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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARMIÑONGO UDALA

Behin betiko onespena ematea gizatasun eta bizikidetasun ordenantzari eta zerbitzu publikoak 
eskaintzearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen ordenantzari

Jendaurreko aldian inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, eta , Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49. artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, 
automatikoki behin betiko bihurtzen da udalbatzaren 2019ko otsailaren 8ko erabakia, hasierako 
onespena eman ziena hainbat udal ordenantzari. Ordenantza horien testu osoa argitaratzen 
da, denak egon daitezen jakinaren gainean eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.2 artikuluan xedatzen duena betetzeko.

GIZATASUN ETA BIZIKIDETASUN ORDENANTZA

Zioen azalpena eta legezko oinarria

Gizarte orok oinarrizko balioak izan behar dituzte; baita berezko portaerak eta portaera 
bereziak ere, kide guztiek dituztenak. Armiñongo udalerriko herritarren ezaugarri nagusia da 
beste herritarrekin solidarioak, toleranteak eta errespetutsuak direla, baina gutxiengo batek, 
inguratzen duen hiri ingurunearekin eta gainerako herritarrekin oso errespetutsuak ez diren 
jarrerak izaten ditu. Armiñongo udalerriko udalak, herritarren artean bizikidetza eta gizatasun 
giroa ezartzeko asmoz, gure hiriko bizilagun guztien bizi kalitatea narriatzen duten jarrera ardu-
ragabe eta axolagabeen aurka borrokatzeko tresna bat gisa egin du ordenantza hau. Arau honen 
helburua, herritarren bizikidetzaren barruan, herritarrek euren artean eta gainerako hiriarekin 
dituzten betebehar eta eskubideak ezartzea eta arautzea da.

Ordenantza honek, oro har, toki araubideko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 84. artikuluari jarraitzen dio. Artikulu horrek, toki erakundeek herritarren jardueran 
esku har dezaketela ezartzen du, ordenantza eta bandoen bidez.

Halaber, ordenantza hau egiteko, udalak arau haustean eta zehapenak tipifikatzeko duen 
eskumena kontuan hartu da. Horrela, herritarren bizikidetza harremanak agintzeko xedez, toki 
araubideko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 139. artikuluan eta hurren-
goetan ezartzen da.

I. titulua 
Xedapen erkideak

I. kapitulua

Xedea eta aplikazio eremua

1. artikulua. Ordenantza honen xedea Armiñongo herritarren arteko bizikidetza arauak eta 
gizabidezko harremanak arautzea da.

Herritarren bizikidetza eta udalaren ondasunen babesa asaldatzen dituzten jarduerak 
prebenitzea.

Ekintzek edo omisioek jabari publikoko ondasunetan kalteak eragiten dituzten edo beste 
pertsona batzuen osasunean eragiten duten jarduerengatik ezar daitezkeen arau-hausteak eta 
zehapenak tipifikatzea.
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2. artikulua. Ordenantza hau Armiñongo udalerri osoan aplikatuko da.

3. artikulua. Udalak Armiñongo udalerriko herritar guztiei emango die edukiaren berri, xede 
horretarako ezarritako komunikazio metodoen bidez.

4. artikulua. Ordenantza hori ez ezagutzeak, ez du salbuesten han ezartzen diren xedapenak 
ez betetzea.

II. kapitulua

Jarduketa printzipioak

5. artikulua. Ordenantza honetan jasotzen diren jarduketak Armiñongo herritarren interes 
orokorra kontuan hartuz gauzatuko dira beti.

6. artikulua. Ordenantza honen helburu nagusia da Armiñongo herritar guztien artean giza-
tasun eta gizarte bizikidetza giro bat ezartzea. Beraz, xedapenak aplikatuz, ordena berrezartzeari 
eta egindako kaltea konpontzeari emango zaio lehentasuna.

7. artikulua. Oro har, ahal bada, interesdunari aldez aurretik eskatuz, zehapen ekonomikoen 
ordez, egindako kaltea edo onura konpontzeko ekintzak, edo, bere izaerarengatik, herritarren 
artean gizabidezko jokaera sustatzen duten ekintzak ezarriko dira.

III. kapitulua

Herritarren portaera eta jokabidea

8. artikulua. Herritarrek besteen bizikidetza eta lasaitasuna errespetatu behar dituzte nahi-
taez. Halaber, ondasun eta zerbitzu publikoak erabiltzerakoan, ezarri ziren helburuaren arabera 
erabili behar dituzte.

9. artikulua. Guztiz debekatuta dago bide publikoan sua eta ekintza piroteknikoak egitea. He-
rriko jaietan ekintza piroteknikoak egiteko, administrazioaren nahitaezko baimena beharko da.

10. artikulua. Debekatuta dago bide publikoan edariak hartzea, auzokoen lasaitasuna hausten 
bada.

11. artikulua. Herriko jaietan eta ikuskizun publikoetan, kasuak kasu ezarritako ordutegia 
errespetatu beharko da.

12. artikulua. Herritarrek, ikuskizun publikoetara sartzeko ezarritako ordena, eta haietan 
dauden segurtasun zerbitzuek emandako aginduak errespetatu beharko dituzte.

13. artikulua. Herritarrek larrialdi egoeretan, hala nola uholde, sute, uhaldi edo salbues-
penezko beste edozein egoeretan izaten duten portaera, herritarren lankidetza eta elkartasun 
arauetara egokituko da. Horrela, babes zibileko plan orokorrak eta arauak, jarduteko baliabideak 
eta informazioa ematen duten berariazko larrialdi planak beteko dituzte.

II. titulua 
Ondasun publikoen erabilera

I. kapitulua

Arau orokorrak

14. artikulua. Ondasun eta zerbitzu publikoak bere izaeraren arabera erabil daitezke, betiere 
gainerako herritarrek horietaz gozatzeko duten eskubidea errespetatuz.

15. artikulua. Herritarrek ondasun eta zerbitzu publikoen erabilera egokia egin behar dute.

16. artikulua. Herritar guztiek gizabidez jokatu behar dute beti, beraz, debekatuta dago denek 
erabiltzen dituzten instalazio, objektu edo ondasunak ekintzengatik edo omisioengatik gaizki tra-
tatzea edo kaltetzea, ezta edozein plaza, lorategi edo bide publikoko zuhaitzak eta landareak ere.
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17. artikulua.

1. Ezin dira zikindu edo ilundu, edozein dela erabiltzen den metodoa, ez eraikin publikoak, 
ez pribatuak. Gauza bera hiri altzarien edozein elementuren kasuan.

2. Herritar guztiek trafiko seinaleak errespetatu behar dituzte.

II. kapitulua

Parkeak eta lorategiak

18. Debekatuta dago landare, zuhaitz edo haien zatirik errotik ateratzea, gaizki tratatzea edo 
kentzea; bereziki gaitutako zerbitzu edo pertsonek bakarrik egin dezakete.

19. artikulua. Herritar guztiek parke eta lorategietan dauden seinaleak eta ordutegiak erres-
petatu behar dituzte.

20. artikulua. Guztiz debekatuta dago berdeguneak hondatzea.

21. artikulua. Guztiz debekatuta dago lorategiak ureztatzeko eta iturrietako ur publikoa era-
biltzea objektuak, ibilgailuak edo animaliak garbitzeko, edo haien barruan edozein materia 
botatzea, bai likidoa, bai solidoa.

22. artikulua. Debekatuta dago zutabe eta iturri publikoetatik gehiegizko ura biltzea erabilera 
pribatua egiteko, berariazko baimenik izan ezean.

III. kapitulua

Instalazio eta eraikin publikoak

23. artikulua. Oro har, instalazio eta eraikin publikoak erabiltzeko ezarritako ordutegiak erres-
petatu behar dira.

24. artikulua. Eraikin eta instalazio publikoen barruan, bide publikoa erabiltzeko ezarritako 
garbiketa eta portaera arau berak daude.

25. artikulua. Debekatuta dago lagun egiteko animaliak eraikin, instalazio eta establezimendu 
publikoetara sartzea, txarrak eta etxeko beste animalia batzuen edukitzea arautzen duen udal 
ordenantzan ezartzen diren salbuespen eta baldintzekin.

III. titulua 
Kutsadura

I. kapitulua

Arau orokorrak

26. artikulua. Oro har, debekatuta dago ingurumena narriatzen edo kaltetzen duen edozein 
jarduera egitea. Armiñongo bizilagun guztiek beren herria narriatzea saihesteko eta prebenit-
zeko jokabideei erreparatu behar diete.

27. artikulua. Erabilera berezi nahiz pribatiboaren ondorioz gertatzen den zikintasun edo 
narriaduraren erantzuleak erabilera horren titularrak izango dira.

28. artikulua. Ondasun higiezinen titularrak izango dira fatxadak mantentzeaz, apaintzeaz 
eta garbitzeaz arduratuko direnak.

II. kapitulua

Kutsadura bisuala

29. artikulua. Armiñongo herritarrek, arau subsidiarioen arabera, herriaren hirigintza tipo-
logian eragin bisuala ekartzen duten elementuak ez dituzte jarriko.
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30. artikulua. Guztiz debekatuta dago edozein pintada edo grafiti egitea denek erabiltzen 
dituzten instalazio, objektu, material edo eremuetan, baita plaza, lorategi eta bide publikoe-
tako zuhaitz eta landareetan ere, udalaren edo dagokion tokiko administrazioaren berariazko 
baimenik gabe.

31. artikulua. Aurreko artikuluan ezarritakoa katalogazio bereziko monumentu, eraikin publiko 
edo hiri altzarietan egin bada, arau hauste oso larritzat hartuko da.

32. artikulua. Grafitiak edo pintadak bide publikoan modu iraunkorrean kokatuta dauden 
ondasun pribatu batean egiten bada, udalaren eta ondasun horren titularraren berariazko 
baimena ere beharko da.

33. artikulua. 29., 30. eta 31. artikuluetan jasotzen diren kasuetan, eskumeneko agintariek, 
erabilitako material edo baliabideak kendu edo hartu ahalko dituzte, grafitia edo pintadak uda-
laren, eta hala badagokio, titularraren baimenik gabe egiten badira.

34. artikulua. Baimendutako jolas edo kirol jarduera baten ondorioz, bide publikoaren 
edozein tokitan egindako pintadarengatik iluntzen bada, hori egin dutenek dagokion ondasuna 
aurretik zegoen egoeran utzi beharko dute.

35. artikulua. Udalak, adierazitako ondasunen titularren baimena izanda, ondasunak gar-
bitu edo konpondu ahalko ditu modu subsidiarioan, salatutako pertsonaren kontura, dagozkio 
zehapenak gorabehera.

36. artikulua. Guztiz debekatuta dago pankartak edo kartelak, itsasgarriak edo indarreko 
legearen aurkako beste edozein propaganda jartzea euskarri publiko edo pribatuetan. Leku 
publikoetan jartzen diren legez kontrakoak ez diren gainerako elementuak, berariaz utzitako 
edo prestatutako tokietan jarri ahalko dira.

37. artikulua. Aurreko artikuluaren lehen atalean adierazitakoa monumentu, eraikin publiko 
edo hiri altzarietan egiten bada, edo propagandaren xedea komertziala bada, arau hauste oso 
larritzat hartuko da.

38. artikulua. Iragarle gisa agertzen den pertsona fisiko edo juridikoa izango da jartzearen 
erantzulea, zuzenean egin badu. Norena den ezin bada jakin, edo egiletasuna bere gain ez badu 
hartzen, gertaeraren egile materiala egokituko zaio erantzukizun subsidiarioa. Nolanahi ere, 
erantzuleek baimenik gabe jarri dituzten kartel guztiak kendu beharko dituzte. Dagokion tokiko 
administrazioak edota udalak modu subsidiarioan kendu ahalko dute, horren kostua zuzeneko 
erantzuleari edo erantzule subsidiarioari jasanaraziz, dagozkion zehapenak gorabehera.

III. kapitulua

Kutsadura atmosferikoa

39. artikulua. Kutsadura atmosferikotzat hartuko da atmosferan dagoen substantzia edo 
energia mota batzuen maila ohikoa baino handiagoa bada, hau, gizakiaren osasunerako, ba-
liabide biologiko, ekosistema edo ondasun materialetarako kaltegarria bada.

40. artikulua. Guztiz debekatuta dago atmosferara edozein isuri botatzea, muga kutsaga-
rriak gainditzen baitu edo pertsonen osasunerako kaltegarria bada. Herritar guztiek ezingo 
dute jarduerarik egin eremu publikoetan edo haietan eragina duten baimendu gabeko beste 
batzuetan, keak, usainak edo hautsa eragiten badituzte, lasaitasuna asaldatzen badute, edo 
osasungarritasun eta apaindura publikoen aurkakoak badira, edozein direla indarreko legedian 
ezartzen diren mugak.

41. artikulua. Udal agintaritzak atmosferaren kutsadura prebenitzeko beharrezkoak diren 
jardunak sustatuko ditu.
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42. artikulua. Ibilgailu motordunen jabeek edo gidariek xede horretarako arauek ezartzen 
dituzten mugen barruan mantendu beharko dituzte isuri kutsatzaileak. Guztiz debekatuta dago 
haiek ezarritako mugak gainditzea.

43. artikulua. Armiñongo udalerrian garatzen den edozein merkataritza edo industria jar-
duerak indarreko araudiari jarraitu beharko dio, atmosferara egindako isuri kutsatzaileei da-
gokienez.

44. artikulua. Guztiz debekatuta dago Armiñongo udalerriaren barruan suak piztea, edozein 
dela helburua, berariazko baimena izaten bada edota xede horretarako utzitako lekuetan egiten 
bada izan ezik, oro har. Horrez gain, debekatuta dago pertsonentzat gogaikarriak edo kaltega-
rriak diren usainak eragiten dituen edozein ekintza edo omisio.

46. artikulua. Hats horiek eragiten dituenak, horrek ekar lezakeen zehapena gorabehera, 
dagozkion ekintzak egin beharko ditu hats horiek kentzeko.

IV. kapitulua

Kutsadura akustikoa

47. artikulua. Erregulazioaren oinarria

1. Kapitulu honetan jasotzen den erregulazioa ingurumen egokiaz gozatzeko eskubidean, 
osasunerako eskubidean, osotasun fisikorako eskubidean eta auzokoen atseden hartzeko eta 
lasaitasunerako eskubidean oinarritzen da, egoitzaren intimitate eta bortxaezintasunerako 
oinarrizko eskubidearen adierazpen gisa.

2. Zarata sortzen duten fokuen kanpoaldeko emisio eta immisio akustikoen gehieneko ba-
lioen eta lokal eta etxebizitzen barruko transmisioen muga 55 dezibel dira egunean zehar; 45 
dezibel gauean. Europako legediak ezartzen duen gehieneko zaratak kontuan hartuz, 70 dezibe-
letik gorako mailak osasunerako kaltegarritzat hartzen direlako. Muga horiek salbuetsi daitezke 
jendea biltzen den ekitaldi berezien edo beren ezaugarri edo beharrengatik hala eskatzen duten 
jardueren ondorioz, udalaren baimena badute.

48. artikulua. Herritar guztiek auzokoen atsedena errespetatu eta bizikidetza arrunta asaldat-
zen duten zaratak saihestu behar dituzte.

49. artikulua. Debekatuta dago soinu mailak ezarritako mailak gainditzen dituen edozein 
ekintza egitea.

50. artikulua. Oro har, ezin da auzokoen lasaitasuna eta atsedena asaldatu, bereziki 22:00eta-
tik 08:00etara, besteak beste ekipamendu hauen bidez: musika tresna eta erreproduzigailuak, 
telebistak, irratiak, klimatizazio gailuak, pertsianak, transformadoreak, obra ekipamenduak, 
edozein ibilgailu, obretako tresnak edo bestelako gai soinudun, ez eta jokabide edo portaera 
hauen bidez ere: kantuak, oihuak edo beste edozein ekintza gogaikarriren bidez, animalien 
zaratak barne, bereziki zaunkak. Halaber, ezin da egin legez ezarritako balioak gainditzen duen 
zaratarik.

51. artikulua. Higiezin partikularren barruan egiten diren zaratak, edozein iturritik etorritakoak, 
bizikidetza egokirako onargarriak diren mugen barruan mantendu beharko dira. Ezingo dira 
inola ere gainditu legedian ezarritako mugak.

52. artikulua. Armiñonen ezarritako industria edo merkataritza jarduera guztiek neurri ego-
kiak hartu behar dituzte soinu kutsadura dagokion legedian ezarritako mugetara egokitzeko.

53. artikulua. Armiñongo udalerritik ibiltzen diren ibilgailuek isilgailu egokia izan beharko 
dute, etengabe ibiltzen dena edo egoera onean dagoena, zarata gehiegi egin ez dezaten.

54. artikulua. Bereziki debekatuta dago klaxonak edo seinale akustikoak erabiltzea, bide 
segurtasuneko arautegian ezarritako kasuetatik kanpo. Halaber, debekatuta dago ibilgailuen 
barruan instalatutako soinu ekipamenduek eginda zaratak sortzea.
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55. artikulua. Debekatuta dago azelerazio bortitzek edo kirrinkariek egindako zaratak sortzea.

56. artikulua. Debekatuta dago alarma edo larrialdiko sistema akustikoak erabiltzea, justifi-
katutako arrazoirik gabe.

57. artikulua. Enpresa, saltoki, etxe edo ibilgailuen arduradun guztiek, alarma sistema bat 
instalatuta badute, funtzionamendu egoera egokian mantendu behar dute, eta gezurrezko 
alarma batengatik jotzen badu, deskonektatu behar dute. Ezin da entzunarazi, justifikatutako 
arrazoirik gabe, edozein abisu sistema, hala nola alarmak, sirenak, larrialdiko seinaleak eta 
antzeko sistemak. Ez dira barne hartzen tresnen probak eta saiakuntzak, alarmen instalazio eta 
mantentzeen kasuan. Horiek, 09:00etatik 20:00etara bitartean egin ahalko dira. Merkataritza 
establezimenduetan, etxeetan eta beste eraikin batzuetan dauden larrialdiko gailu soinudun 
ere ez dira barne hartzen, baina Udalari jakinarazi beharko zaio. Udalak, jotzen duen alarmaren 
arduradunik ez badu aurkitzen, beharrezko baliabideak erabil ditzake eragozpenekin amaitzeko, 
eta alarma kokatuta dagoen establezimendu edo eraikinaren titularraren kontura izango dira.

58. artikulua. Soinu alarmaren sistemak justifikatu gabe pizten badira, eta horiek arduradu-
nak ez badira joaten desaktibatzera, auzokoei eragozpen larriak eragiten badiete, desaktibatu 
ahal izango dituzte, edo hala badagokie, ibilgailuak leku egoki batera eramango dituzte, da-
gozkien zehapenak gorabehera.

V. kapitulua

Hondakinengatiko kutsadura

59. artikulua. Armiñongo bizilagunek sortzen dituzten hondakin solidoak dagozkien pape-
rontzi eta edukiontzietara bota behar dituzte.

60. artikulua. Etxeko hondakinak poltsetan sartu beharko dira. Poltsa horiek ongi itxitakoan, 
dagozkien edukiontzietan jarri beharko dituzte.

61. artikulua. Armiñongo bizilagunek hiri hondakin solidoak eta garbiketa publikoa kudeat-
zeko ordenantzetan ezartzen diren betebeharrak bete behar dituzte.

62. artikulua. Guztiz debekatuta dago ibilgailuen konponketek sortutako edozein materia 
likido bide publikoan uztea edo botatzea, bide publikoan eskumena duenak hori egiteko bai-
mena eman ezean.

63. artikulua. Debekatuta dago edozein ibilgailu bide publikoan detergente likidoekin gar-
bitzea, bide publikoan eskumena duenak hori egiteko baimena eman ezean.

64. artikulua. Debekatuta dago zuhaitzen txorketan edo bide publikoan, oro har, lokalak edo 
etxeak garbitzean sortzen diren hondakin urak botatzea, bide publikoan eskumena duenak hori 
egiteko baimena eman ezean.

IV. titulua  
Konpainiako animaliak

65. artikulua. Oro har, konpainiako animaliak edo kirol edo irabazizko xedeetarako erabili-
takoak dituztenak haiek zaintzeaz eta mantentzeaz arduratuko dira.

66. artikulua. Armiñongo herritarrek udal ordenantzan txakurrak edo etxeko beste animalia 
batzuk izateari buruzko udal ordenantzan ezarritako betebeharrak bete behar dituzte.

V. titulua 
Bide publikoaren okupazioak

67. artikulua. Bide publikoa okupatzeko, dagokion administrazio edo udal batzarraren aldez 
aurretiko baimena beharko da.
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68. artikulua. Bide publikoa okupatzea ekartzen duen lizentziaren titularrak apaindura man-
tendu beharko du, baimenak irauten duen bitartean. Horrez gain, amaitutakoan, jatorrizko 
egoera utzi beharko du berriro tokia. Baldintza horiek ez baditu betetzen, baimena eta okupazioa 
kendu ahalko zaio, kasuak kasu dagozkion zehapenak gorabehera.

69. artikulua. Bide publikoan dagokion baimenik gabe utzitako edozein objektu, ondasun edo 
material tokitik kendu eta eskumeneko agintaritzak adierazitako toki batean utzi ahalko da, bide 
publikoa okupatu duenari dagokion zehapena gorabehera. Lekualdaketak eragindako gastuak 
arduradun, jabe edo titularrei leporatu ahal izango zaizkio.

VI. titulua 
Jendea biltzen den establezimenduak

70. artikulua. Jendea biltzen den establezimenduetako arduradunek ordena publikoa eta 
auzokoen atsedena zaindu behar dute.

71. artikulua. Establezimendu publikoetako titularrek ordutegia zorrozki bete behar dute.

72. artikulua. Establezimendu publikoetako titularrek neurri egokiak hartu behar dituzte, 
lokaletan sartzean edo haietatik irtendakoan bezeroen gizalegearen aurkako ekintzak edo ekint-
zak gogaikarriak saihesteko.

73. artikulua. Berez, jokabide horiek ezin badituzte saihestu, segurtasun indar eta kidegoei 
jakinarazi beharko zaie ordena eta herritarren bizikidetza mantentzeko, une oro agintaritzaren 
agenteekin lankidetzan arituz.

VII. titulua 
Zehapen araubidea

I. kapitulua

Arau-hausteak eta zehapenak

74. artikulua- Arau hauste administratiboa da ordenantza honetako xedapenak eta bertan 
ezarritako galarazpenak ez betetzea. Ordenantza honen arau hausteak oso larritzat, larritzat 
eta arintzat hartuko dira. Arau haustea ere izango da administrazioaren ikuskapen lanari eta 
zaintzari uko egitea, eskumeneko agintaritzak edo haien agenteek, beren eginkizunak betetzeko 
eskatutako datuak eman nahi ez izatea edo emateari uko egitea, eta gezurrezkoa den, zehatza 
ez dena, osorik ez dagoen edo esplizituki nahiz inplizituki huts egitea eragiten duen informazio 
edo dokumentazioa ematea.

75. artikulua. Arintzat hartuko dira artikulu hauek hausten badira: 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 36, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 63 eta 64.

76. artikulua. Larritzat hartuko dira artikulu hauek hausten badira: 13, 16, 17, 18, 30, 40, 42, 
45, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 67, 71 eta 72.

Arau hauste arin bat behin eta berriz egiten bada, arau hauste larritzat hartuko da.

77. artikulua. Oso larritzat hartuko dira artikulu hauek hausten badira: 31 eta 37.

Arau hauste larri bat behin eta berriz egiten bada, oso larritzat hartuko da.

78. artikulua. Zehapena mailakatzeko, honako hauek kontuan hartuko dira:

— Mota bereko arau hausteak behin eta berriz egitea.

— Gertaeren gizarte eragina eta eragindako kaltearen izaera.

— Arau hauslearen nahitasuna.
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II. kapitulua

Erantzukizuna

79. artikulua. Ordenantza honen arau hausteen zuzeneko erantzuleak izango dira pertsona 
hauek:

— Ekintza edo omisioengatiko arau hausteen egile materialak.

— Arau haustea egiten den ibilgailuen titularrak edo jabeak.

— Animalien kasuan, haien jabeak, kode zibilean ezarritakoaren arabera.

— Lizentzien titularrak, haietan emandako eskubide bat erabiliz, Ordenantza honetan eza-
rritkao arau hausteren bat urratzen bada.

Erantzuleak adingabeak badira, edo haiei egotzi ezinezko legezko arrazoiren bat badago, 
gurasoek, tutoreek edo legezko zaintza dutenak izango dira erantzuleak.

III. kapitulua

Zehapenen koadroa

80. artikulua. Hauek izango dira arau hausleei ezarriko zaizkien zehapenak:

1. Arau hauste arinengatik, 500,00 euro arteko isunak.

2. Arau hauste larriengatik, 501,00 eta 1.000,00 euro arteko isunak.

3. Arau hauste oso larriengatik, 1.001,00 eta 3.000,00 euro arteko isunak.

Zehapen osagarri gisa, udal lizentzia kenduko da emandako eskubidea baliatuz, oso larritzat 
jotzen den arau hauste bat gertatzen bada.

IV. kapitulua

Kautelazko neurriak

81. artikulua. Zehapen prozedura hasi aurretik, edo behin hasita, eskumeneko organoak ze-
hapena ezartzeko komenigarritzat jotzen badu, kautelazko neurri gisa lokala, establezimendua 
edo instalazioak zigilatzea edo izapidetzen den espedientean jasotzen den ibilgailua immobi-
lizatzea har daitezke.

IV. kapitulua

Ordezko formulak

82. artikulua. Arau hausleak eragindako kalte materiala konpondutakoan, borondatez eta 
zehapen espedientea hasi aurretik, espedientea ez haste eskatu ahalko du informazio aurreko 
aldian, betiere administrazioak arau hauslean gizalegearen kontrako jarrera hori behin eta 
berriz izan duela ez badaki.

83. artikulua. Gizalegearen aurkako jokabide baten ondorioz gainerako herritarrei eragindako 
kalteak ahal den neurriak konpontzeko helburuarekin, arau hausleak zehapena barkatzea eska 
dezake. Horrela, hitzemango du gainerako erkidegoaren onurarako borondatezko lanak egingo 
dituela. Lan horiek, gizalegezko jokabideak sortzeko edo antzeko ekintzek eragindako kalteak 
konpontzeko izango dira. Lan horiek borondatezkoak direnez, ez da zehapentzat hartuko. Inte-
resdunak egindako eskaera uka dezake zehapena ezartzeko eskumena duen organoak, jarraitzen 
den helbururako egokia ez dela uste badu, borondatezko lanak egiteko ezintasun materiala-
rengatik, edo xede horretarako izapidetu den zehapen prozeduran behar bezala justifikatutako 
beste edozein irizpiderengatik.

84. artikulua. Adingabeek egindako eta administrazioak arau hausteak behin eta berriz egi-
ten dituela ez dakien arau hausteetan, arau hausleak edo haren legezko ordezkariak, aurretiko 
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informazio aldian, zehapen espedientea ez hastea eska dezake, betiere arau hausleak boron-
datez eta gogobetetasunez parte hartzen badu etorkizunean gizalegearen kontrako jokabideak 
egitea saihesten duen ikastaro monografiko batean, edo xede bera duen beste edozein pres-
takuntza edo gizarte jarduera batean. Interesdunak egindako eskaera uka dezake zehapena 
ezartzeko eskumena duen organoak, jarraitzen den helbururako egokia ez dela uste badu, ikas-
taroak edo jarduerak egiteko ezintasun materialarengatik, edo behar bezala justifikatutako beste 
edozein irizpiderengatik.

85. artikulua. Halaber, zehatzeko eskumena duen organoa, interesduna eta bere gurasoak, 
tutoreak, hartzaileak edo, adingabea bada, legezko edo izatezko zaintzaileak, ados badaude, 
edo gurasoak, interesduna adin nagusia bada baina familia unitatean bizitzen bada, isunaren 
zehapen ekonomikoaren ordez, ibilgailua denboraldi batean immobilizatu daiteke, egindako 
arau haustearekiko proportzioan, xede horietarako, ziklomotorrek, motozikletek eta antzekoek 
egindako zarata gogaikarrien neurketari eta ebaluazioari buruzko ordenantzan ezartzen denaren 
arabera.

Lehenengo xedapen gehigarria

Ordenantza honetan ezarritakoak ez du eragotziko ekintza edo omisioak arau haustetzat 
hartzen dituzten sektoreko arauetan ezarritako zehapen araubidea aplikatzea. Dena den, ezingo 
dira zehatu penalki edo administratiboki zehatu diren gertaerak, subjektua, gertaera eta oinarria 
adierazten diren kasuetan.

Bigarren xedapen gehigarria 

Ordenantza honetan aplikatzekoa den zehapen prozedura, herri administrazioen adminis-
trazio prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa izango da.

Hirugarren xedapen gehigarria 

Alkateak zehatuko ditu arau hausteak, eskumena eskuordetzen duen kasuetan izan ezik.

Laugarren xedapen gehigarria

Udalaren arauzko xedapen guztiak indarrean egongo dira ordenantza honetan ezarritakoaren 
aurka ez dagoen guztian.

Bosgarren xedapen gehigarria 

Udalak ordenantza honen jarraipen batzorde bat eratu ahalko du, udal ordezkariez eta inte-
resa duten elkarte eta erakundeetako ordezkariez osatutakoa, aplikatzea eta ordenantza honetan 
gerta daitezkeen aldaketak ebaluatzeko helburuarekin.

Azken xedapena

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dira indarrean, eta inda-
rrean egongo dira aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEAGATIKO ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK 
EGITEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauak xedatzen duena-
rekin bat etorriz, Armiñongo udalak zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasa ezarri 
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eta eskatzen du, ordenantza honen arabera, zeinaren zati baita jarduera horiek jasotzen dituen 
eranskina.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga gaia

3. artikulua

1. Zerga gaia da Udal Administrazioak subjektu pasiboari bereziki eragiten dion edo onura 
dakarkion udal eskumeneko zerbitzuren bat eman edo administrazio jardueraren bat egitea, 
hala eskatu diotelako edo partikularren ekintzek edo omisioek zeharka eragin dutelako.

2. Zerbitzuak ematearen tasa ezarrita ere, horrek ez du esan nahi zerbitzu horiek ezartzeak 
edo gehitzeak sor litzakeen kontribuzio bereziak ordainarazi beharko ez direnik.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira pertsona fisiko zein juridikoak eta Arabako Lu-
rralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 35. artikuluko 3. idatz zatian aipatzen 
dituen erakundeak, baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz 
edo eraginaz gozatzen badute.

2. Zergadunaren ordezkoak izango dira:

a) Zerbitzu edo jardueren tasetan, onura edo eragina jasotzen duten erabiltzaileen etxebi-
zitza edo lokalen jabeak; horiek, hala badagokio, onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete.

b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, zerbitzu hauen tasetan: suteen 
prebentzioa eta itzaltzea; aurri, eraikuntza eta eraisketen prebentzioa, salbamenduak eta, oro 
har, pertsona eta ondasunak babestea eta zerbitzua mantentzea.

c) Hirigintza baimenen tasetan, hau da, lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arau-
tegian xedatutakoetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak.

5. artikulua

Hauek ordaindu beharko dituzte tasak:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.

b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek ez badituzte eskatu baina hauek egin-
dako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa 
egotz dakiokeena.

6. artikulua

Subjektu pasiboarekin batera, ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak ordaindu 
beharko dituzte tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak 

7. artikulua

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

V. Zerga oinarria

8. artikulua

Zerga oinarria da zerbitzua gauzatzen den unitateetako bakoitza, dagokion tarifak dioen 
moduan.
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VI. Kuota

9. artikulua

Zerga kuota izango da, eranskinean ezartzen denaren arabera, zerga oinarriari tarifa bat 
aplikatuz ateratzen dena, ezarritako kopuru finko bat, edo bi prozedura horiek batera aplikatzetik 
ateratzen dena.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

Tasaren sortzapena zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortzen da; hala 
ere, zenbateko osoaren edo zati baten gordailua eska daiteke.

VIII. Likidazioa eta diru sarrera

11. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa Armiñongo udal administrazioak 
egingo du, eta likidatutakoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako tarifetan dau-
den arauen arabera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahalko da.

IX. Tasen kudeaketa

12. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen likidazio, bilketa eta ikuskatzearen gaineko guztian, eta 
zergen arloko arau hausteen kalifikazioari eta zehapenak zehazteari dagokien guztian, Arabako 
Lurralde Historikoaren zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da.

X. Azken xedapena

Ordenantza hau eta beraren eranskina ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
dira indarrean, eta indarrean egongo dira aldatzea edo berariazko indargabetzea erabaki arte.

Eranskina

A) Fotokopiak eta antzekoak egitea, faxak bidali eta jasotzea eta espedienteak izapidetzea.

1. Aplikatzeko arauak.

1- Interesdunak aldez aurretik hala eskatuta, fotokopiak eta agirien edo antzekoen kopiak 
egiteagatik eta faxak bidaltzeagatik/jasotzeagatik eskatuko da tasa hau.

2- Tasa hau kobratuko da hirigintza espedienteak izapidetzeagatik, udal lizentzia ematea ez 
badute ekartzen, eta jarduera lizentziak edo hirigintza txostenak idazteagatik, hirigintza espe-
diente bat izapidetzea eta lizentziak luzatzea ez badute ekartzen.

3-Zerbitzua emateko eskatzen den unean sortuko da ordaindu beharra. Zerbitzua emateko 
eskatzen denean sortuko da tasa, eta autolikidazioaren bidez bilduko da.

4-Zerbitzua emateko eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoek ordaindu beharko dute, 
eta zerbitzuaren gaia ez da entregatuko horren ordainetan ezarritako tasa ez bada ordaintzen.

5-Ez dute tasa hau ordaindu beharko administrazio publikoek oro har, erakunde ofizialek, 
botere judizialeko organoek eta administrazio batzarrek.

2. Tarifak.

1. Ziurtagiriak:

— Azken 5 urteetako udal erabakiak eta agiriak, 0,60 euro folioko.



2019ko apirilaren 26a, ostirala  •  49 zk. 

12/13

2019-01088

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

www.araba.eus

— Azken 5 urteen aurretiko agiriak eta erabakiak, 0,80 euro folioko.

2. Agiriak euskarri informatikoan egitea, hori badago:

— Hiri antolamendurako plan nagusiari buruzko agiriak (CD Rom-en), 20,00 euro CDko.

— Gainerako agiriak (CDn), 10,00 euro CDko

— Gainerako agiriak (DVD Rom-en), 45,00 euro DVDko

3. Armiñongo Udalean ondoriorik izango ez duten agirien konpultsak eta egiaztaketak:

— Agiriak oro har, 0,10 euro folioko.

4. Fotokopiak:

DIN 4A fotokopiako: 1,00 euro

DIN 43 fotokopiako: 5,00 euro

Fotokopiak koloretan badira, tarifa horiek % 10 handituko dira.

5. Planoen eta bestelako dokumentuen kopia

Merkataritza establezimendu baten makinak behar badira, 20,00 euroko tasa kobratuko da, 
gehi fakturaren kostuaren % 100.

6. Espedienteen hirigintza izapidetzean, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga araut-
zen duen zerga ordenantzan ezarritakoari jarraituko zaio.

7. Obra txikien lizentziaren luzapena emateagatik: 15,00 euro.

8. Obra handien lizentziaren luzapena emateagatik: 50,00 euro.

9. Hirigintza espedientearen beharrik ez duten txostenak idazteagatik eta lurzatiak berriz 
zatitzeagatik, bereizteagatik edo antzekoengatik: 50,00 euro.

10. Hirigintza garapeneko tresnak izapidetzeagatik: izapidetze horrek ekartzen duen admi-
nistrazio izapidetzearen kostua.

11. Jarduera sailkatuen lizentziak edo egiaztatze bisita eskatzen duten hirigintza txostenak 
izapidetzeagatik, 100,00 euro.

12. Jarduera salbuetsietarako baimenak izapidetzeagatik edo egiaztapen bisita egiteagatik: 
50,00 euro.

12. Hirigintzako arau hausteak preskribitzeko ziurtagiriengatik: 100,00 euro.

B) Aldizkako jarduerak

1. Xedea.

Tasa honen zerga gaia da Armiñongo Udalak programatutako aldizkako jardueretan parte 
hartzea eta inskribatzea.

2. Tarifak.

Jarduera horien tasak jarduerak hasi aurretik ordaindu beharko dira.

Tasak, udal korporazioak osoko bilkuran edo batzordean onartzen dituenak izango dira.

C) Jarduera puntualak

1. Xedea.

Tasa honen zerga gaia da Armiñongo Udalak programatutako jarduera puntualetan parte 
hartzea eta inskribatzea.
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2. Tarifak.

Jarduera horien tasak jarduerak hasi aurretik ordaindu beharko dira.

Tasak, udal korporazioak osoko bilkuran edo batzordean onartzen dituenak izango dira.

D) Udala titularra den makinak eta tresnak, edo materialak

Ordenantza honetan jasotzen den udalarenak diren makina eta tresna edo material zerbitzua 
behar duten pertsona guztiek, idatziz eskatu beharko diote Armiñongo udalean. Horretarako, 
dagokion eskaera eredua jarriko da udal bulegoetan erabiltzaileen eskura.

Eskabidean honako hauek jaso behar dituzte:

— Eskatzailearen izen-abizenak, helbidea edo izen soziala, IFK edo IFZ.

— Jasotzeko data (betiere horretarako gaitutako ordutegian).

— Itzultzeko data (betiere horretarako gaitutako ordutegian).

Fidantzak:

— Esku-motosega, 25,00 euro eguneko.

— Traktore txikia, 25,00 euro eguneko.

— Mahaiak eta aulkiak, 1,00 euro eguneko.

— Agertokia: 40,00 euro eguneko.

— Beste tresna batzuk, 1,00 euro eguneko.

E) Ibilgailuak bide publikotik kentzea.

1. Xedea.

Tasa honen xedea da ibilgailuak bide publikotik kentzea, baldin eta ibilgailu horiek zirkulazioa 
oztopatu, eragotzi edo moteltzen badute, zirkulaziorako arriskugarriak badira edo alorreko beste 
lege mailako arau batzuetan horrela xedatuta badago.

2. Tarifa

Ibilgailuak kentzeagatik: Enpresa espezializatu baten zerbitzua kontratatzeko kostuaren % 100, 
gehi 20,00 euro espedientea izapidetzeagatik.

3. Aplikazio arauak

a) Ordaintzera behartuta daude zerbitzua eginarazi duten pertsonak, halakotzat hartuz ken-
dutako ibilgailuen gidariak eta, era subsidiarioan, haien jabeak, erabilera bidegabeen kasuan 
izan ezik.

b) Ibilgailua kentzeak sortzen dituen gastuak gidariaren edo jabearen kontura izango dira, 
legez ezarritako moduan.

c) Ordaindu beharra sortzen da ibilgailua kentzeko lanak hasten direnean, eta hasi direla 
ulertzen da garabia kendu behar den ibilgailuaren ondoan dagoenean, salbu eta gidariak ken- 
tzeko ezintasun materiala justifikatzen badu.

Armiñonen, 2019ko apirilaren 3an

Alkatea
JUAN MUÑOZ BARTOLOMÉ
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