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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERAGOITIKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik eta aprobe-
txamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa eta etxeak edateko urez hornitzeagatik eta 
saneamenduagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituzten zerga ordenantzen aldaketari

Toki ogasunak arautzen dituen legeak xedatzen duenarekin bat etorriz, ez denez erreklama-
ziorik ez oharrik aurkeztu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik eta aprobetxamendu 
bereziagatik ordaindu beharreko tasa eta etxeak edateko urez hornitzeagatik eta saneamendua-
gatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituzten zerga ordenantzei hasierako onarpena eman 
dien erabakiaren aurka (ALHAO, 3. zk., 2018ko urtarrilaren 8koa, astelehena), ordenantzok behin 
betiko onartzen dira. Hona xehetasunak:

ETXEAK EDATEKO UREZ HORNITZEAGATIK ETA SANEAMENDUAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRA

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan ezartzen denarekin 
bat etorriz, Erriberagoitiko Udalak etxeak edateko urez hornitzeagatik eta saneamenduagatik 
ordaindu beharreko tasak ezartzen eta eskatzen ditu ordenantza honen arabera. Aplikatuko 
diren tarifak ordenantzaren eranskinean biltzen dira. Ordenantzaren aplikazio eremuak Udalak 
administratzen dituen herrigune guztiak hartzen ditu, sareekin lotuta daudenak, hain zuzen ere.

II. ORDAINDU BEHARRA

2. artikulua

Instalazioak eta zerbitzuak erabiltzen dituztenek daukate ordaindu beharra. Etxebizitzetako 
hartuneak egin behar badira, hornidura sarearekin lotu behar den etxebizitzaren titularrak 
ordainduko ditu edateko uraren banaketa sarera eta saneamendu sarera lotzeko eskubideak. 
Zenbateko hori harpidedunaren eta Erriberagoitiko Udalaren arteko hornidura kontratua sinatu 
aurretik eta kontagailua jarri aurretik ordainduko da. Gainontzeko hartuneak (askak eta abar) 
hartunearen eskatzaileak ordainduko ditu.

III. ZERBITZUA

3. artikulua

Erabiltzaileen edo harpidedunen eta toki administrazioaren arteko harremanak ekonomi-
ko-administratiboak izango dira, edozein dela ere toki administrazioak zerbitzua kudeatzeko 
hautatzen duen sistema, eta zeinahi dela ere toki administrazioak, herritarren beharrak asetzeko 
orduan, langileak eta instalazioak atxikitzeko darabilen formula.

4. artikulua

Udalak antolatuko du zerbitzua, eta publizitatea emango dio antolaketa horri; izendapen 
agiriak emango zaizkie zerbitzura atxikitako langileei, erabiltzaile guztiek ezagut ditzaten eta ho-
rren bermea izan dezaten. Jabari publikokoak dira zerbitzuaren obrak eta instalazioak. Bestalde, 
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zerbitzua egokia izan dadin, udalari dagokio inbertsio planen bidez ur emaria gehitzea, emari 
horren kalitatea hobetzea eta saneamendu sarearen eta arazketa sistemaren banaketa egokia 
egitea.

5. artikulua

Zerbitzuak ez dauka irabazteko xederik, baina aurrekontuaren oreka mantendu beharko da, 
udalak onartutako tarifa beregainak ezarrita.

6. artikulua

Erabiltzaileak agindu hauek beteko ditu zerbitzua erabiltzean:

1. Bere kontsumo eta premietarako baino ez erabiltzea ura, eta neurri gabeko kontsumoa, 
zarrastelkeria edo beharrik gabeko kontsumoak saihestea, hartara ahalik eta ur gehien egon 
dadin eskura, ur horniduraren erabiltzaile guztien hobe beharrez.

2. Udalari albait arinen jakinaraztea instalazio publikoan antzematen den matxura oro, batez 
ere matxurak isuria eragiten badu, edo edateko ura edo hondakin urak galtzea, edo sanea-
mendu sareko hodiak itotzea. Norbere etxe barruko instalazioan gertatzen diren matxurak ere 
albait arinen konpontzen ahaleginduko da.

3. Kontagailua ezin du norberak aldatu, ez eta urez hornitu beste pertsona edo entitate 
batzuk, ura abonatuaren ustezko maizter edo errentarien artean banatu edo polizaren baldintzak 
aldatu ere.

4. Langileei eta, udalekoak izan ez arren, udalekoak kreditatutako langileei egin beha-
rreko lanak erraztea eta ahalbidetzea; horretarako, polizan sartuta dauden sare, instalazio, 
finka, etxebizitza, lokal eta eremuetan sartzen utziko zaie hornidura eta saneamendu sistemak 
ikuskatzeko edo kontagailua irakurtzeko.

5. Udalari zerbitzuei buruz eskatzen dituen datuak eta horiekin zerikusia dutenak ematea, 
eta ahalik zuzenenak, gainera.

6. Isurketak indarreko legediak eta Erriberagoitiko Udalak onartzen dituen arauek ezartzen 
dituzten muga eta baldintza kualitatibo zein kuantitatiboen barruan egitea.

7. Ezin da isuri saneamendu saretik gai arriskutsurik, ez hondakin toxikorik, ez araudi bereziek 
arautzen duten gairik, ez aplikagarri den legedi orokorrak xedatzen dituen ezaugarri bereziak 
betetzen ez dituen gairik, oro har, ez ezaugarri ezinbestekoak betetzen ez dituen gairik, ez eta 
hiri hondakinik ez antzekorik ere, nahiz eta aldez aurretik birringailuetatik igaroarazi.

8. Arreta areagotu egin behar da iturburuetatik hurbil dauden inguruetan, eta ezingo da isuri 
kontsumorako ura uhertu, kutsatu edo pozoitu dezakeen gairik, ez zuzenean, ez iragazita, eta 
ura uhertu dezakeen jarduerarik ere ezin egin izango da.

IV. HARPIDETZA POLIZAK

7. artikulua

Edateko urez hornitzen duen zerbitzua edo hondakin uren saneamendu zerbitzua erabili 
nahi duen pertsona edo entitate orok udalari eskatuko dio baimena, eta hark instalazioek bete 
beharrekoak jakinaraziko dizkio. Eskaera egiten duena ez bada finkaren jabea, jabearen baimen 
idatzia aurkeztu behar da.

8. artikulua

Uraren edota saneamenduaren erabiltzaileak harpidetza poliza sinatu arte ez da ez ur hor-
nidurarik ez saneamendurako hartunerik egingo.
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9. artikulua

Zerbitzuak harpidedunekin sinatuko ditu beti hornidura kontratuak; nolanahi ere, ezinbes-
teko instalazioak jarri behar diren finkaren jabea ez bada harpideduna, horretarako behar diren 
baimenak lortu behar ditu.

10. artikulua

Harpidetza polizek ez dute mugaegunik edukiko; hala ere, erabiltzaileak zerbitzua utzi nahi 
izanez gero, baja eman baino hilabete lehenago jakinarazi beharko du hornidura kontratua 
bukatutzat eman nahi duela.

Ur horniduraren zerbitzuaren edota saneamendu zerbitzuen kontratua honako kasu hauetan 
azkenduko da:

1. Harpidedunak berak formalki eskatzen duenean; horretarako eskaera idatzia aurkeztu 
behar zaio udalari, finkaren titularrak edo legez baimendutako pertsonak sinatuta.

2. Kontratuak indarraldia ezarrita badu, amaitzen denean.

3. Polizaren titularrak zerbitzua jasotzen duen lokal, finka edo esparruaren gaineko jabetza 
edo erabilera eskubidea galtzen duenean, edo hiltzen denean. Hala ere, betebehar ekonomikoak 
direla eta udalarekin zorrik ez duten harpidedunek lokala erabiliko duen pertsona bati eskual-
datu ahal izango dio poliza, kontratatutako baldintza beretan.

11. artikulua

Zerbitzuan baja eman ondoren hornidura berriro hasi nahi izanez gero, beste harpidetza 
poliza bat sinatu beharko da.

V. HORNIDURA

12. artikulua

Zerbitzuak harpidedunarekin batera ezarriko ditu kontagailuaren neurriak eta ezaugarriak, 
kontuan hartuta urez hornituko den higiezinaren, lokalaren edo eraikinaren inguruabarrak.

13. artikulua

Erabiltzaileak ezin izango du aldatu jasotzen duen uraren xedea aurretik xede berriari dago-
kion harpidetza poliza sinatu gabe. Halaber, erabiltzaileak ezin izango du funtsezko aldaketarik 
egin instalazioaren ezaugarrietan, ez eta kontagailua bere kabuz aldatu ez ordeztu ere; orobat, 
ezin izango die urik eman beste pertsona edo entitate batzuei, ez eta hornidura harpidedunaren 
ustezko maizter edo errentarien artean banatu ere.

14. artikulua

Edateko uraren hornidura modu hauetan egin daiteke:

1. Etxeko erabilerarako kontagailuaren bidez, hau da, elikadurarako eta norberaren garbiketa 
eta higienerako kontagailuaren bidez.

2. Industria erabilerarako kontagailuaren bidez:

a) Ura higiene garbiketarako bakarrik erabiltzen duten industria eta saltokiak.

b) Ura fabrikazio prozesuan osagai edo lehengai gisa erabiltzen duten industriak (okindegiak, 
abeletxeak…).

Aurreko ataletan sartzen ez diren erabileren kasuan, diren industriako erabilerarako, era-
bilera publikorako zein etxerako, zerbitzuak kasu bakoitzean proposatuko du, ematen zaizkion 
datuen arabera, zein den ezarri beharreko ur emaria, eta emari horren arabera zehaztuko dira 
baldintzak eta tarifak.
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15. artikulua

Zerbitzua ez dago behartuta nekazaritzarako ura ematera, ez eta lore, lorategi edo zuhaitz 
ustiapenetarako eta igerilekuetarako ere. Harpidetza poliza horiek baimentzeko, nahitaezkoa da 
zerbitzuak hornidura horietarako beharrezkoak diren ur emari handiak edukitzea; hala gertatzen 
denean, industriarako tarifaren arabera kobratuko da kontsumoa.

16. artikulua

Harpidedunei etengabe hornituko zaie ura. Ordenantza honetan xedatzen diren kasuetan 
bakarrik eten ahal izango da ur hornidura.

17. artikulua

Aurreko artikuluaren ondorioetarako, uraren hornidura kasu hauetan eten daiteke:

1. Hornidura eragozten duen matxuraren bat gertatzen denean zerbitzuaren instalazio ba-
tean.

2. Baliagarri dagoen ur emaria galtzen edo gutxitzen denean, ondorioz nolabaiteko gabezia 
sortzen bada horniduran, bildutako uretan edo uraren presioan.

3. Biztanleria handitzearen ondorioz desoreka gertatzen denean baliagarri dagoen uraren 
eta kontsumo beharren artean; etendurak ura berriz ere gehitu arte iraungo du.

4. Hornidura hobetzeko behar diren instalazioetan obrak, konponketak edo hobekuntza 
lanak egiten diren artean.

18. artikulua

Baliabideak kontuan hartuta, zerbitzuak, egoeraren larritasunaren arabera, ahalik eta 
azkarren ohartaraziko die harpidedunei hornidura berehala eten edo murriztuko duela, eta 
zerbitzua noiz arte egongo den etenda azalduko die. Larrialdi kasu garbietan edo ezinezkoa 
denean bakarrik utz dezake zerbitzuak bete gabe anomaliaren berri izan duen unean bertan 
ohartarazpena egiteko betebeharra; horrelakoetan, gerora egin beharko du, eta etenaren arra-
zoiak eta ustez iraun lezakeen denboraren berri emango du, ahal izanez gero.

VI. HARTUNEAK

19. artikulua

Honako hau da ur hartunea: ura edo saneamendua eramaten duen adarra, hurbilen dagoen 
banaketa hoditik hornitu nahi den higiezinera doana. Adar horren hodi eroalearen ezaugarriak 
hornitu beharreko ur bolumenaren edota saneamenduaren araberakoak izango dira; ur hartune 
bakar batetik horniketa ugari egin daitezke finka berera.

20. artikulua

Adarraren edo hartunearen ezaugarriak, haren instalazioa, zainketa eta mantentze lanak, 
beraz, erabiltzaileak, higiezinaren eraikitzaileak edo finkaren jabeak kontratatuko ditu, baina 
udalaren ikuskatze teknikoaren menpean beti.

Adarra edo hartunea zerbitzuaren ikuskatze teknikoaren menpean instalatuko da, 
eskatzailearen kontura.

Eraikuntzaren bat eginez gero edateko ura banatzen duen sarerik edo saneamendurik ez 
dagoen eremu batean, eta obrak egiteko baimena udalak eman badu, sare berria eskatzailearen 
kontura izan dadila eska daiteke, eta lanak zerbitzuaren ikuskatze teknikoaren menpe egin 
beharko dira.

Aurrekoa kontuan izanik, edateko uraren hartune bakoitzak bere erregistro giltza eduki be-
har du bide publikoan; giltzok zerbitzuak bakarrik erabili ahal izango ditu, hau da, harpidedu-
nek, jabeek eta hirugarren pertsonek ezin izango dituzte manipulatu. Higiezinaren fatxadan 
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edo kontagailuan ixteko giltza bat jarriko da, eta “irekita” edo “itxita” posizioetan zigilatuta 
egongo da. Debekatuta dago hori eskuztatzea, instalazioen barruan matxuraren bat gertatzen 
denean izan ezik. Ixteko giltzaren zigilua hautsiz gero, berehala eman beharko zaio horren 
berri zerbitzuari; bestela, ordenantza honetan eta indarrean dauden xedapenetan ezarritako 
erantzukizuna eskatuko da.

21. artikulua

Oro har, adar edo hartune bat egongo da finka, eraikin edo higiezin bakoitzari zerbitzua 
emateko. Higiezinaren zati bateko maizter edo errentari batek hornidura berezi edo banakakoa 
nahi badu, eta horretarako arrazoirik badago, hartune hori jar dezake, udalak aldeko txostena 
egin ondoren.

22. artikulua

Jabeek, eraikitzaileek edo erabiltzaileek ixteko giltzatik abiatuta jarriko dituzte instalazioak, 
hau da, finkaren fatxadatik edo mugatik aurrera. Horrela, ihesik egonez gero, ura bide publikora 
isuriko da batez ere, eta ez du kalterik egingo higiezinean ez barruko gauzetan ez instalazioetan; 
halakorik gertatuz gero, erantzukizuna haiena izango da soilik.

23. artikulua

Kontratua amaitutakoan edo deuseztatutakoan, adarra libre geratuko da jabearen esku; 
interesdunak bost egunen buruan adierazi behar dio udalari, era frogagarrian, adarra bide 
publikotik kentzea erabaki duela. Horrela egiten ez badu, esan nahiko du adar hori ez zaiola 
interesatzen, eta udalak egoki deritzen neurriak hartu ahal izango ditu.

VII. KONTAGAILUAK

24. artikulua

Edateko uraren horniduraren kontagailuak eraikin edo finken kanpoko aldean jarriko dira, 
bat harpidedun bakoitzeko; denak ere erraz iristeko moduko toki egokian ipini behar dira. Ho-
rretarako, kontagailuak konpartimentu edo kutxa batean egongo dira, bateria sisteman edo 
antzeko beste batean; horrela, zerbitzuko langile irakurleak erraz eta aldi bakar batean apun-
tatu ahal izango ditu kontagailu guztien zehaztasunak. Ixteko bi giltzaren artean jarriko dira 
kontagailuak; hartara, matxurarik gertatuz gero, zerbitzuko langileek erraz kendu eta berriro 
jarri ahal izango dituzte. Kontagailutik abiatuta hartunea zuzenean joango da harpidedunaren 
instalazioetara, inolako adarrik gabe. Erabat debekatuta dago kontagailu bera harpidedun batek 
baino gehiagok erabiltzea.

25. artikulua

Udalak ezarriko du nolako kontagailua erabili behar duen harpidedunak, zenbatekoa izan 
behar den haren diametroa eta non ipini behar den. Kontagailu guztiak izan behar dira legez 
onartutako sistemetakoak, eta industriako lurralde ordezkaritzak ofizialki egiaztatuko ditu jarri 
aurretik. Jarri ondoren, eta nahiz eta erabiltzailearenak izan, zerbitzuko langileek bakarrik ma-
nipulatu ahal izango dituzte; horretarako, behar bezala zigilatuko dira jartzen diren bakoitzean.

26. artikulua

Kontagailua egoera onean mantendu behar da, ondo zainduta eta funtzionatzeko moduan. 
Udalak beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapen guztiak egin ditzake, bai eta egokitzat jotzen 
dituen konponketak ere. Konponezina den matxuraren bat gertatuz gero, erabiltzailea osagai 
berria jartzera behartu dezake.

27. artikulua

Kontagailua harpidedunarena izango da, baina instalazioa udalaren zuzendaritza tekni-
koaren pean egingo da. Matxuraren bat gertatuz gero, zerbitzuak edukiko du erabiltzeko eta 
konpontzeko eskumen osoa, baina konponketa harpidedunaren kontura izango da.
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28. artikulua

Iruzurra izango da harpidedunak zein udalaren baimenik ez duen pertsona batek kontagailua, 
hartunea edo instalazioak manipulatzea, baldin eta xedea ura kontagailutik ez pasatzea edo 
egindako kontsumoa behar bezala ez agertzea bada.

VIII. BARRUKO INSTALAZIOAK

29. artikulua

Kontagailutik aurrera, harpidedunak nahi duen bezala bana dezake ura bere erabilerarako, 
eta nahi duen moduan egin ditzakete horretarako lanak, zerbitzuak eskulanean eta beharrezkoak 
diren materialetan parte hartu gabe. Hala ere, zerbitzuak instalazioa ontzat eman beharko du, 
hornidura erabat ondo egin dela bermatzeko, eta eskatzaileari laguntza eta aholkua eman die-
zaioke hark eskatutako kontuetan.

Barruko banaketari ikuskatze teknikoa aplikatu ahal izango dio udalak noiznahi, zuzen da-
goela egiaztatu ahal izateko, iruzurrak saihesteko eta kontratatutako kontsumoan gabeziarik 
ez gertatzeko.

30. artikulua

Harpidetza poliza bakoitzari dagozkion barneko instalazioak ezin izango zaizkio lotu beste 
jatorri bateko ura banatzen duen sare edo hodi bati. Era berean, ezin izango zaizkio lotu beste 
harpidetza poliza bati dagokion instalazioari, ez eta udalaren ura nahastu ere haren iritziz berme 
tekniko edo sanitariorik ez duen urarekin.

31. artikulua

Erabiltzaileak andel hartzaile, erregulatzaile edo erreserbakoak jar ditzake barruko banake-
tarako. Andelak txukun eta desinfektaturik mantendu behar dira, eta erabiltzailea izango da 
horiek sortzen duten kutsaduraren erantzulea. Era berean, ura ez galtzeko sistema automatiko 
edo eskuzkoak eduki behar dira, nahiz eta ura kontagailuak erregistratu; alde horretan ardurarik 
gabe jokatzea zerbitzua oztopatzea bezalakotzat joko da.

32. artikulua

Presio ekipoak edo bestelako artikulu teknikoak ere jar daitezke komeni den higiezinetan, 
kontsumo aukerak orekatzeko hartune beretik ura hartzen duten harpidedunen artean edo 
barruko instalazio baten zati desberdinen artean.

Tresna horiek nahitaezkoak izango dira garaiera edo beste ezaugarri tekniko berezi batzuk 
direla eta edateko uraren hornidura behar bezala bermatu ezin den eraikinetan. Nolanahi ere, 
dena delakoa prozedura teknikoa, honako printzipio hau bermatu behar da nahitaez: edateko 
ura higiezinaren sarrerako hartunean dagoen ixteko giltzatik igaro eta berehala pasatu behar 
da kontagailu guztietatik, iruzur egiteko edo zerbitzua oztopatzeko aukerarik egon ez dadin eta 
aplikazio horrek sare nagusiko beste ezein harpideduni eragin ez diezaion.

IX. KONTSUMOA

33. artikulua

Harpidedunak harpidetza polizan ezartzen diren baldintzen arabera eta ordenantza honetan 
horniduraren ezaugarriez zehaztutakoaren arabera kontsumituko du edateko ura.

34. artikulua

Kontagailuak erregistratzen duena hartuko da benetako kontsumotzat; kontsumo hori 
arauzko gutxienekoa baino gutxiago bada, arauzko gutxienekoa hartuko da kontsumotzat, 
kontagailuak markatzen duena gorabehera.
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35. artikulua

Kontagailuak matxuraren bat izan duelako edo ondo ez dabilelako ezin bada jakin zen-
bat ur kontsumitu den, adituko da aurreko urteko aldi berbereko ordainagirian agertzen dena 
kontsumitu dela eta, horrelakorik ezean, azken hiru ordainagirien batez bestekoa. Oro har, be-
netan kontsumitu dena zenbatesteko ahalegina egingo da, baina sistema hori salbuespenezkoa 
izango da, eta aldi baterakoa. Horrelakoetan, udalari dagokio kontagailua ahal bezain pronto 
aldatzea, eta erabiltzaileari antzeman dituen akatsak zerbitzuari lehenbailehen jakinaraztea.

36. artikulua

Erabiltzaileren bat kontagailuak erregistratzen duen kontsumoarekin ados ez badago, udalak 
kontagailua aztertzeko eta egiaztatzeko eskatuko dio industria ordezkaritzari. Erregistratutakoa 
ondo badago, gastuak harpidedunak ordainduko ditu; txarto badago, berriz, okerra zuzenduko 
da.

37. artikulua. Saneamendua

Aurreko ataletan xedatutako guztiak aplikatuko zaizkio saneamendu zerbitzuari, salbu eta, 
izaera bereziarengatik, berariaz hornitze zerbitzuari dagozkionak. Nolanahi ere, hurrengo arti-
kuluetan zehazten direnak ere aplikatuko zaizkio.

Aurreko paragrafoan ezartzen denaren ondorioetarako, uraren “horniduraz”, “banaketaz”, 
“hornitzeaz” eta abarrez esaten dena saneamenduaren “husteaz”, “saneamenduaz”, “isurketaz” 
eta gainerakoez esandakotzat joko dira.

38. artikulua

Erriberagoitiko Udala ez dago behartuta isuri kuota eskaintzera sarearena ez den sakoneran. 
Isuria beheragoko kotan egin behar bada eta kota hori kolektorea baino beherago badago, 
eskatzaileak ordaindu beharko ditu hondakin urak jasotzeko ezarri beharreko gailua jartzea, 
mantentzea eta haren kontsumoak.

39. artikulua

Udalak egokien deritzon lekuan lotuko zaio saneamendu hartunea saneamendu sareari, 
ahal dela lehendik dauden kutxatiletan. Saneamendu hartunearen diseinua eta eraikuntza 
estankoak izan beharko dira, batez ere saneamendu sareari lotzen zaion lekuari dagokionez. 
Udalak hartunearen hasieran eta sareari lotzen zaion lekuan kutxetan jartzea eska dezake, baita 
emarien kontrol eta kopururako kutxetak egitea eta neurketa sistemak jartzea ere. Era berean, 
udalak eraikinaren barruan hartune erregistrorako kutxatilak egiteko eska dezake, berak ze-
haztutakoaren arabera. Dena dela, egitura aldetik irauteko moduan proiektatu eta egingo dira 
hartuneak, bai eta behar adinako babesarekin ere, bertatik igaroko diren uren agresibitate fisiko 
edo kimikoaren ezaugarriak aintzat hartuta.

Hala ere, arazo teknikoak edo bestelakoak direla eta (horretarako, udalaren aldez aurreko 
txostena beharko da), ezin bada hartunea egin estolderiaren sare orokorrera, hobi septi-
koa jartzeko eskatuko zaio interesdunari, eta eskatzaileak ordainduko ditu beti hura egitea, 
mantentzea, garbitzea edo bestelako gastuak.

40. artikulua

Ur beltzetarako eta euri uretarako hartune bana jartzeko eskatuko du udalak. Horietatik ur 
beltzena baino ezin izango zaio lotu saneamendu sareari.

X. KOBRATU BEHARREKOA

41. artikulua

Kobratuko den kopurua ur kontsumoaren eta haren erabileraren arabera ezarriko da, 
ordenantza honetako tarifen idazpuruetan ezarritakoarekin bat etorriz.
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XI. TARIFAK

42. artikulua

Udalak kontsumitutakoa fakturatuko dio harpidedun bakoitzari; horretarako zorrotz aplika-
tuko ditu aldi bakoitzean onartuta dauden tarifak.

43. artikulua

Ur kontsumoa gorabehera, udalak tasa eta prezio hauek ere kobratuko dizkio harpidedunari: 
kontagailuaren zainketa, hartuneak egitea, instalazioak ikuskatzea, bide publikoan obrak egitea, 
lotura eskubideak eta udalak “Tarifak” izeneko epigrafean baimendutako beste edozein.

44. artikulua

Eranskinean daude zehaztuta tasa horien tarifak.

45. artikulua

Ur horniduraren fakturazioa hiru hilean behin, luzeen jota, egingo zaio harpidedunari; hala 
ere, udalak harpidedunarekin batera azter dezake ea komeni den aldia hilekoa, bi hilekoa edo 
hiru hilekoa izatea.

46. artikulua

Aldeetako edozeinek eskritura publikoa egiteko eskatuz gero, harpidedunak ordainduko 
ditu gastuak (udalarentzako kopia kautoa barne), bai eta estatuaren, autonomia erkidegoaren, 
probintziaren edo udalerriaren aldeko edozein motatako zerga eta kontribuzioak ere, sortuak 
edo sortzeke daudenak, polizari dagozkionak zein, horren menpe egonik, eranskinetan eta 
oharretan agertzen den kontsumoari buruzkoak.

47. artikulua

Kontzejuaren hornidurako edateko ura edo saneamendu zerbitzua erabiltzean edozein 
hutsegite larri eginez gero, harpidetza poliza berehala deuseztatuko da, eta ur hornidura etengo; 
egintza horiek, gainera, toki ogasunari egindako iruzurra ere izan daitezke.

48. artikulua

Aurreko artikuluan xedatzen denaren ondorioetarako, arau hauste larritzat joko dira egintza 
hauek:

1. Hitzartutako ur horniduraz abusatzea, harpidedunaren ohiko jarduerarekin bat ez datozen 
ur emariak kontsumituz, justifikatutako arrazoirik gabe. Ez da justifikatutako arrazoi izango har-
pidedunaren instalazioetan matxura edo ur ihesa egotea, kontsumoa neurririk gabe handitzea 
eragiten duena.

2. Erabilera txarren bidez horniduraren erregulartasuna oztopatzea, erabilera horiek beste 
erabiltzaile batzuen hornidura eragotz badezakete murrizketen edo hornidura mugatuen ga-
raian.

3. Urari polizan adierazitakoaz bestelako erabilera ematea.

4. Zerbitzuaren baimenik gabe ura hirugarrenei ematea, dela dohainik, dela kostu bidez.

5. Zerbitzuaren ura beste aprobetxamendu batzuetatik ateratzen denarekin nahastea, na-
hasketaren ondorioz kutsadura arriskua sortzen bada.

6. Zerbitzuaren baimenik gabe zerbitzuko langileei ordaintzea, nahiz eta langile horiek har-
pidedunari egindako lanengatik izan.

7. Langileei ez uztea sartzen harpidedunaren instalazioak, ur hartuneak edo kontagailuak dau-
den lekuetara, baldin eta zerbitzuari iruzur egin zaiola edo zerbitzua oztopatu dela susmatzeko 
arrazoirik badago.
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8. Kontratuaren indarraldia amaitutakoan edo kontratua deuseztatutakoan ura kontsumitzen 
jarraitzea.

9. Justifikatutako arrazoirik gabe ixteko giltzak itxi edo irekitzea, zigilaturik egon edo ez.

10. Instalazioak manipulatzea, benetan kontsumitu den ur emaria kontagailuetan erregis-
tratua izan ez dadin.

11. Kontsumitutako uraren zenbatekoa edo edateko uraren kontsumoarekin lotutako es-
kubideak eta tasak ordaintzeari uko egitea, justifikatutako arrazoirik gabe. Justifikatu gabeko 
arrazoitzat jotzen da ordainketa hiru hilabete baino gehiago atzeratzea, nola eta ez dagoen 
erabakitzeke erreklamazio aski funtsatu bat ordaindu beharreko diru zenbatekoari edo beste 
edozein gairi buruz.

12. Ur kontagailurik ez jartzea udalak eskatu ondoren.

13. Murrizketak daudenean ura erabiltzea nekazaritzan, lore ustiapenetan, lorezaintzan, 
zuhaiztietan edo igerilekuak betetzen.

49. artikulua

Arau hauste arintzat jo eta zigortuko dira egiteak edo ez-egiteak, baldin eta ez badira aurreko 
artikuluan zehaztutakoak bezain larriak. Arau hauste arinak behin eta berriro egitea arau hauste 
larria izango da.

50. artikulua

Udalak 750 euro arteko isuna jarri ahal izango du hutsegite arinengatik; larriengatik, 1500 
euro artekoa; eta oso larriengatik, 3.000 euro artekoa.

51. artikulua

Iruzurra dakarten egitateengatik espedientea abiaraziko da, eta toki administrazioaren arloko 
xedapenen arabera izapidetuko da.

Delitutzat jotzen diren egintzak, hala nola zigiluak apurtzea, instalazioak suntsitzea, urak 
kutsatzea eta Zigor Kodean jasotzen diren gainerakoak, jurisdikzio arruntean salatuko dira, eta 
arau hauste oso larriak izango dira.

52. artikulua

Zordunak indarrean den legedian ezarritako premiamendu prozeduran sartuta geratzen dira.

Edateko uraren hornidura edo saneamendua ordaintzeari behin eta berriro uko egiten ba-
zaio, hornidura eten ahal izango da, legeak horren gainean ezarritakoaren arabera.

53. artikulua

Harpideduna baino ez da izango neurriz gain kontsumitu izanagatik hirugarrenei egindako 
kalteen erantzule.

XII. XEDAPEN IRAGANKORRAK

Ordenantza hau indarrean jartzen denean sinatuta dauden kontratuak egokitu egingo zaiz-
kie ordenantzaren xedapenei, ofizioz, eta erabiltzaileak behartuta daude bertan zehazten diren 
arauak betetzera; hala ere, zerbitzuak, kasuan kasuan, erabaki dezake harpidedunek beregana-
tuta dauzkaten bidezko eskubideak errespetatzea.

Edonola ere, eskubide horiek iraungi egingo dira lehendik indarrean zegoen kontratua 
amaitzen denean.
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XIII. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza honi eta beronen eranskinari 2017ko abenduaren 26an egindako ezohiko bilku-
ran eman zitzaien hasierako onarpena. Jendaurrean egon den artean erreklamaziorik aurkeztu 
ez denez, behin betiko onartuta geratu da. ALHAOn osorik argitaratu eta hurrengo egunean 
jarriko da indarrean, eta indarrean egongo da harik eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

XIV. ORDENANTZAREN ERANSKINA

Ur hornidura

1. Etxeko horniduraren tasa (edateko ura etxean hornitzea)

Zerbitzuaren kuota finkoa (kontagailuko): 30,00 €

Kontsumo kuota:

Lehen tartea: 50 m3 arte: 0,41 €/m3

Bigarren tartea: 50 m3 - 95 m3: 0,52 €/m3

95 m3-tik aurrera: 0,65 €/m3

2. Hirugarren sektoreko jardueren tasa (edateko ura hornitzea)

Zerbitzuaren kuota finkoa (kontagailuko): 30,00 €

Kuota aldakorra m3-ko: 0,65 €/m3

  

Hondakin uren saneamendua

1. Etxeko tasa

Kuota finkoa (kontagailuko): 25,00 €

Kuota aldakorra m3-ko: 0,78 €/m3

2. Hirugarren sektoreko jardueren tasa

Kuota finkoa (kontagailuko): 25,00 €

Kuota aldakorra m3-ko: 0,78 €/m3

Etxeak edateko urez hornitzeagatik eta saneamenduagatik ordaindu beharreko tasak 
arautzen dituen zerga ordenantza (eranskin honetako tarifa horren osagaia da) behin betiko 
onartu zen 2017ko abenduaren 26an.

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIK EDO APROBETXAMENDU 
BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udalak tasak ezarri eta eskatuko ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik eta 
aprobetxamendu bereziagatik, ordenantza honetan ezarritako arauei jarraituz eta Lurralde His-
torikoko toki ogasunak arautzen dituen foru arauak ezarritakoarekin bat etorriz. Ezarri beharreko 
tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren osagaia da.
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2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia da zerga egitatea.

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Arabako Lurralde Historikoko zergen Foru Arau 
Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak eta entitateak, udalerriko 
jabari publikoa modu berezian gozatzen, erabiltzen edo aprobetxatzen dutenak beren onura-
rako.

2. Ibilgailuak edo gurdiak espaloietan zehar sartzeko erabilera pribatiboa edo aprobe- 
txamendu berezia dela eta ordaindu beharreko tasa eta halako sarbideak eraiki, mantendu, 
aldatu edo kentzeagatik ordaindu beharreko tasa direla eta, zergadunaren ordezkoak izango 
dira ibilgailuak sartzen diren finken eta lokalen jabeak; ordezko horiek onuradunei ordainarazi 
ahal izango dizkiete kuotak, bidezko kasuetan.

3. Administrazio publikoek, erkidego autonomoek eta toki erakundeek ez dute tasarik or-
daindu beharko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu berezia-
rengatik, baldin zuzenean ustiatzen dituzten komunikabide zerbitzu publikoei atxikitako 
aprobetxamenduak eta herritarren segurtasunaren edo defentsa nazionalaren zuzeneko inte-
resen aprobetxamenduak badira.

5. artikulua

Lizentzien titularrek ordaindu beharko dituzte tasak edo, bestela, aprobetxamenduaren 
onura lortzen dutenek.

IV. DEBEKUAK

6. artikulua

Erabat debekatuta dago kaleko salmenta Pobesko Araba kaleko espaloietan (kale osoan).

Nolanahi ere, udalak baimenak eman ditzake kaleko salmentan aritzeko azoketan eta 
antzekoetan.

V. ARAU HAUSTEAK

7. artikulua

Arau haustea da jabari publikoa udalaren baimenik gabe erabiltzea edo aprobetxatzea.

VI. ZEHAPENAK

8. artikulua

Ordenantza honetan aipatzen den arau hauste bakoitzeko 200,00 euroko zehapena ezarriko 
da.

Indarrean dagoen legeriak udalari emandako ahalmenen artean, alkate-lehendakariak ahal-
mena dauka ordenantza honetan arautzen diren arau hausteen espedienteak irekitzeko eta 
ebazteko eskumena.
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VII. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

9. artikulua

Salbuespenak eta bestelako zerga onurak aplikatzekoak diren xedapen orokorren arabera 
emango dira.

V. ZERGA OINARRIA

10. artikulua

Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia gertatzen den unitate 
bakoitza izango da zerga oinarria, eranskinean adierazitakoaren arabera.

VI. KUOTA

11. artikulua

1. Zerga kuota, eranskinean ezartzen denaren arabera, hauxe izango da: zerga oinarriari 
horretarako propio ezarritako kopuru bat edo tarifa bat aplikatzetik ateratzen dena, edo bi proze-
dura horiek batera aplikatzetik ateratzen dena.

2. Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia dela eta udal jabari publikoa apurtu 
edo hondatzen bada, dagokion tasaz gain, egin beharreko berreraikitze edo konponketa gas-
tuen kostua osorik itzuli beharko du onuradunak, baita hari dagokion zenbatekoa aldez aurretik 
gordailutu ere.

Kalteak konponezinak badira, udalak kalte ordaina jasoko du: suntsitutako ondasunen edo 
hondatutako ondasunei egindako kalteen zenbatekoa.

Udalak ezin izango ditu barkatu idatz zati honetan aipatzen diren kalte ordainak eta itzuli 
beharreko kopuruak, ez osorik, ez zati bat.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

12. artikulua

1. Zerga gaiaren izaeraren arabera, tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo 
aprobetxamendu berezia dela kausa ordaindu beharreko tasa une hauetan sortuko da: edo 
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta kasu horretan horri da-
gokion zenbatekoaren zati bat edo guztirakoa aldez aurretik gordailutzeko eska daiteke; edo 
jarduera edo espedientea abiarazten duen eskabidea aurkezten denean, eta orduan jarduera 
ez da burutuko edo espedientea ez da izapidetuko dagokiona ordaindu arte.

2. Tasaren izaera materiala dela eta tasa aldian-aldian sortu behar bada, urte bakoitzaren 
urtarrilaren 1ean sortuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du, salbu erabilera pribatiboa 
edo aprobetxamendu berezia hasi edo amaitzen den kasuetan, zeren orduan zergaldia egokitu 
egingo baita halaxe, eta kuota ere heinean, eranskinean ezarritakoari jarraituz.

3. Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion kausen ondorioz jabari publikoaren erabilerako 
edo aprobetxamendurako eskubidea erabili eta garatzen ez bada, subjektu pasiboak dagokion 
zenbatekoa itzultzeko eskatu ahalko du.

VIII. LIKIDAZIOA ETA DIRUA SARTZEA

13. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa udal administrazioak egingo du, eta 
likidatutako kuota dirutan ordaindu beharko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskinean jasota 
dauden arauen arabera.
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IX. TASEN KUDEAKETA

14. artikulua

Ordenantza honek arautzen dituen tasen likidazioari, bilketari eta ikuskapenari dagokien 
guztian Arabako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean ezartzen dena aplikatuko 
da, eta kasu bakoitzeko zehapena kalifikatzeko ere bai.

X. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau eta beraren eranskina behin betiko onartu ziren 2017ko abenduaren 26an. 
Ordenantza ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indarrean 
egongo da harik eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

ERANSKINA

A) EPIGRAFEA: HESIAK, ALDAMIOAK, EUSTOINAK ETA ASTOTXOAK BIDE PUBLIKOETAN 

1. Hesiak denetariko obretan.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian. . . . . euro

2. Aldamio finkoetan jarritako babesak, bide publikoan kokatuak, azpitik libreki ibiltzea 
oztopatzen dutenak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

3. Babes berberak, aldamioak bide publikoan kokaturik daudenean ilaran jarritako eus-
karriekin, fatxadako lerroarekiko paraleloan eta bertatik 1,2 metrora edo distantzia handiagora, 
langarik gabe, altueran 3 metro baino gutxiagokoak eta azpitik ibiltzea posible denean.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

4. Babes berberak aldamioak erlaitzean jarrita daudenean, 3 metro baino gehiagoko altue-
ran, bide publikoan euskarririk gabe, eta horien azpian libreki ibil daitekeenean.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

5. Zintzilikaturiko aldamioak, hesirik gabekoak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

6. Hesitik kanpoko eustoinak o astotxoak.

— Bakoitzeko, hilean edo zatikian . . . . . . euro

Tarifa aplikatzeko arauak.

a) Epigrafe honetan zehazten diren obrak bi hilabete baino gehiago etengo balira, arrazoi 
justifikaturik gabe, tarifa ezartzearen ondoriozko kopuruek ehuneko........(e) ko errekargua izango 
dute, hirugarren hilabetetik aurrera, eta, obrak kanalizatu ondoren aprobetxamenduek jarraitzen 
badute, kopuru horiek ehuneko........gehituko dira.

b) Fatxadak zartatzeko lanen ondorioz ipini beharreko hesi eta aldamioei dagozkien tarifak 
ehuneko.......murriztuko dira, baldin eta instalazio epealdia hiru hilabete baino luzeagoa ez bada.
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B) EPIGRAFEA: IBILGAILUAK FINKETARA ESPALOIAN ZEHAR SARTZEA ETA 
HAIENTZAKO APARKALEKUAREN ERRESERBA BIDE PUBLIKOAN

1. Erabilera partikularreko pasabideak, metro 
karratuko edo zatikiko eta hilean edo zatikian:    Zenbatekoa

1.1. Gehienez 10 ibilgailu:  

1.2. 10 baino gehiagotik 25era arte:  

1.3. .............................. :  

2. Merkataritzarako pasabideak eta obretan jartzen direnak, 
 metro linealeko edo zatikiko eta hilean edo zatikian:   Zenbatekoa

2.1. Gehienez 10 ibilgailu:  

2.2. 10 baino gehiagotik 25era arte:  

3. Aurreko tarifek ehuneko ........(e) ko errekargua izango dute erreserba behin behinekoa 
denean eta ehuneko.........(e) koa etengabea denean.

4. Merkataritza erabilerako edo obrak direla eta ezartzen diren aparkamendu tarifak aurreko 
2. zenbakian ezarritako tarifak ordainduko dituzte.

Tarifak aplikatzeko arauak:

a) Espaloien zabalera ertz beheratuaren metro linearen arabera zehaztuko da, beheratuta 
dagoen kasuetan.

Espaloiaren ertza ez badago beheratuta, ez eta espaloia kenduta ere, dena delako lokalera 
edo orubera sartzeko zuloaren luzera erabilgarria izango da neurria, oso-osorik. Zerga kategoria 
desberdineko kaleetan dauden zebra bideei dagokienez, prezio publikoa zehazteko kategoria 
handieneko kalearen balioa aplikatuko da.

b) Tarifa hauek ehuneko __(e) ko errekargua jasango dute 3 tonatik gorako kamioiek, auto-
busek eta atoiek erabiltzen dituzten pasabideei aplikatzean.

c) Pasabideak eta aparkaleku erreserbak instalatu, zaindu, erreformatu eta kentzeko nahiz 
horiek seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.

C) EPIGRAFEA: ERAKUSLEIHOAK, BEIRA ARASAK, PORTALE 
APAINGARRIAK, TOLDOAK ETA MARKESINAK

1. Erakusleihoak, beira arasak, erakustokiak, portale apaingarriak, itxiturak eta erakusleihoe-
tako instalazio osagarriak eta ordezkoak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

2. Toldoak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

3. Markesinak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

Tarifak aplikatzeko arauak

a) Ondorio guztietarako, erakusleiho, efektu, elementu edo instalazioak jabetza partiku-
larraren mugan jasotako plano bertikaletik ateratzen direnean ulertuko da bide publikoaren 
okupazioa gertatzen dela, eta pertzepzio oinarrien neurketarako, efektu edo elementuak beren 
osotasunean hartuko dira, nahiz eta udal bide publikoa partzialki baino ez okupatu.
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b) Neurketak honela egingo dira:

Elementu finkoak: azalera osoa.

Elementu mugikor edo zabalgarriak: ahal den azalerarik handiena kontutan harturik.

Erakusleiho eta beira arasek bide publikoa okupatzen badute, neurketa azalera osoan egingo 
da luzera eta altuerako gehieneko dimentsioen arabera, armazoia osatzen duten euskarriak 
barne sartuz.

D) EPIGRAFEA: HERRI AZOKETAKO ETA JAIETAKO POSTUAK 

1. Tabernak, kafetegiak eta antzekoak.

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

2. Txurro dendak eta txokolategiak, eta ore frijituen saltokiak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

3. Pastelak, karameluak, gozokiak, fruitu lehorrak, patata frijituak, imitaziozko bitxiak, artisau 
lanak eta oparitarako gainontzeko gauzak (jostailuak, liburuak, eta abar) saltzeko etxolak

— 2,50 metroko postuak hartzen duen metroko . . . . . 15,00 euro.

4. Loreak, gaztainak eta izozkiak saltzeko postuak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

5. Animaliak, zigiluak, txanponak eta antzekoak saltzeko postuak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

6. Jomugara tiro egiteko, eraztunak jaurtitzeko eta hainbat jolasetarako etxolak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

7. Tonbolak, zozketak, salmenta arina eta antzekoak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

8. Zabuak, aparatu hegalariak, gurditxoak, zaldiko-maldikoak, bumperrak era, oro har, 
mugitzen diren aparatuak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

9. Autotxokeen pistak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

10. Ikuskizunak eta antzokiak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

11. Zirkuak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

12. Eliz jaiak direla eta, .erroskilak, pastelak, karameluak, gozokiak, txurroak, edariak, erlijio 
gaiak edo antzekoak saltzeko jarritako behin-behineko edo kaleko saltokiak.

— Metro karratu edo zatikiko . . . . . euro

13. Kaleko salmentako instalazioak azoketan

— 2,50 metroko ……………………………………… 15,00 euro



2018ko martxoaren 2a, ostirala  •  26 zk. 

16/17

2018-00619

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

www.araba.eus

Tarifak aplikatzeko araua.

a) Azoka esparruetako lursailak adjudikatzeko enkante sistema erabiltzen bada, enkantea 
udalak kasu bakoitzean erabakitzen dituen oinarriei eta baldintzei jarraituz egingo da.

b) Aurreko koefizienteak ehuneko......murriztuko dira orokorrak ez diren azoka edo ospaki-
zunetan edo instalazioak jaietako esparruan ez daudenean.

c) Pertsona fisikoei edo juridikoei jabetza pribatuko eta erabilera pribatuko lurretan 
baimentzen zaizkien aprobetxamendu bereziengatik edo erabilera pribatiboengatik: epigrafe 
honetako tarifak ehuneko.........murriztuko dira.

E) EPIGRAFEA: JABARI PUBLIKOKO LURRETAN ZULOAK EDO ZANGAK EGITEA

1. Jabari publikoko lurretan zuloak edo zangak egitea

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

F) EPIGRAFEA: UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO LURRAZALA, LURPEA EDO HEGALA 
MODU PRIBATIBOAN ERABILTZEA EDO MODU BEREZIAN APROBETXATZEA

1. Kableak, hodiak, errailak, banaketa eta erregistro kutxak, eta antzeko elementuak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

2. Begiratokiak, galeriak eta balkoiak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

3. Ondasunak saltzeko edo zerbitzuak egiteko aparatu automatikoak, txanponez dabiltzanak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

4. Merkataritzako edo antzeko xedeko iragarkiak, hurrengo zenbakikoak ez beste guztiak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

5. Mahaiak, mahai hankabakarrak, aulkiak, zoladurak, loreontziak, eguzkitakoak eta antzekoak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

6. Eskonbroak edo materialak uzteko edukiontziak

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

7. Lurraren aprobetxamendua gasolina, olioa edo antzeko gairen bat hornitzen duten ins-
talazio edo aparatuekin

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

8. Lurpearen aprobetxamendua gasolina, olioa edo antzeko gairen bat hornitzen duten 
instalazio edo aparatuekin

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . euro

9. Lurzorua salmentarako aprobetxatzeagatik, hain zuzen ere lokal edo establezimenduetatik 
bide publikoa salmenta negozio baterako erabiltzeagatik

— Metro karratu edo zatikiko, hilean edo zatikian . . . . . pta/euro

10. Hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileek udalaren bide publikoen lurzoruaren, lurpea-
ren edo lur gaineko espazioaren aprobetxamendu berezia.

Ordaintzeko betebeharra dutenak hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresak direnean 
eta hornidura zerbitzu horrek herritar guztiei edo haietako askori eragiten dionean, tasaren 
zenbatekoa izango da enpresa horiek urtean udalerrian eskuratzen dituzten fakturazioko diru 
sarreren ehuneko 1,5, bidezko hitzarmenean xedatutakoaren arabera.



2018ko martxoaren 2a, ostirala  •  26 zk. 

17/17

2018-00619

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

www.araba.eus

Tarifa aplikatzeko arauak.

Aurrekoetan sartzen ez diren kasuetan, udalak ezarriko du prezioaren zenbatekoa, kontuan 
hartuz zer ezaugarrik eragiten dien, inola ere ezingo delarik izan epigrafe honen 1. zenbakian 
ezarritako tarifak aplikatuz legokiokeena baino txikiagoa.

G) EPIGRAFEA: UDAL BILTEGIAK, APARKALEKUAK ETA GORDAILUAK APROBETXATZEA

1. Udal biltegiak, aparkalekuak eta gordailuak aprobetxatzeagatik.

— Okupatutako m2-ko ................................................ eguneko kuota

2. Agintari desberdinek ezarritako agindu judizialen bidez gorde eta bildutako objektuak, 
bide publikoan abandonatuta aurkitzeagatik, edo bestelako arrazoien ondorioz udal biltegi edo 
gordailuetan sartzen direnak.

— Okupatutako m2-ko ................................................ eguneko kuota

H) EPIGRAFEA: UDAL MERKATU ETA MERKATU TXIKIAK APROBETXATZEA

— ..................................................................................................................... ............ euro

I) EPIGRAFEA: MAHAIAK ETA AULKIAK IRABAZTEKO ASMOAREKIN

TARIFA

Epigrafea       Euro urteko-denboraldiko

1. Kafetegiko edo antzeko establezimenduko mahai bakoitzeko ............... .......... euro

2. Kafetegiko edo antzeko establezimenduko aulki bakoitzeko: 

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Pobes, 2018ko otsailaren 14a

Alkatea
JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ
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