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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA
Zerga ordenantzen aldaketari behin betiko onespena ematea
Aguraingo udalbatzak, 2021eko irailaren 30ean, behin behineko erabakia hartu zuen 2021eko
zerga ordenantzak aldatzeko, eta erabakia jendaurrean edukitzeko epean ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu haren aurka; beraz, erabaki hori behin betiko onetsia geratzen da, eta argitaratu egingo da Toki Ogasunen Foru Arauaren Testu Bategina onesten duen 2021eko irailaren
29ko 2/2021 Araugintzako Foru Dekretuaren 19. artikuluan xedatutakoaren arabera.
1. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako xedapen gehigarria.
2. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako xedapen gehigarria.
Bosgarren arauaren 3. puntua kendu da eranskinean: Hobariak.
3. TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako xedapen gehigarria.
III. apartatuan (Salbuespenak eta hobariak), 3. puntua aldatu da 4. artikuluaren barruan, eta
honela geratu da:
“Zergaren kuotaren gaineko 100eko 90eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek edo
gutxienez hogeita hamar urteko antzinatasuna dutenek, fabrikatzen diren egunetik zenbatzen
hasita, edo, antzinatasun hori ezagutzen ez bada, lehenengo matrikulazioaren data hartuko da
halakotzat, edo, bestela, dagokion mota edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion data. Hobari hori
eskuratzeko, interesdunek hobaria emateko eskatu beharko dute eta ibilgailuaren ezaugarriak
adierazi beharko dituzte”.
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren tarifak honako hauek izango dira:
IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA

AGURAINGO
TARIFAK

a) Turismoak
8 zaldi fiskal baino gutxiago

23,21 euro

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean

62,68 euro

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean

132,35 euro

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean

182,31 euro

20 zaldi fiskal edo gehiago

257,51 euro

b) Autobusak
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AGURAINGO
TARIFAK

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA

c) Kamioiak
1.000 kilogramotik beherako zama erabilgarria

77,80 euro

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko zama erabilgarria

153,24 euro

2.999 kilogramotik gorako eta 9.999 kilogramo bitarteko zama erabilgarria

218,23 euro

9.999 kilogramotik gorako zama erabilgarria

272,79 euro

d) Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiago

32,51 euro

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean

51,85 euro

25 zaldi fiskal baino gehiago

153,24 euro

e) Atoiak eta erdi atoiak
Zama erabilgarria 750 kg baino gehiago eta 1.000 baino gutxiago

32,51 euro

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko zama erabilgarria

51,85 euro

2.999 kilogramotik gorako zama erabilgarria

153,24 euro

f) Beste ibilgailu batzuk
Ziklomotorrak

8,13 euro

125 zentimetro kubo arteko motozikletak

8,13 euro

Motozikletak: 126 eta 250 zentimetro kubo bitartean

13,87 euro

Motozikletak: 251 eta 500 zentimetro kubo bitartean

27,87 euro

Motozikletak: 501 eta 1.000 zentimetro kubo bitartean

55,72 euro

Motozikletak: 1.000 zentimetro kubo baino gehiago

111,46 euro

5. HIRI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA. GAINBALIOAK
Ordenantzaren eranskinean karga tasa aldatzen da, eta ehuneko 16,24koa izango da aurrerantzean.
6. ETXEAK EDATEKO UREZ HORNITZEAGATIK ETA ESTOLDERIAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako xedapen gehigarria.
II. eranskinaren 2 puntuan ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz
ezarritako hobaria.
TARIFAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA
URA

ESTOLDERIA

Etxeko erabilera
Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 metro kubo

8,140

7,748

Gutxienekoa baino handiagoa, 30 metro kubo arte

0,499

0,447

Gutxienekoa baino handiagoa, 31 eta 40 metro kubo artekoa

0,624

0,509

Gutxienekoa baino handiagoa, 41 eta 50 metro kubo artekoa

0,780

0,676

Gutxienekoa baino handiagoa, 51 metro kubo baino gehiago

1,195

0,935

Denda txikien erabilera eta industria erabileran sartuta ez dauden jarduerak
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Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 metro kubo

8,140

7,748

Gutxienekoa baino handiagoa, 30 metro kubo arte

0,499

0,447

Gutxienekoa baino handiagoa, 31 eta 40 metro kubo artekoa

0,624

0,509

Gutxienekoa baino handiagoa, 41 eta 50 metro kubo artekoa

0,780

0,676

Gutxienekoa baino handiagoa, 51 metro kubo baino gehiago

1,144

0,935
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TARIFAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA
URA

ESTOLDERIA

Industriako erabilerak
Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 metro kubo

11,291

8,357

Gutxienekoa baino handiagoa, 45 metro kubo arte

0,645

0,489

Gutxienekoa baino handiagoa, 46 eta 60 metro kubo artekoa

0,748

0,655

Gutxienekoa baino handiagoa, 61 eta 100 metro kubo artekoa

0,894

0,717

Gutxienekoa baino handiagoa, 101 eta 500 metro kubo artekoa

1,144

0,790

Gutxienekoa baino handiagoa, 501 metro kubo eta 1000 metro kubo artekoa

1,164

0,790

Gutxienekoa baino handiagoa, 1001 metro kubo baino gehiago

1,175

0,790

Harguneak
1 hazbete - 25 milimetro

835,86

1,5 hazbete - 40 milimetro

1157,70

2,5 hazbete - 65 milimetro

1729,56

3 hazbete - 80 milimetro

2178,23

4 hazbete - 100 milimetro

2607,96

Hornidurarako altak
Hornidurarako alta

173,32

Horniduraren titularra aldatzea

83,76

Horniduraren titularra aldatzea horniduraren gaia den higiezinaren jabeen artean

8,39

Kontagailuak irakurri eta mantentzearen kuota
Etxebizitzak

2,52

Industriak (soilik irakurtzea)

10,42

7. ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAREN TASA EDO UDALAK EGITEN
DUEN EGIAZTATZE JARDUERAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Aldatu egiten da 11. artikuluaren 11.2 apartatuaren VII. apartatua: Hobariak. Honela geratuko da:
“11.2 COVID-19k eragindako osasun krisiaren ondoriozko egoera kontuan hartuta, eta Aguraingo tokiko ekonomiaren bultzada sustatzeko 2022ko ekitaldian, tasa honen ehuneko 90eko
aparteko hobaria jasoko dute instalatzen diren establezimenduek, baldin eta horien azalera 0
eta 100 m2 artekoa eta 100 eta 250 m2 artekoa bada (ordenantza honen A eta B apartatuak).
Horretarako eskaera egin beharko dute.
Eskabidea 2022ko ekitaldian egin beharko da”.
Tarifak honako hauek izango dira:
A) Egiaztatzea betetzen direla erabilera aldaketarik ez dakarten jardueren gaineko legeria
sektorialak ezarritako baldintzak, jarduera espedienterik ez dagoen kasuetan:
— 0 eta 100 metro koadro artean

222,42 euro

— 100 eta 250 metro koadro artean

248,60 euro

— 250 metro koadro baino gehiago

416,27 euro

B) Jardueraren aldez aurreko jakinarazpena behar duten jarduera sailkatuetan, jarduera
arloko legerian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea:
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— 0 eta 100 metro koadro artean

454,33 euro

— 100 eta 250 metro koadro artean

538,81 euro

— 250 metro koadro baino gehiago

626,79 euro
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C) Egiaztatzea betetzen direla jarduera lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak eta legeria
sektorialak ezarritako baldintzak jarduera lizentziaren peko jarduera sailkatuetan:
— 0 eta 100 metro koadro artean

461,37 euro

— 100 eta 250 metro koadro artean

922,76 euro

— 250 metro koadro baino gehiago

2.308,93 euro

8. ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEAREN ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK
EGITEAREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako xedapen gehigarria.
8.1. A EPIGRAFEA) ZABORRA BILTZEKO ZERBITZUAREN TASA.
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako hobaria.
TARIFAK (HIRUHILEKOAK)

Etxebizitzak

23,66 euro

Janari dendak

45,16 euro

Enpresak, 5 langile baino gutxiagokoak

35,44 euro

Gizarte eta kultura jardueretan erabiliko diren lokalak

68,04 euro

Tabernak eta antzekoak

114,39 euro

Landa turismo eta nekazaritza turismoko etxeak

90,90 euro

Hotelak eta jatetxeak

152,90 euro

350 metro koadro baino gutxiagoko supermerkatuak

114,39 euro

350 metro koadrotik gorako supermerkatuak

139,86 euro

5 langiletik 20ra bitarteko enpresetan

95,88 euro

21 langiletik 50era bitarteko enpresetan

109,04 euro

50 langile baino gehiagoko enpresak

162,50 euro

Bulegoak eta merkataritzarako lokalak, oro har

34,74 euro

Lonjak, merkataritzako jarduera izapidetu gabe

0,56 euro

Garaje plazak

0,52 euro

8.2. UDALAREN KIROL INSTALAZIOEN HARPIDEDUNEN TASA ETA LEKU HORIEK ERABILTZEKO SARREREN ETA ALOKAIRUEN ZENBATEKOA.
Hona hemen tarifak:
Matrikula, urteko eta hiruhileko abonamendua:
4 urtetik beherakoak
5 urte baino gehiago dutenak

Doan
10,00 euro

Urteko abonamendua:
4 urtetik beherakoak
0,00 euro
4 eta 16 urte bitartekoak
79,85 euro
17 eta 25 urte bitartekoak
97,00 euro
26 urte baino gehiago dutenak 131,25 euro
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Hiruhilekoko abonamendua:
4 urtetik beherakoak
4 eta 16 urte bitartekoak
17 eta 25 urte bitartekoak
26 urte baino gehiago dutenak

0,00 euro
34,30 euro
45,65 euro
57,10 euro

Udako abonamendu matrikula: Doan
Udako abonamendua:
4 urtetik beherakoak
4 eta 16 urte bitartekoak
17 eta 25 urte bitartekoak
26 urte baino gehiago dutenak

0,00 euro
34,30 euro
45,65 euro
57,10 euro

UDALAREN KIROL INSTALAZIOETAKO SARRERA ETA ALOKAIRU TASAK
1. Udal igerileku estali edo estaligabeetara sartzea.
Abonamendudunak		
Abonamendu gabeak
18 urtetik beherakoak
18 urtetik gorakoak

Doan
2,60 euro
5,15 euro

Taldeak, 15 lagunetik gorakoak:
18 urtetik beherakoak
18 urtetik gorakoak

1,30 euro
2,60 euro

Aguraingo talde federatuak ( 6 lagun), baldin eta klubek eskaera egiten badute.
18 urtetik beherakoak
18 urtetik gorakoak

1,30 euro
2,60 euro

Hileko pasea:
18 urtetik beherakoak
18 urtetik gorakoak
Kalea ordubetez alokatzea

13,95 euro
27,55 euro
12,8 euro

2. Squash-a alokatzea.
Ordu erdiko saioa:
Abonamendudunak
Abonatu gabeak (alokairua + igerilekuetarako sarrera)

3,00 euro
8,15 euro

Ordu erdiko 10 saio:
Abonamendudunak
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3. Kiroldegia alokatzea.
A) Pilotalekua:
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak

ordubete
ordubete

7,60 euro
14,25 euro

ordubete
ordubete

11,62 euro
18,80 euro

B) Futbito edo saskibaloi zelaia:
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak

C) Dutxak:
Abonamendu gabeak

2,40 euro

D) Erabilera bereziak:
Berogailurik gabe
ordubete
Berogailuarekin
ordubete
Aparteko garbi-ikuzia		
Fidantza		

75,85 euro
126,90 euro
190,25 euro
1.092,45 euro

4. Belar artifizialeko futbol zelaia alokatzea.
* Argirik gabe erreserbatzea (gehienez 2 ordu) 		
* Argiarekin erreserbatzea (gehienez 2 ordu) 		
* Aldagelak erabiltzea		

106,65 euro
164,20 euro
106,65 euro

5. Rokodromoa erabiltzea
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak

Doan
1,65 euro

6. Muskulazio aretoa erabiltzea.
— Ordubete:
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
— Hiruhileko abonamendua abonatu gabeentzat

barne
2,85 euro pertsonako
45,70 euro pertsonako

7. Gimnasioa erabiltzea
— Gimnasioa taldeek alokatzea

6,85 euro orduko

8. Tenis pista alokatzea (dohainik erabili ahal izango da, baina erreserbak lehentasuna
emango dio hura erabiltzeari).
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
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9. Sauna.
— Hiru ordu laurdeneko saio bat:
Abonamendudunak
Abonatu gabeek (alokairua + igerilekuetarako sarrera)

3,75 euro
9,25 euro

— Hiru ordu laurdeneko hamar saio:
Abonamendudunak

22,55 euro

10. Bolatoki estalia erabiltzea.
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak

1,45 euro
2,85 euro

11. Kanpoko pistak erabiltzea (Apategi-Moncloa):
* Dohainik.
2022ko UDA
Igeriketa mantentzea -aquafitness (16 urte baino gehiago):
Taldea 1
Taldea 2
Prezioak
16 urtetik gorakoek
Prezioak
11-15 urte
Prezioak
7, 8, 9 eta 10 urte
Prezioak
5 eta 6 urte
Prezioak
3 eta 4 urte
Prezioak

09:45 -10:45
16:30 -17:30
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
11:00-11:30
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
11:00-11:30
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
11:30-12:00
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
12:00-12:30
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak
12:30-13:30
Abonamendudunak
Abonamendu gabeak

44,80 euro
63,55 euro
25,50 euro
38,20 euro
25,50 euro
38,20 euro
25,50 euro
38,20 euro
25,50 euro
38,20 euro
25,50 euro
38,20 euro

Eskola igeriketa kanpaina Agurainen. Eskola ikastaroa.
* Ikastaro bakoitzaren prezioa: Ikastaro oso bakoitzaren prezioa finkoa izango da: 178,80
euro (71,65 euro monitorea gorputz hezkuntzako irakaslea bada) Aguraingo ikastetxeentzat
eta 429,25 euro taldeko (107,35 euro monitorea gorputz hezkuntzako irakaslea bada) gainerako
udalentzat.
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8.3. C EPIGRAFEA) UDAL MUSIKA ESKOLAREN ZERBITZU TASA, IKASTURTERAKO.
Musika tresnak lagatzea apartatuan, tresnen lagapen kuoten taularen atalean, honako tarifa
hauek ezartzen dira:
MUSIKA TRESNAK LAGATZEA

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

43,50 euro

43,50 euro

Zerbitzuaren prezioen apartatuan, tasa hauek aldatzen dira eta hobari hauek aplikatzen dira:
Tasa orokorrak:
IKASGAIA

MATRIKULA

HILEKO KUOTA

1 maila

177,29 euro

39,88 euro

Musika hizkuntza

177,29 euro

39,88 euro

Musika tresna

177,29 euro

39,88 euro

Harmonia modernoa

177,29 euro

39,88 euro

Instrumentu taldea edo konboa

9,31 euro

Ahots taldea

9,31 euro

Irakaskuntza indartua

199,06 euro

48,87 euro

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

HILEKO KUOTA

TASA

HOBARIA

BEHIN
BETIKO
TASA

1 maila

177,29 euro

92,86 euro

Musika hizkuntza

177,29 euro

Musika tresna
Harmonia modernoa

IKASGAIA

TASA

HOBARIA

BEHIN
BETIKO TASA

84,44 euro

39,88 euro

21,05 euro

18,83 euro

92,86 euro

84,44 euro

39,88 euro

21,05 euro

18,83 euro

177,29 euro

92,86 euro

84,44 euro

39,88 euro

21,05 euro

18,83 euro

177,29 euro

92,86 euro

84,44 euro

39,88 euro

21,05 euro

18,83 euro

Instrumentu taldea edo konboa

9,31 euro

4,91 euro

4,39 euro

Ahots taldea

9,31 euro

4,91 euro

4,39 euro

48,87 euro

25,80 euro

23,08 euro

Irakaskuntza indartua

199,06 euro

104,26 euro

94,80 euro

Ordainketa baldintzak eta matrikulazio prozedura apartatuaren aldaketa honela geratzen da
aplikatu beharreko urteari dagokionez:
Matrikularen prezioa, norberarena eta besterenezina, honela ordainduko da:
1. 2021-2022 ikasturtean matrikulatutako ikasleak (1. mailako 4. kurtsoa izan ezik): Matrikula
egiteko datak eta prozedura:
1.1. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era (biak barne). Ikasleak eskabidea baino ez du aurkeztu
behar izango aldikada horretan. Ondoren, Aguraingo Udalak matrikula kobratuko dio bankuan
helbideratuta. Izen emate eskaerak musika eskolako irakasleei eman behar zaizkie. Egun horietan matrikula behar bezala egiten ez bada, ikasleak lekua gordeta izateko eskubidea galduko du.

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

2021-04059
8/17

2021eko abenduaren 27a, astelehena • 145 zk.

1.2 Ikasleek, 2022-2023 ikasturtean jarraitu nahi ez badute, idatziz jakinarazi beharko dute
matrikulazio aldian.
1.3. 2021-2022 ikasturteko ikasleek beste irakasgairen bat egin nahi badute, hala adierazi
behar dute matrikulazio fitxan, eta irakasgai horretarako ikasle berritzat hartuko dira.
2. 2021-2022 ikasturtean 1. mailako 4. kurtsoan matrikulatutako ikasleak:
Matrikula egiteko datak eta prozedura:
2.1. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era (biak barne). 1. mailako irakasleari eman behar zaio
izena emateko fitxa, eta bertan adierazi musika tresna hautatzeko hiru aukerak.
2.2. Behin matrikulazio epea itxita, instrumentu espezialitatearen hautaketa egiteko hurrenkera zehazteko bi letraren zozketa egingo da (zozketa horrek 2022-2023 ikasturtean musika
eskolako instrumentu hautaketa guztietarako eta itxaron zerrendetarako balioko du). Egun horretan bertan (2022ko ekainaren 9a), musika eskolako itxarongelan, 1. mailako 7 urteko ikasleek
musika tresna hautatuko dute.
2.3 Ondoren, Aguraingo Udalak matrikula kobratuko die bankuan helbideratuta. Egun horietan matrikula behar bezala egiten ez dutenek lekua gordeta izateko eskubidea galduko dute.
3. Ikasle berriak.
Matrikula egiteko datak eta prozedura:
3.1. Ekainaren 10etik ekainaren 19ra (biak barne) musika eskolan izena emateko orria baino
ez da aurkeztu beharko.
3.2 Behin matrikulazio epea itxita, argitaratu egingo dira onartutako ikasleen zerrendak eta
itxarote zerrendak.
3.3. Erreklamazioak egiteko epea: matrikulatzeko epea amaitu eta onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendak argitaratu ondoren, musika eskolak erreklamazioak egiteko epeak
hasiko ditu, eta behar bezala jakinaraziko dira.
3.4 Erreklamazioak ebatzita, Aguraingo Udalak matrikula kobratuko du bankuan helbideratuta. Egun horietan matrikula behar bezala egiten ez dutenek lekua gordeta izateko eskubidea
galduko du.
8.4. D EPIGRAFEA) KULTURA JARDUEREN ZERBITZUAREN TASA.
Tarifak honako hauek izango dira:
Informatika gelako bazkideak, urteko kuota: 15,43 euro urtean.
Informatika gela alokatzea: 46,68 euro orduko.
Informatikako udal teknikariaren zerbitzua: 38,59 euro orduko.
Lantegiak eta ikastaroak: Lantegi edo ikastaroaren arabera.
8.5. E EPIGRAFEA) UDALAREN LANGILEEKIN ETA MATERIALAREKIN ZERBITZUA ESKAINTZEAGATIK KOBRATU BEHARREKO TASA.
Testu hau gehitzen da:
“Emandako materiala adierazitako epean eta moduan itzultzen ez bada, pertsona edo elkarte
horri ez zaio materialik emango urtebeteko epean”.
Honako tarifa hauek aplikatuko dira:
— Udaletxeko eskailera, eguneko
— Udal langilea, orduka
— Mahaiak eta aulkiak

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

3,93 euro
Udalhitzen xedatutakoaren arabera
Doan
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8.6. F EPIGRAFEA) AGIRIAK EMATEAREN TASA.
Tarifak honako hauek izango dira:
Agiri ofizialaren fotokopia, A4, zuri-beltzean

0,135 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, zuri-beltzean

0,260 euro

Planoen fotokopiak

2,276 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A4, koloretan

0,384 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, koloretan

0,737 euro

Agiriak konpultsatzea

1,122 euro

Kopiak CDan (CDa barne)

4,126 euro

Kopiak pendrive-an

1,195 euro

8.7. G EPIGRAFEA) HIRIGINTZAKO LIZENTZIEN TASA.
Hona hemen tarifak:
— Lurzatikatzeengatik, banaketengatik, eraikinen erabilera aldatzeagatik, lurzatiaren
batasunari eutsiz egindako espazio zatiketengatik eta antzekoengatik (jatorrizko lurzati
eta emaitza den lurzati bakoitzeko)

32,085 euro

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

49,274 euro

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

10,092 euro

— Partikularrek hala eskatuta espedienteak izapidetzea

Iragarkiak argitaratzearen kostua

8.8. H EPIGRAFEA) UDAL HILERRIAREN ZERBITZUAREN TASA.
Hona hemen tarifak:
A) Hobitik ateratzearen eta hobiratzeren eskubideak
Betiko esleitzea
B) Horma hilobia

Aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean)
Horma hilobiak errautsetarako
Aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean)

C) Lurreko hilobia: aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean)
D) Lursailen lagapena (metro koadroko)

33,59 euro
497,62 euro
49,75 euro
199,40 euro
19,96 euro
49,75 euro
251,67 euro

E) Lurperatzailearen zerbitzuak (zerbitzua)

Hilobiratzeak

Hilobitik ateratzea
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Horma hilobian

116,79 euro

Panteoian

182,55 euro

Lurpean

438,24 euro

Errautsak horma hilobian edo panteoian

116,79 euro

Horma hilobian

175,28 euro

Panteoian

197,52 euro

Lurpean

296,68 euro
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10. UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIKO EDO
APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
10.1. A EPIGRAFEA) LURRAZPIA, ZORUA ETA ZORUGAINA OKUPATZEAREN TASA.
Bigarren tarifaren apartatuan: Eroanbidek, ekitaldian aplikatuko diren tarifak ondokoak dira:
1. Behe tentsioko milimetro edo zatikiko, gehienez ere hiru eroanbidek eta neutro batek
eratzen dutenean, hau ordainduko da urteko:
EROANBIDEAK

LURPEKOAK

AIREKOAK

A) 10 milimetro koadro arteko sekzioa

0,094 euro

0,135 euro

B) 11 eta 50 milimetro koadro bitarteko sekzioa

0,135 euro

0,249 euro

B) 51 eta 200 milimetro koadro bitarteko sekzioa

0,197 euro

0,415 euro

D) 201 eta 500 milimetro koadro bitarteko sekzioa

0,447 euro

0,624 euro

e) 500 milimetro koadrotik gorako sekzioa

0,883 euro

1,039 euro

2. Berariaz tarifatu gabeko kable eta hodiak, metro lineal edo zatikiko eta urteko:
Lurpekoak: 0,197 euro.
Airetikoak: 0,343 euro.
Hirugarren tarifaren apartatuan: Hodiak, ekitaldian aplikatuko diren tarifak ondokoak dira:
Likidoak edo solidoak eramateko, lurpeko hodiaren metro lineal edo zatikiko eta urteko
a) 50 mm-ko diametrora arte

0,187 euro

b) 51-100 mm-ko diametroa

0,281 euro

c) 101-200 mm-ko diametroa

0,582 euro

b) 201-500 mm-ko diametroa

1,528 euro

b) 500 mm-tik gorako diametroa

5,529 euro

Laugarren tarifaren apartatuan: Transformadoreak, hauek dira ekitaldian aplikatutako tarifak:
— Bide publikoko argindar transformadoreak
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a) Urtean gehienez 20 metro koadroko okupazioa

101,86 euro

b) Urtean 20 metro koadrotik gorako okupazioa

182,70 euro

— Lurpeko transformadoreak, bakoitzeko eta urteko

159,96 euro
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Bosgarren tarifaren apartatuan: Beste instalazio batzuk, ekitaldian aplikatuko diren tarifak
ondokoak dira:
Kutxatilak-erregistroak: metro koadro erdira arte, bakoitzeko eta urteko

6,93 euro

Kutxatilak-erregistroak: metro koadro erdi baino gehiago, bakoitzeko eta urteko

13,26 euro

Goi tentsioko banaketa edo adarkatze kutxak, lurpean

6,93 euro

Salmenta edo baskula automatiko edo antzeko gailuko (txanpon bidez abiarazten direnak) eta urteko

52,45 euro

Gailu horiek udal lokal edo eraikinetan jarriz gero

78,53 euro

Gasolina, lubrikagarri, aire... hornigailuko eta urteko

139,92 euro

Olio astunak, ikatza edo beste material batzuk deskargatzeko tobera, estalki edo aho bakoitzeko
Okupazioa metro koadro erditik gorakoa ez denean, urtean

17,74 euro

Okupazioa metro koadro erditik gorakoa denean, urtean

48,19 euro

Bide publikoko airea okupatzea, metro koadrok

0,645 euro

Seigarren tarifaren apartatuari dagokionez, hauek dira ekitaldian aplikatutako tarifak:
Udalaren jabetzako lurpea erabiltzen denean aurreko tarifetan jasotzen ez diren erabileretarako, metro koadro edo zatiki bakoitzeko 0,832 euroko tasa ordaindu beharko da.
Zazpigarren tarifaren apartatuari dagokionez, hauek dira ekitaldian aplikatutako tarifak:
1. Gordailu erakundeek edo beste finantza erakunde batzuek fatxadetan jarritako kutxazain
automatikoak direla-eta bide publikoko lurpearen, lurrazalaren edo airearen aprobetxamendua
da tasa horren zerga gaia, baldin eta zerbitzua bide publikoan eskaintzen bazaio erabiltzaileari.
2. Tasa hau ordainduko dute aurreko puntuan adierazitako ezaugarriak betetzen dituzten
kutxazain automatikoek:
Bakoitzeko eta urteroko baimeneko: 384,67 euro.
10.2. B EPIGRAFEA) ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN LAGINKETAK EDO LUBAKIAK
IREKITZEAGATIK ETA BIDE PUBLIKOETAKO ZOLADURA ETA ESPALOIAK IRAULTZEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASAK.
Hona hemen tarifak:
— Tarifa: 0,804 euro metro koadroko.
— Fidantza: Obra kostuaren ehuneko 4,80.
10.3. C EPIGRAFEA) SALGAIEK, ERAIKUNTZA MATERIALEK, OBRA HONDAKINEK, HESIEK,
EUSTOINEK, ASTOTXOEK, ALDAMIOEK ETA ANTZEKO INSTALAZIOEK ERABILERA PUBLIKOKO
LURRA OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
Metro koadroko eta eguneko aplikatu beharreko tarifak:
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— 50 metro koadro arteko merkantziekin

0,146 euro

— 50 metro koadro arteko eraikuntza materialekin

0,146 euro

— 50 metro koadrotik gorako merkantziak eta eraikuntza materialak

0,218 euro

— Hesiak

0,146 euro

— Obra hondakinak

0,146 euro

— Astotxoak eta aldamioak

0,146 euro

— Antzeko instalazioak

0,146 euro
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10.4. D EPIGRAFEA). ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN POSTUAK, BARRAKAK, SALTOKIAK, IKUSKIZUNAK EDO ERAKARGARRIAK JARTZEAGATIK EDO KALE INDUSTRIENGATIK, SALMENTA IBILTARIAGATIK EDO FILMAKETA ZINEMATOGRAFIKOAK EGITEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASA.
Tarifa hauek aplikatuko dira:
1. Barrakak eta ferietako aparailuak: Baimen prozeduran zehaztu beharreko gutxieneko tasa.
2. Kalez kaleko industriak eta industria ibiltariak:
— Zorroztaileak, eguneko
— Oinetako garbitzaileak, eguneko
— Argazkilariak, eguneko
— Aurrekoetan sartu ez diren beste batzuk

0,99 euro eguneko
0,99 euro eguneko
0,99 euro eguneko
13,44 euro eguneko

3. Salmenta ibiltaria: (Astearteetako merkatua):
— 1 eta 3 metro lineal artean
— 3 eta 6 metro lineal artean

Urteko tarifa

Hiruhilekoko tarifa

281,84 euro
358,88 euro

81,14 euro
103,03 euro

Eguneko tarifa

10,50 euro
13,44 euro

4. Ohiz kanpoko salmenta ibiltaria, merkatuko asteartea ez den egun isolatuetan (txurro
denda barne):
Eguneko tarifa
Asteko tarifa
Hiruhilekoko tarifa

- 1 eta 3 metro lineal artean
- 3 eta 6 metro lineal artean
- 1 eta 3 metro lineal artean
- 3 eta 6 metro lineal artean
- 1 eta 3 metro lineal artean
- 3 eta 6 metro lineal artean

10,86 euro
14,12 euro
45,78 euro
55,00 euro
471,60 euro
550,00 euro

5. Antzokiak, zirkuak edo antzeko kultura ikuskizunak:
— Okupazioaren metro koadroko: 0,15 euro okupazioko metro koadro edo zatiki bakoitzeko,
eta okupazioko egun edo zatiki bakoitzeko.
10.5. E EPIGRAFEA) JABARI PUBLIKOKO LURRAK PINTADA, PANKARTA, ERROTULU, PROPAGANDA ETA IRAGARKIEKIN OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA.
Epigrafe honetan honako hau erantsi da:
“Udalaren berariazko baimenik ez duten pintada, pankarta, errotulu eta abar guztiak ezabatu
eta/edo kendu egingo dira, udalaren aldez aurreko errekerimendurik gabe”.
Honako tarifa hauek aplikatuko dira:
— Hauteskundeetako propaganda, horretarako zehaztutako lekuetan: doakoa.
— Hauteskunde kanpainetatik kanpo jarriz gero: 0,727 euro metro koadroko.
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10.6. G EPIGRAFEA) ERAKUSLEIHO, ERAKUSKETA, KARTEL, HORMA-IRUDI ETA BIDE PUBLIKOTIK IKUSTEKO MODUAN JARTZEN DIREN EDO BERTAN BANATZEN DIREN IRAGARKIEKIN OKUPATZEAREN TASA.
Hona hemen tarifak:
— Erakusleihoak, metro lineal edo zatikiko, urteko

2,256 euro

— Aldi baterako erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartelak, eguneko

0,747 euro

— Erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartel finkoak, urteko

6,733 euro

11. AUZOKOEK BASO GAIAK SUTARAKO APROBETXATZEGATIK ORDAINDU
BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Tarifa hauek aplikatuko dira:
Arabako Foru Aldundiak ezarritako gutxienekoak oinarritzat hartuta, hauek izango dira egur
sorten eta “egur hilen” prezioak:
Egur sortak

26,35 euro sortako

Egur hila

16,55 euro tonako

18. AGURAINGO UDALAREN “SOTOS Y VARGAS” MENDIKO (ONURA PUBLIKOKO
610. MENDIA) ETA “UDALA” MENDIKO (ONURA PUBLIKOKO 611. MENDIA)
ABELTZAINTZA APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Aguraingo Udalerriko “Sotos y Vargas” mendiko (onura publikoko 610. mendia) eta “Udala”
mendiko (onura publikoko 611. mendia) larreak aprobetxatzeagatik ordaindu beharko diren
kuotak arautzen dituen I. eranskina aldatzen da:
KUOTA ABELBURUKO
ESPEZIEA

SOTOS Y VARGAS

UDALA

Ardiak

1,541 euro

1,541 euro

Txerriak

5,547 euro

5,547 euro

Ahuntzak

5,547 euro

5,547 euro

Zaldi, asto eta mandoak

11,970 euro

11,970 euro

Behiak

12,006 euro

12,006 euro

21. UDALAREN MATERIALA MAILEGATZEA ETA LOKALEN
ERABILERA LAGATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
3. artikulua aldatu da eta honela geratu da:
1. Hona hemen Aguraingo Udalaren lokala izanik edo Aguraingo Udalak haien gaineko
eskubideren bat izanik, aldi baterako prekarioan laga daitezkeen lokalak:
Erabilera orokorretarako:
* Udalaren batzar aretoa.
* Manu Yanke aretoa.
* Lezao kirolguneko bilera gela.
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Erabilera murriztuetarako:
* Harresi Aretoa.
* IMI ikasgela.
* Zabalarte (kultura ekitaldietara mugatuta, dagokion protokoloaren bidez araututako erakusketak izan ezik) Hitzaldiak, aurkezpenak edo batzar aretoan edo Manu Yanke aretoan egin daitezkeen beste jarduera batzuk egiteko, espazio horietan egitea lehenetsiko da).
Instalazio horiek ondoko ordutegian erabili ahal izango dira:
Egunero: 09: 00etatik 22: 00etara.
Aldatu egiten da 19. artikuluaren e) letra, eta honela idatzita geratuko da:
E) Materiala Udalari itzultzea, erabilera amaitutakoan, gehienez ere hiru eguneko epean eta
udal langileek gainbegiratuta. Emandako materiala adierazitako epean itzultzen ez bada, edo
gaizki erabiltzeagatik hondatuta edo kaltetuta itzultzen bada, pertsona edo elkarte horri ez zaio
materialik emango urtebeteko epean, eta, hondatuz gero, dagokion zenbatekoa erreklamatuko
zaio konpondu edo birjartzeko.
26. artikulua (Salbuespenak) gehitzen da eta honela idatzita geratuko da:
“Erabilera Agurainen helbidea duten elkarteek, jabeen erkidegoek edo irabazteko xederik
gabeko erakundeek eskatzen badute, bilerak, topaketak, ongintzazko ekintzak edo antzeko
beste erabilera batzuk egiteko, eta Udalak aldez aurretik balorazioa egin badu, erabilera hori
baimendu eta baldintzatu ahal izango da aldi jakin baterako, dohainik, eta ezarritako tasa ez
da ordainduko”.
Tasa honako tarifa hauen arabera eskatuko da: Epigrafea
Lokalen erabilera:
a) Irabazteko xederik gabeko Aguraingo elkarte eta bizilagunak
* Erabilera murriztuetarako

- Harresi Aretoa
- Informatika gela:

* Erabilera orokorretarako
* Materialaren mailegua

32,58 euro + 32,58 euro/teknikariaren ordua
6,53 euro + 32,58 euro/teknikariareb ordua
0 euro
0 euro

b) Irabazteko xederik gabeko Aguraindik kanpoko elkarte eta bizilagunak
* Erabilera murriztuetarako

- Harresi Aretoa
- Informatika gela

* Erabilera orokorretarako
* Materialaren mailegua

108,56 euro + 32,58 euro/teknikariaren ordua
13,04 euro + 32,58 euro/teknikariaren ordua
6,53 euro
6,53 euro

c) Irabazteko xedea duten erakunde pribatuak (enpresak, sindikatuak, alderdi politikoak).
* Erabilera murriztuetarako

- Harresi Aretoa
- Informatika gela

* Erabilera orokorretarako
* Materialaren mailegua
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108,56 euro + 32,58 euro/teknikariaren ordua
13,04 euro + 32,58 euro/teknikariaren ordua
13,04 euro
13,04 euro
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22. JOLASTOKI ETA ZAINTZA ZERBITZUEN TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
Hona hemen ordaindu beharreko kuotak:
JOLASTOKI ZERBITZUA

MATRIKULA (EDO URTEKO KUOTA)
LEHENENGO SEME-ALABA

MATRIKULA (EDO URTEKO KUOTA)
GAINERAKO SEME-ALABAK

Jolastoki

25,83 euro/ikasturteko

17,56 euro/ikasturteko

ZAINTZA ZERBITZUA

MATRIKULA

HILEKO KUOTA
LEHENENGO SEME-ALABA

HILEKO KUOTA
GAINERAKO SEME-ALABAK

Zaintza zerbitzua

51,65 euro

51,65 euro

51,65 euro

JOLASTOKI

MATRIKULA
TASA

HOBARIA

BEHIN BETIKO TASA

Jolastoki lehen seme-alabaren matrikula

25,83

ehuneko 12

22,73

Jolastoki gainerako seme-alaben matrikula

17,56

ehuneko 17,65

15,45

ZAINTZA ZERBITZUA

MATRIKULA
TASA

HOBARIA

BEHIN BETIKO TASA

Matrikula

50,65

ehuneko 10

45,59

Hileko kuota

50,65

ehuneko 10

45,59

25. OSTALARITZA ETA ANTZEKO ESTABLEZIMENDUETAKO TITULARREK TERRAZAK, MAHAI
HANKABAKARREN MULTZOAK ETA INSTALAZIO OSAGARRIAK INSTALATZEKO EGITEN
DUTEN ERABILERA PUBLIKOKO ZORUAREN OKUPAZIOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Ezabatu egiten da COVID-19agatik 2021erako ezohiko izaeraz ezarritako hobaria.
Tasa hauek aplikatuko dira:
Mahai-aulkiak

23,89 euro urtean

Itzalkinak, berogailuak, mahai garaiak eta aulkiak (3)

19,54 euro urtean

Babesak, trenkadak, haize-babesak, lorontziak

10,86 euro urtean

Olanak

3,26 euro metro koadroko eta urtean

Baimen bereziak mahaiak eta aulkiak pilatzeko

21,72 euro metro koadroko eta urtean

26. AGURAINGO UDALAREN SASOIKO LANGILEENTZAKO
INSTALAZIOAK ERABILTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
11 bis artikulua gehitzen da: Salbuespenak. Honela idatzita geratuko da:
“Agurainen helbidea duten irabazteko xederik gabeko elkarte edo erakundeek topaketa,
ongintzazko ekintza edo antzeko erabileretarako eskatzen badute erabilera, eta Udalak aldez
aurretik balorazioa egin badu, doako erabilera jakin baterako baimendu eta baldintzatu ahal
izango da, eta, azaldutakoaren arabera, ezarritako tasa ordaindu beharrik ez da izango.
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Tarifa hauek aplikatuko dira:
1. Prezio publiko hau ezartzen da, pertsonako eta egonaldi eguneko, 2022. urterako.
Erabiltzailea Arabako Nekazarien eta Abeltzainen Elkartea (UAGA) bada, eta aintzat hartuta
2. kapituluan, 3. puntuan, ezarritako erabiltzeko lehentasuna, ezarritako prezioari ehuneko 50eko
deskontua aplikatuko zaio, eta azken prezioa 4,35 eurotan geratuko da.
Erabileraren eskatzaileak udalerriko bertako gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:
18 urtetik beherakoak: 4,35 euro, pertsona eta eguneko.
18 urtetik gorakoak: 6,53 euro, pertsona eta eguneko.
Erabileraren eskatzaileak udalerritik kanpoko gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:
18 urtetik beherakoak: 6,53 euro, pertsona eta eguneko.
18 urtetik gorakoak: 8,69 euro, pertsona eta eguneko.
Erabiltzaile kopuruaren arabera, deskontu hauek egin ahal izango dira:
11-20 bitartean: ehuneko 15eko deskontua.
20 eta 30 pertsona bitartean: ehuneko 20ko deskontua.
1. Aterpetxearen erabiltzailea Arabako Nekazarien eta Abeltzainen Elkartea (UAGA) bada,
eskatzailearen betebeharra izango da egonaldian zehar erabilitako gasaren gastuak ere
ordaintzea.
2. Benetan erabilitako egunen ordainketa, egonaldia amaitutakoan egingo da, horretarako
ezartzen den moduan. Une horretan itzuliko dira, halaber, bertako giltzak.
Zerga ordenantzaren aldaketa onesten duen behin betiko erabaki honen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango dute, jurisdikzio horretako salan, bi
hilabeteko epean, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita.
Agurain, 2021eko abenduaren 10a
Alkatea
ERNESTO SAINZ LANCHARES
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