 

Kanpoko espazioak alokatzea (fatxadak, bideak, lorategi-eremuak…). 
 

Banako orduak..................................................................................  7,87 euro 
Lanaldi erdia (6 ordu)............................................................................33,06 euro 
Lanaldi osoa .................................................................................... 56,68 euro 
Hilabete osoa..................................................................................766,12 euro 
 

 
 
 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

207/223

2018-04512

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

www.araba.eus

206

ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 

4. artikulua 
 
 

1. LANBIDE-PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 
 

Prezio publikoak aldez aurretik ordain ditzatela galdatu ahal izango zaie ikasle izan nahi dutenei, 
matrikula egitean. 
 
Nolanahi ere, 171,55 euroko edo gehiagoko tarifei dagozkien prezio publikoak bitan zatitu ahal 
izango dira. Lehena matrikula egitean ordaindu beharko da; bigarrena, ikastaroaren erdian. 
 
2. ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILAREN ARETO 
ETA LOKALAK ERABILTZEA 

1. Erabilera edo ustiapena baimentzen zaien pertsona natural edo juridikoak egongo dira 
ordaintzera behartuta. 

 
2. Instalazioak erabili ahal izateko, Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren 

Sailak emandako baimena beharko da aldez aurretik. 
 
3. Zirkunstantziak aintzat harturik, zenbatekoaren ehuneko 20 aurreratzea galdatu ahal 

izango da erreserba egitean —prezioa ordaintzean itzuliko da kopuru hori—. Bermea jarri 
ondoren, zazpi egun baino gutxiago falta direla, erreserba bertan behera uzten bada, 
hura atxikitzea erabaki ahal izango da —gertaera eta zirkunstantzia justifikatuak aintzat 
hartuko dira—. 

 
4. Ordaintzeko obligazioa erabilera edo ustiapena baimentzen denean sortuko da, eta aldez 

aurretik ordain dadila galdatu ahal izango da. Ordainketa honela banatu ahal izango da: 
ehuneko 50 erreserba egitean, eta gainerakoa erabilera amaitzean. 

 
5. Prezioaren ordainketa adierazten den bankuko kontuan egin beharko da. 
 
6. Ustiapenaren emakidadunari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik hura gauzatzen ez 

badago,  itzuli egingo zaio prezioaren zenbatekoa. 
 
7. Inolaz ere ez da onartuko eskabidea egiten duen enpresa edo erakundearen ohiko 

jarduera garatzeko den eskabiderik. 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.10. UDALAREN Wi-Fi BIDEZKO KOMUNIKAZIO SAREAK BALIATZEAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA. 

 
 

KONTZEPTUA 
 
 
1. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “udalaren Wi-Fi 
bidezko komunikazio sareak baliatzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein 
ordenantza honetan arautzen baitira. 
 
2. artikulua 
 
Lan, aisialdi, prestakuntza nahiz komunikazio kontuak direla eta zerbitzua erabili nahi duen 
nornahik udalaren haririk gabeko sareen bidez —Wi-Fi estandarra— internetera sarbidea izatea 
da prezio honen objektua.  
 
Sisteman kautotutako erabiltzaileentzako interneterako sarbide gardena izango da zerbitzua, 
Wi-Fi konektagarritasuna duen tresneria egokia (PC, PDA) duten gasteiztarrei nahiz kanpotik 
etorritakoei zuzendua. 
 
 
3. artikulua 
 
Udalaren webgunean eskuragarri dagoen “Zerbitzua baliatzeko baldintza orokorrak” izeneko 
orria bete eta Vital Kutxak emandako TPV birtualaren bitartez finkatutako sarbide 
modalitateetako bat ordainduz —ordenantza honetan jasotzen den prezio taularen arabera— 
lortzen da zerbitzuaren erabiltzaile izaera. 
 
 

ZENBATEKOA 
 
4. artikulua 
 
Hauek dira galdatuko diren prezioak: 
 

• 4 orduko konexioa, hilabeteko iraungipen epearekin ............................. 2,22 euro 

• egun 1 ............................................................................................ 4,40 euro 

• hilabete 1  ......................................................................................13,70 euro 

• 3 hilabete      ..................................................................................28,20 euro 

 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 

5. artikulua 
 

Wi-Fi teknologiaren bidezko udalaren komunikazio sareetara sartzen direnak egongo dira 
behartutako prezio publikoa ordaintzera. 

 
 

ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 

6. artikulua 
 

1. artikuluan adierazitako ustiapenerako baimena jakinarazten denean sortuko da 
ordaintzeko obligazioa. 
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Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.12  UDALAREN ENPRESA ZENTROETAKO ARETOAK ERABILTZEAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA 

 
 
 

KONTZEPTUA 
 
 
1. artikulua  
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Udalaren Jundizko 
eta Erdi Aroko hiriguneko enpresa-zentroetako aretoak erabiltzeagatik ordaindu beharreko 
prezio publikoak”, zein ordenantza honetan arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 
2. artikulua  
 
Aurreko artikuluan aipatu diren prestazio edo ustiapenak jasotzea baimentzen zaien pertsona 
edo entitateak egongo dira behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa 
ordaintzera. 

Hauek izango dira Udalaren enpresa-zentroetako espazioak erabiltzeko eskabidea egiten 
dutelarik prezio publikoaren ehuneko 100eko diru-laguntza jaso ahal izango duten kolektiboak: 

• Udalaren enpresa-zentroetan kokatutako enpresak. 

• Udalarekin hala jasotzen duen hitzarmena sinatua duten erakundeen menpeko enpresa-
zentroetan kokatutako enpresak. 

• Ekonomia-sustapenarekin zerikusia duten jarduerak —Gasteizko Udalak interes 
sozialekotzat jotzen dituenak— bideratzen dituzten gizarte-eragile eta eragile 
ekonomikoak. 

 
ZENBATEKOA 

 
 

3. artikulua  
 
 
Bulego eta pabilioiek osatzen dituzte Udalaren Jundizko eta Erdi Aroko hiriguneko enpresa-
zentroak —pabilioiak, Jundizko Udal Enpresa Zentroaren kasuan bakarrik—, eta enpresa berriei 
kokalekua eskaintzeko baliatzen dira. Era berean, enpresa-zentrotik kanpoko enpresa nahiz 
erakundeek ere erabil ditzaketen hainbat areto dituzte.
 
Hurrengo atalean prestazio edo ustiapenetako bakoitzeko adierazten diren tarifetan finkatzen 
dena izango da ordenantza honen bitartez argitaratzen den prezioaren zenbatekoa. 
 

ENPRESA-
ZENTROA ARETOA 

ORDUKO EDO 
ORDU-ZATIKO 

PREZIOA 

EGUN 
ERDIKO 
PREZIOA 

EGUNEKO 
PREZIOA 

Jundiz 
Erabilera 

askotarako 
aretoa 

17,53 euro 58,42 euro 97,38 euro 

Erdi Aroko 
hirigunea Agora 17,53 euro 58,42 euro 97,38 euro 

 
 



2018ko abenduaren 12a, asteazkena  •  143 zk. 

211/223

2018-04512

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

www.araba.eus

210

 
ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 

 
4. artikulua  
 
1. artikuluan adierazitako ustiapenerako baimena jakinarazten denean sortuko da ordaintzeko 
obligazioa. 
 
 
Xedapen gehigarria 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen dituzten 
bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe joko dira 
aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.13  UDAL ZENTROETAKO JARDUERA ETA IKASTAROENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA.   

 
KONTZEPTUA 

1. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “udal zentroetako 
jarduera eta ikastaroengatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, 3. artikuluaren bigarren 
atalean zehazten direnak, zein ordenantza fiskal honetan xedatzen direnak aintzat harturik 
kudeatuko baitira. 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
2. artikulua 

 
Aurreko artikuluan aipatzen diren udal zentroetako jarduera eta ikastaroetan matrikulatzen 
direnak egongo dira behartuta ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera. 
 
 

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
3. artikulua 
 

1. Hurrengo atalean —jardueren eta horien iraupenaren arabera— adierazten diren tarifetan 
finkatzen dena izango da ordenantza honen bitartez arautzen den prezio publikoaren 
zenbatekoa. 

2. Langabezian daudela egiaztatzen dutenek ehuneko 15eko murrizketa izango dute 
ordenantza honetan arautzen den prezio publikoaren zenbatekoan, hots, bertan jasotako 
tarifetan. 

 
GIZARTE ETXE ETA KIROL INSTALAZIOETAKO JARDUERA ETA IKASTAROEN ARAU 
ETA TARIFAK 
 

1.1 Jarduera eta ikastaroak uztailean eskaintzen dira, hurrengo denboraldirako. 

1.2 Udalaren gizarte-etxeetan, herritarrei laguntzeko bulegoetan, kirol-instalazioetan eta 
adinekoentzako zentro soziokulturaletan eman beharko da izena jarduera horietan parte 
hartzeko, edo Udalaren webgunearen bitartez, kasu bakoitzeko arau partikularrak aintzat 
harturik. 

1.3 Izena ematen duenak, hala prezio arrunta ordainduko badu nola prezio murriztua 
ordainduko badu, aldez aurretik bete beharko ditu bete beharreko baldintzak oro. 

1.4  Jardueretan parte hartzeko bi modu izango dira: dela zozketaren bidez, dela 
zuzenean izena emanda (iritsi ahala). Sistema bat nahiz bestea ezartzen delarik ere, garaiz 
jakinaraziko da, denboraldiko jardueren eskaintza argitara ematen denean. 

1.5  Zentroan bertan —txartela erabilita—, udalaren web-orriaren bitartez nahiz bankuko 
kontuan ordaindu ahal izango da jarduera. Nolanahi ere, bi egun balioduneko epea izango da 
ordaintzeko, eta epe hori igaroz gero galdu egingo da dena delako jardueran lekua izateko 
eskubidea. 

1.6  Prezio murriztua ordaindu bada, dena delako zentroko bulegora jo eta murrizketa 
hori eskuratzeko arrazoia egiaztatu beharko da bertan —bi eguneko epe berean, izena 
ematen denetik—, kasuan kasu eskatzen diren agiriak aurkeztuz. Hala egin ezean, galdu 
egingo da dena delako jardueran lekua izateko eskubidea —udalak itzuli egingo du 
ordaindutako diru-kopurua, interesdunak eskabidea egiten duelarik—. 
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1.7 Eskabidea jarduera hasi aurretik egiten bada bakarrik itzuliko da ordaindutako diru-
kopurua. Nolanahi ere, ordaindutakoaren ehuneko 15 atxikiko da halakoetan, kudeaketa 
gastuak direla eta. 

1.8 Erantsitako taulan zehaztutakoak izango dira prezio publikoak, eta udalbatzak horiek 
onartzeko hartutako erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera aplikatuko dira.  

1.9  Prezio murriztuak ezartzen dira, talde hauentzat: 

• Udalaren kirol instalazioetako abonatuentzat, gizarte etxeetako jarduerei dagokienez, 
euskara sustatzeko jarduerak salbu.  

• Arazo bereziak dituzten pertsonak ordaintzetik salbuetsita geratuko dira, oinarrizko 
gizarte zerbitzuek hala proposatuz gero, eta era berean hiriko kolektibo sozialek 
eskatzen dituzten jarduerak, beren interes eta beharren parte bati erantzutera 
zuzenduak, Gasteizko Emakumeen Berdintasunerako eta Jabekuntzarako Eskola 
proiektuaren barruan egiten direlarik. 

Hauek izango dira prezio publiko honen tarifak: 

I. GIZARTE ETXE ETA KIROL INSTALAZIOETAKO JARDUERA ETA IKASTAROEN 
PREZIO PUBLIKOA 

 
GIZARTE ETXE ETA KIROL INSTALAZIOETAKO JARDUEREN PREZIOAK (2019/2020 
IKASTURTEA) 
 
KIROL- ETA KULTURA-JARDUERAK 
 

JARDUERAK NORENTZAT ORDU 
KOPURUA 

ABONATUA 
EZ DENA ABONATUA 

KIROL JARDUERAK, IRAKASKUNTZA HAU. 
 AD.  8,00 23,10  euro 

13,20  euro 
13,90 euro 
7,90  euro 

KIROL ETA MANTENTZE JARDUERAK HAU., AD.  8,00 7,70  euro 4,70  euro 

KIROL HASTAPENERAKO JARDUERAK HAU., AD.  8,00 13,20  euro 7,90  euro 

JARDUERA ARTISTIKORAKO HASTAPEN 
IKASTAROAK 

HAU., GAZ., 
AD. 12,00 16,40  euro 9,80  euro 

LUDOTEKAK HAU.  6,00 10,90  euro 6,60  euro 

KIROL JARDUERAK, IRAKASKUNTZA NAG.   8,00 25,20  euro 15,10  euro 

KIROL ETA MANTENTZE JARDUERAK NAG., NOR.  8,00 13,20  euro 7,90  euro 

KIROL HASTAPENERAKO JARDUERAK NAG., NOR.  8,00 14,80  euro 8,90  euro 

KIROL HASTAPENERAKO JARDUERAK, 
OSAGARRIAK NAG., NOR.  8,00 30,70  euro 18,40  euro 

JARDUERA ARTISTIKORAKO HASTAPEN 
IKASTAROAK NAG. 12,00 23,10  euro 13,90  euro 

KULTUR IKASTAROAK NAG. 10,00 26,30 euro 15,80  euro 

GELA IREKIETAKO TXARTELA NAG. ikasturtea 15,00 euro 9,00 euro 
(*) HAU.: haurrak; GAZ.: gazteak; NAG.: nagusiak; NOR.: nornahi; AD.: adinekoak. 
 
Kirol jarduerak, irakaskuntza: haurrentzako, nagusientzako nahiz zaharrentzako igeriketa 
ikastaroak, eta antzeko kirol helburuak dituzten beste zenbait. 
 
 
Kirol eta mantentze jarduerak: ABDOMINALAK ETA LUZATZE ARIKETAK, AEROBICA, 
AEROBICA – GIHARRAK SENDOTZEA, AEROBICA (GAZTEAK), AEROBICA (HASTAPENAK), 
AQUAEROBICA, AQUAGIMA, AQUAPLUSA, BABES PERTSONALA, BALOI ERRALDOIAK, 
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BATUKA-MIXA, BIZIKLETA DENBORALDIRAKO PRESTAKUNTZA, BIZIKLETAZ IBILTZEN 
IKASTEA, CAPOEIRA, ESKIATZEKO PRESTAKUNTZA FISIKOA, FITNESSA, GIHARRAK 
SENDOTZEA, GORPUTZ ADIERAZPENA, HERRI LASTERKETETARAKO PRESTAKUNTZA 
FISIKOA, JARRERA GIMNASIA, LUZATZE-ARIKETAK, MANTENTZE GIMNASIA, MANTENTZE 
GIMNASIA, MANTENTZE GIMNASIA ARINA, MANTENTZE GIMNASIA ETA AQUAGIMA, 
MANTENTZE IGERIKETA, PATOLOGIEN PREBENTZIOA, SASOIA, TAI JIA, TAI JIA 
(ADINEKOAK), YOGA, eta antzeko helburuak dituzten kirol jarduerak. 
 
Kirol hastapenerako jarduerak: ARTE MARTZIALAK, BADMINTONA, BILLARRA, ESGRIMA, 
GIMNASIA ARTISTIKOA, GIMNASIA ERRITMIKOA, GURPIL GAINEKO HOCKEYA, GURPIL 
GAINEKO IRRISTAKETA, HAURTXOENTZAKO IGERIKETA, IGERIKETA ESTILOAK, IZOTZ 
GAINEKO IRRISTAKETA (HAURRAK), IZOTZ GAINEKO IRRISTAKETA (NAGUSIAK), KENDOA, 
KIROL ESKALADA, KIROL JARDUERAK NAHASIAN, MAHAI TENISA, MATROGIMNASIA, 
MATROIGERIKETA, MUSIKA MOTRIZITATEA, PSIKOMOTRIZITATEA, TENIS ARINA, TIRO 
PNEUMATIKOA, TRIALSINA BIZIKLETAZ, TRIATLOIA, URPEKO HOCKEYA, UZTAI TIROA, 
WATERPOLOA eta hastapenak ematea helburu duten antzeko kirol jarduerak. 
 
Kirol hastapenerako jarduerak, osagarriak: ESKIMOTATZEA, IRRISTAKETA ARTISTIKOA, 
PADELA (HAURRAK), PADELA (NAGUSIAK), PIRAGUISMOA, SQUASHA (HAURRAK), SQUASHA 
(NAGUSIAK), TENISA (HAURRAK), TENISA (NAGUSIAK), TRIALSINA bizikletarik gabe, 
URPEKARITZA ARNAS HODIAREKIN, URPEKO BATAIOA, eta  hastapenak ematea helburu 
duten antzeko kirol jarduerak.  

Jarduera artistikorako hastapen ikastaroak: ABESBATZAK, AFRIKAKO DANTZAK, 
AFRIKAKO PERKUSIOA, ANTZERKIA, APAINGARRIAK ETA ALTZARIAK ZAHARBERRITZEA, 
ARETO-DANTZAK, ARGAZKIGINTZA DIGITALA, ARGAZKIGINTZA SORTZAILEAREN 
LABORATEGIA, ARGAZKIGINTZA: ERRETRATUA, ARGAZKIGINTZA: GAUA, ARGAZKIGINTZA: 
NATURA, ARGI-PANTAILAK ETXERAKO, AZPILEN DEKORAZIOA, BERTSOAREN SALTSAN, 
BITXIGINTZA, BITXIGINTZA SORTZAILEA, BREAK DANCEA, BUZTINEZKO ESKULTURA: 
BRONTZE IMITAZIOA, CLOWNA, COUNTRY DANTZA, DANTZA GARAIKIDEA, DANTZA 
SORTZAILEA, DANTZAK FAMILIENTZAT, EHO-ZIRIAK, ESKULANAK, ESKULTURA 
HASTAPENAK, EUSKAL DANTZAK, EVA GOMAZKO PANPINAK, FELTROA, FILM LABURRAK 
MUGIKORRAZ, FLAMENKOA, FUNKYA ETA HIP-HOPA, GITARRA, GITARRA AKUSTIKOA, 
GREZIAKO DANTZAK: SIRTAKIA, HARA OLERKIAK, HAREAZKO KOADROAK, HIRI BARATZEA, 
HIRU DIMENTSIOKO TEILAK, IDAZKETA AUTOBIOGRAFIKOA, IDAZKETA SORTZAILEA, IKAS 
ETA JOLAS MUSIKAREKIN, IKUS-ENTZUNEZKOEN HASTAPENAK: BIDEO KAMERA, INDIA ETA 
BOLLYWOODEKO DANTZAK, IRUDIGINTZA DIGITALA SOFTWARE LIBREA BALIATUZ, JOSTEA 
ERRAZA DA, KAMERA DIGITAL KONPAKTUAREN ERABILERA, KAMERA DIGITAL REFLEXAREN 
ERABILERA, KARIBEKO DANTZAK, KARTOIZKO ALTZARIAK, KONTAKTU ARGAZKIGINTZA, 
LABORATEGIKO TEKNIKA BEREZIAK, LARRUGINTZA, LORE ARTEA, MAGIA, 
MAKROARGAZKIGINTZA, MARKETERIA, MARKOEN DEKORAZIOA, MARRAZKETA ETA OLIOA, 
MARRAZKETA ETA PINTURA, MARRAZKETA ETA UR MARGOAK, MATROARTEA, MOSAIKOAK, 
MUSIKA ADIERAZPENA ETA ANTZEZPENA, MUSIKA ETA MUGIMENDUA, NARRATIBAREN 
HASTAPENAK, PATCHWORKA, PHOTOSHOP ELEMENTS: HASTAPENA ETA ARGAZKIGINTZA, 
PINTURA AKRILIKOA, PINTURA MODERNOA ETA HIRU DIMENTSIOKOA, PINTURA: OIHALA 
ETA ZETA, PUNTADAK ETA JOSTURAK: JOSKETA-ESKULANGINTZA, SABEL-DANTZA, SALSA 
ETA MERENGEA, SEVILLANAK, TANGOA, TRAPUA: POLTSAK ETA OSAGARRIAK, 
TRIKOTATZEA ETA GAKORRATZA, TXALAPARTA, ZERAMIKA, ZURA LANTZEA, ZURI 
BELTZEKO NEGATIBOAK ERREBELATZEA ETA POSITIBATZEA, eta jarduera artistikorako 
hastapenetako antzekoak. 
 
Kultur ikastaroak: hainbat gairi buruzko ikastaroak, oro har teorikoak, irizpidetzat 
ezagupenak zabaltzea eta prestakuntza eskaintzea harturik, herritarrei kulturaren alor 
ezberdinak modu didaktiko eta atseginean hurbildu nahian.  
 
 
 
 
 
OSASUN ETA KONTSUMO JARDUERAK 
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Jarduera Norentzat  Ordu 
kop.

ABONATUA EZ 
DENA ABONATUA

Osasun sustapenerako ikastaroak NAG., NOR. 8:00 23,10 euro 13,90 euro 

 
 NAG.: nagusiak; NOR.: nornahi 
 
 
EUSKARA SUSTATZEKO JARDUERAK 
 
Ageri diren tarifak hilekoak dira. Ezarritakoa baino ordu gutxiago edo gehiago egiten den 
hilabeteetan, hilabete horri dagokion prezioa hainbanatu egingo da. 
 

GURASOENTZAKO EUSKARA-IKASTAROAK  
10,30 euro* (ehuneko 80tik gorako 
asistentzia eta ikasle berriak); 13,50 euro* 
(ehuneko 80tik beherako asistentziak)

55 URTETIK GORAKOENTZAKO EUSKARA-
IKASTAROAK 6,20 euro*

MERKATARITZA ETA OSTALARITZAKO 
LANGILEENTZAKO EUSKARA-IKASTAROAK 45,90 euro (60 orduko ikastaroa) 

ATZERRITARRENTZAKO EUSKARA-
IKASTAROAK 

9,20 euro  (60 orduko ikastaroa, HABEk 
finantzatua) 

 
 
 

PROGRAMAZIO SOZIO-KOMUNITARIOKO JARDUERAK 

Ageri diren tarifak hilekoak dira. Taulan ezarritakoa baino ordu gutxiago edo gehiago egiten 
den hilabeteetan, hilabete horri dagokion prezioa hainbanatu egingo da. 

PROGRAMAZIO SOZIO-KOMUNITARIOKO JARDUERAK
 

JARDUERAK ORDU 
KOPURUA 

ABONATU
A EZ DENA 

ABONATU
A 

KOLEKTIBO JAKINEI —HAURRAK, GAZTEAK, 
FAMILIAK, ADINEKOAK— ZUZENDUTAKO 
JARDUERAK 

10,00 7,20 euro 4,40 euro 

GAINERAKO JARDUERAK 10,00 10,30 euro 6,20 euro 

Sustapen sozio-komunitarioakoak: “ADINEKOAK KONPAINIA ONEAN” TALDE 
EGONKORRA; “EGUNEAN EGON” TALDE EGONKORRA; 0-3 URTEKO HAURREN 
GURASOENTZAKO LANTEGIAK; ADINEKOEN SOLASALDIAK, IKASTEKO TXOKOA ; 
ADINEKOENTZAKO MUSIKOTERAPIA; ARAUAK ETA MUGAK: “SEME-ALABEN AURREAN ZEURE 
BURUA BALIARAZI”; AUTOZAINKETA ETA OSASUN NATURALA; BARRETERAPIA; BIODANTZA; 
EKOJOKUA; ELKARRIZKETA, ARAZOAK KONPONTZEKO TRESNA; EMAKUME, ZEURE 
ONERAKO, IKAS EZAZU GAZTELERA; EMAKUMEAK ELKARTZEKO GUNEA; ERLAXAZIOA; 
ERORKETEN PREBENTZIOA; ERRITMOTERAPIA; ESTIMULU BIDEZKO ANIMAZIOA; ETXEKO 
EKONOMIA ANTOLATZEA; FAMILIA BARRUAN AKORDIOAK HITZARTZEKO ARTEA; 
FUTBOLAREN BITARTEKO HEZIKETA PROIEKTUA; GAZTEAK DANTZAN; GAZTELERA, ETA 
ZERBAIT GEHIAGO, EMAKUME MAGREBTARRENTZAT; GAZTERIA ETA EMOZIO-ARTEA; 
GAZTERIA, EMOZIOA ETA MUGIMENDUA; GOGORATZEN IKASI ETA EZ DUZU AHAZTUKO 
ADINEKOENTZAKO AUTOZAINKETA ETA JARDUERA ANITZAK; GURASO BAKARREKO 
FAMILIAK; GURASO-TREBETASUNAK; GURASO-TREBETASUNAK (PRÓLOGO PROGRAMA); 
HAUR JOLASAK; HAURTZAIN BIRTUALAK: BABESTU SEME-ALABAK SARETIK; HEZIKETA 
GURPIL GAINEAN; HILAREN AMAIERARA ZENBAKI GORRIRIK GABE HELTZEA; HIRIAN 
BARRENA ZIUR IBILI ETA GIDATU; IKASKETARAKO MOTIBAZIOA; IKASKETA-TXOKO IREKIA; 
JARDUERA ANITZAK/ HAURRENTZAKO SUKALDARITZA; JOLASAK NAHASIAN; KAFE-
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SOLASALDIAK; KIROLA BAINO GEHIAGO; LANBIDEETAKO GAZTELANIA TEKNIKOA; 
LAPURRETA ETA IRUZURREN PREBENTZIOA; MAGREBEKO EMAKUMEAK; MAGREBEKO 
EMAKUMEAK (JARRAIPENA); NERABEENTZAKO EMOZIO LANTEGIA; NERABEZAROTERAPIA; 
NIRE SEME/ALABA NERABEA; ONGI SENTITZEA 60 URTEETATIK AURRERA; OROIMENA ETA 
NORBERE BURUAREN ZAINKETA; OROIMENA NOLA HOBETU; SENDABIDE NATURALAK; 
SENIDEGUNE "FAMILIENTZAKO GUNEA"; SUKALDARITZA; ZAHARTZAROAN ERE 
OSASUNTSU, eta antzekoak. 

 

BERDINTASUNERAKO  JARDUERAK 

 

Jarduera Norentzat Ordu 
kop.

ABONATUA 
EZ DENA ABONATUA

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako 
ikastaroak NOR. 5:00 7,70 euro 4,70 euro 

• NOR.: nornahi 

II. ADINDUENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALEN JARDUERA ETA IKASTAROAK 
EGITEKO ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA (2019/2020 IKASTURTEA) 

Herria Gaia 
Asteko 
ordu-

kopurua 

Abonatu ez 
direnen 

tarifa, 2019-
2020 

Abonatuen 
tarifa, 

2019-2020 

Tarifa 
berezia, 

2019-2020 

Jarduera     
Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

A 04:00 41,20 euro 24,70 euro 20,60 euro 

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

A 3:00 30,90 euro 18,50 euro 15,40 euro  

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

A 2:30 25,90 euro 15,50 euro 12,90 euro 

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

A 2:00 20,60 euro 12,50 euro 10,30 euro 

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

A 1:00 10,40 euro 6,20 euro 5,20 euro 

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren A 1:30 15,50 euro 9,30 euro 7,80 euro 
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Herria Gaia 
Asteko 
ordu-

kopurua 

Abonatu ez 
direnen 

tarifa, 2019-
2020 

Abonatuen 
tarifa, 

2019-2020 

Tarifa 
berezia, 

2019-2020 

mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 
Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

4H 1:30 7,80 euro 4,70 euro 3,90 euro 

Jarduera artistikorako 
eta lehen edo bigarren 
mailako prebentziorako 
lantegi, ikastaro eta 
taldeak. 

4H 3:00 15,50 euro 9,30 euro 7,80 euro 

Gela irekiak    6,30 euro 3,80 euro 3,10 euro 

 

III. SUHILTZAILEEN ETXEKO IKASTAROEN PREZIO PUBLIKOAK 

Suak itzaltzearen inguruko prestakuntza ikastaroak 19,00 euroko prezioa izango du ikasturte 
eta pertsonako.  

Prezio honetatik salbuetsita daude suhiltzaileen etxean emandako ikastaroetan parte hartzen 
duten ikastetxe publiko edo hitzartuetako unibertsitateaz kanpoko ikasleak. 

IV. INGURUMEN SUSTAPENA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

Adierazten diren tarifak orduko dira. 

JARDUERAK NORENTZAT ORDUAK ZENBATEKOA 

FAMILIENTZAKO 
JARDUERAK HAU., NOR. Iraupen aldakorra  1,12 euro (ORDUKO) 

LANTEGI ETA 
IKASTAROAK 

NAG., NOR. 
 
AD. 

Iraupen aldakorra 
1,94 euro (ORDUKO) 
 
1,22 euro (ORDUKO)   

NATURAKO 
JARDUERA ETA 
IBILBIDEAK 

NAG., NOR. 
 
AD. 

Iraupen aldakorra 
1,94 euro (ORDUKO) 
 
1,22 euro (ORDUKO)   

HAU.: haurrak; NAG.: nagusiak; NOR.: nornahi; AD.: 60 urtetik gorakoak. 

Familientzako jarduerak: ANTZERKIA, HAUR ETA FAMILIENTZAKO LANTEGIAK, IPUIN 
KONTALARIAK, TXOTXONGILOAK  eta antzekoak. 

Lantegi eta ikastaroak: ARBOLAZAINTZA LANTEGIAK, ARTILEA, BARATZEZAINTZA 
EKOLOGIKORAKO IKASTAROA, BARATZEZAINTZA LANTEGIAK, BIOESTATISTIKA, EZTIA, 
FAUNA ETA FLORA IDENTIFIKATZEA, FAUNAREN DATAZIOA, GAZTA ETA ABAR), INGURUMEN 
HEZKUNTZA, INGURUMENARI ETA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO IKASTARO ETA LANTEGI 
TEKNIKOAK (FAUNA ETA FLORAREN KUDEAKETA, LANDARE BALIAGARRIAK, LOREZAINTZA 
LANTEGIAK, NATURAKO PRODUKTUEN LANTEGIAK (KONTSERBAK, NATURAREN ARGAZKIAK 
ETA BIDEOAK, OGIA, PINTURA LANTEGIAK, TELEDETEKZIOA ETA GPS) eta antzekoak. 
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Naturako jarduera eta ibilbideak: ANFIBIOEN UGALKETA ETA GORTEIATZEA), ERAZTUN 
BERDEKO PARKEETAN BARRENA, FAUNA ETA FLORAREN ARGAZKIAK EGITEKO IBILBIDEAK, 
FAUNA ETA FLORAREN BEHAKETA (HEGAZTIAK BEHATZEA, FOSILAK BILATZEKO GEOLOGI 
IBILBIDEAK , HEGAZTI ETA SAGUZARREN HABIEN JARRAIPENA), HEGAZTIEN SASOIKO 
GERTAKARIAK, IBILBIDE GIDATUAK, INGURUNE NATURALETAKO IBILBIDEAK, NATURAKO 
GERTAKARIEN BEHAKETA (OREINEN MARRUAK, ORNOGABEAK BEHATZEA, SAGUZARRAK 
BEHATZEA eta antzekoak. 

Ingurumenaren arloko solasaldiak, hitzaldiak eta zenbait zabalkunde-, sentsibilizazio- eta 
prestakuntza-jarduera doan izango dira.  
 
Prezio murriztuak ezartzen dira, talde hauentzat: 

• Udal instalazioetako abonatuentzat: ehuneko 40eko deskontua. 
• Arazo bereziak dituzten pertsonak ordaintzetik salbuetsita geratuko dira, oinarrizko 

gizarte zerbitzuek hala proposatuz gero. 

V. ERORKETEN PREBENTZIORAKO PROGRAMAKO LANTEGIEN PREZIO PUBLIKOAK. 

Erorketen prebentziorako programako hastapen-lantegiak, lau hilabetekoak —2:30 ordu 
astean; guztira 40 ordu—: …………………………………………8,20 euro 
 

 

Xedapen gehigarria 
 
 
Arrazoi sistematikoak zirela medio indarrean dauden legeetatik nahiz horiek garatzen 
dituzten bestelako arauetatik ordenantza fiskal honetara aldatu diren aginduak besterik gabe 
joko dira aldatutzat edo ordeztutzat jatorrizko lege-arau eta araudi horiek aldatzen direlarik. 
 
Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz 
aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.14  EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO ZERBITZUAK EMATEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA 

 
KONTZEPTUA 

 
 
1. artikulua 
 
Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h 
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “ezkontza zibilak 
egiteko zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein ordenantza honetan 
arautzen baitira. 
 
 

ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
 
2. artikulua 
 
 
Udaletxean ezkontza zibilak egiten direnean eskaintzen diren administrazio zerbitzuak 
hartzen ditu bere baitan epigrafe honek. 
 
Ezkontzea eskatzen duten pertsonak egongo dira behartuta prezio publikoa ordaintzera, 
eskatzen zaizkien agiriak aurkeztu ondoren ezkontza udaletxean egiteko eguna eta ordua 
erreserbatzen zaizkielarik. 

 
ZENBATEKOA 

 
Ezkontza zibilak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoa hauxe izango da: 
Eskabide bakoitzeko.................................................................................... 158,09 euro  
 
Udal zerbitzu hori eskatu dutenek izapideekin jarraitzeari uko egiten badiote, ezkontza zibila 
egiteko erreserbatutako eguna baino gutxienez 30 egun lehenago egin ere, eskubidea izango 
dute tasaren zenbatekoaren ehuneko 50 itzul dakien, eta okerreko diru-sarrerak itzultzeko 
lege-arauei jarraiki izapidetuko da itzulketa hori.  

 
 

ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA 
 
Ezkontza egiteko eguna eta ordua erreserbatuta geratzen den unean ordainduko da prezio 
publikoa. 

Azken xedapena 
 
Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.15 INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZU 
ETA JARDUEREN PREZIO PUBLIKOA 

 

 

 

1.- Xedea. Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
2.1.h artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiak eskaintzen dituen zerbitzu eta jardueren prezio publikoak. 

 

2.- Zenbatekoa. Hauek izango dira zerbitzuengatik eta adierazten diren elementuak 
erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak: 

 

 

Gasteizko Udalaren hiri baratzeetako lursailak erabiltzeagatik ordaindu beharreko 
urteko tarifa 
 ABONATU GABEAK * ABONATUAK * 
18 eta 60 urte bitartekoak 72,83 euro 52,02 euro 
60 urtetik gorakoak eta 
langabeak 

62,42 euro 41,62 euro 

 
 

Ataria, Salburuko hezeguneak interpretatzeko zentroko bizikleta-mailegua 

JARDUERA NORENTZAT ORDUAK ABONATU 
GABEAK * 

ABONATUAK * 

Bizikleta-
mailegua, 
Atariako 

bisitarientzat 

Haurrak, 
gazteak, 
nagusiak 

Iraupen 
aldakorra  

1,04 euro 
(bakoitzeko) 

0,62 euro 
(bakoitzeko) 

Bizikleta-
mailegua, 
Atariako 

bisitarientzat 

Adinekoak Iraupen 
aldakorra 

0,62 euro 
(bakoitzeko) 

0,36euro 
(bakoitzeko) 

Bizikleta-
mailegua, 
Atariako 

bisitarientzat 

Unibertsitario-
pasea dutenak 

Iraupen 
aldakorra 

0,62 euro 
(bakoitzeko) 

 

 

* ABONATUAK: kirol-instalazioetara abonatuak. 

3.- Ordaintzera behartuak. Ezarritako zerbitzuak erabiltzen dituztenak egongo dira 
behartuta finkatutako prezio publikoak ordaintzera. 
 
Udalaren hiri-baratzeetan lursailak erabiltzearen prezioa.  
 
Lursailak erabili ahal izatekotan, Aisialdiko Baratzezaintza Ekologikoa ikastaroa egina eduki 
beharko da. 
 
Baratze-sailak erabiltzeko baimena doan izango da lehenengo urtean. 
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4.- Ordaintzeko obligazioa. Ordenantza fiskal honetan arautzen diren zerbitzuak 
erabiltzen hastean sortzen da ordaintzeko obligazioa. 

5.- Honako hauek aplikatuko zaizkie finkatutako prezio publikoei: Arabako Toki Ogasunak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 43. artikulutik 50.era artekoak; 
Diru-bilketa Araudi Orokorra, uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretuaren bitartez onetsia, 
eta Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta 
ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorra.  

 

Azken xedapena 

Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala. 
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8.16  GASTEIZKO AUTOBUS-GELTOKIKO LURRAZPIKO PARKINGA 
ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK 

 

1.- Xedea. Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
2.1.h artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Gasteizko 
autobus-geltokiko lurrazpiko parkinga erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak”. 
 
2.- Zenbatekoa. Hauek izango dira zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak: 
 
 

IBILGAILUEN ABONAMENDU-TARIFAK 

Hilekoa  39,67 euro 

Egunez, astelehenetik larunbatera, 7:00etatik 

20:30era 
29,75 euro 

 
 

Oharra: hurbiltasun-txartelaren kostua horren barruan sartzen da. 

 
TXANDAKAKOEN TARIFAK 

1. minutua 0,500 euro 

2. minututik 30.era 0,020 euro 

31. minututik 60.era 0,030 euro 

61. minututik 120.era 0,025 euro 

121. minututik 600.era 0,025 euro 

Egunean, gehienez 15,500 euro 

 
Bidaiariei geltokira laguntzea errazte aldera, tarifaren ehuneko 100eko hobaria aplikatuko da 
aparkaldia 15 minutukoa edo hortik beherakoa bada. 
 
Erabiltzaileak ordaindu beharrekoa kalkulatzeko, minutu-kopurua eta minutu bakoitzeko 
zenbatekoa biderkatzearen emaitza gehituko zaio zati finkoari. 
 
Sortzen den zenbatekoa bost zentimoren multiplo txikiagora biribilduko da. 
 
 
DESKONTU-BONUAK 
 
 
60 minuturako bonoa —deskonturik gabeko tarifaren ehuneko 50—: 0,99 euro. 

 
 

3.- Ordaintzera behartuak. Autobus-geltokiko lurrazpiko parkingeko aparkalekuak 
erabiltzen dituztenak egongo dira behartuta finkatutako prezio publikoa ordaintzera. 

 

4.- Ordaintzeko obligazioa. Autobus-geltokiko lurrazpiko parkingeko aparkalekuak 
erabiltzen hastean sortzen da ordaintzeko obligazioa, edozein delarik ere erabilera-
modalitatea. 
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Gasteizko autobus geltokia ustiatzeko barne araudian xedatutakoak arautuko ditu 
aparkalekuen erabilera eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak. 

 

5.- BEZ. Tarifen zenbatekoei Balio Erantsiaren gaineko Zerga aplikatuko zaie, indarrean 
dagoen legediaren arabera. 

 

6.- Honako hauek aplikatuko zaizkio finkatutako prezio publikoari: Arabako Toki Ogasunak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 43. artikulutik 50.era artekoak; 
Diru-bilketa Araudi Orokorra, uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretuaren bitartez onetsia, 
eta Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta 
ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorra.  

 

AZKEN XEDAPENA 
 

Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko 
da indarrean ordenantza fiskal hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo da hala.
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