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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Behin betiko onestea zerbitzu publikoak eskaintzearen eta administrazio jarduerak egitearen 
tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketa

Iragarkia 2019ko martxoaren 29tik ALHAOn (38. zk.) argitaratuta arauz jendaurrean egon den 
bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onesten da zerbitzu publikoen eta 
administrazio jardueren tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren tarifa eranskina aldatzeko 
espedientea. Hona hemen tarifa eranskin horretan zer aldaketa erabaki den hitzez hitz:

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen zerga ordenantza

Eranskina

1) Epigrafea. Kiroldegia

Zerga egitatea: udal kiroldegiko instalazioak erabiltzea; horrek zerga ordaindu beharra era-
gingo du.

Udal kiroldegiaren instalazioak erabiltzeagatik:

1. Banako tarifa, gehienez ere ordu eta erdiz kantxa alokatu edo erabiltzeagatik (dutxak eta 
argia barne): 6,59 euro.

2. Banako tarifa, zeinahi areto, gimnasio edo gihartze areto erabiltzeagatik (dutxak eta argia 
barne):

a) Ordubete arte: 2,28 euro.

b) Lehen ordutik gorako ordu erdi edo frakzio bakoitzeko: 1,11 euro.

b) Hileko bonua: 13,12 euro.

3. Banakako tarifa, kiroldegiko txartelik gabe edo bestelako zernahi tarifa ordaindu gabe 
dutxa zerbitzua erabiltzeagatik: 2,08 euro, dutxa bakoitzeko.

2) Epigrafea: udal igerilekuak

Zerga egitatea: udal igerilekuetako instalazioak erabiltzeak zerga ordaindu beharra eragingo 
du.

1. Denboraldiko bonuak:

a) Helduak: 33,50 euro.

b) 65 urtetik gorakoak: 20,12 euro.

c) Haurrak: 17,94 euro.

2. Eguneko sarrera:

a) Helduak: banako sarrera 4,76 euro.

b) 65 urtetik gorakoak: banako sarrera, 1,42 euro.

c) 15 pertsona baino gehiagoko taldea, pertsona bakoitzeko: 3,29 euro.
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d) Haurrak. Banako sarrera: 2,94 euro.

e) 15 pertsona baino gehiagoko taldea, haur bakoitzeko: 2,53 euro.

Aplikazio arauak: kirol instalazioetako txartela dutenek ez dute tarifa hori ordaindu beharrik 
izango.

Familia bonuetan honako hobari hauek aplikatuko dira:

Seme edo alaba bakarreko familia: ehuneko 5.

Bi seme-alabako familia: ehuneko 10.

Hiru seme-alabako familia: ehuneko 15.

Lau seme-alabakoak: ehuneko 20.

Bost seme-alabako familia: ehuneko 25.

Familia bonuak familiako kide guztiak hartzen ditu bere barruan, hots, gurasoak (edo alar-
guna, banandua edo dibortziatua izanez gero, gurasoetako bat) eta bizileku berean bizi diren 
seme-alaba ezkongabeak. Udan 4 urte betetzen dituzten ume guztiek zehaztutako datetan es-
katu beharko dute harpidetza edo eguneroko sarrera ordaindu beharko dute 4 urte betetakoan.

Denboraldirako bonuak ekainaren 15etik irailaren 15era arteko balioa izango du, edozein 
dela ere bonua egiten den eguna epe horren barruan.

Familia bonuan hobariaren eskubidea edukitzeko, bonu mota hori Udalak ediktu bidez adie-
razitako epearen barruan eskatu beharko da.

Halaber, haur gisa hartuko dira bonua eskatzean edo egun baterako sarrera eskuratzean 4 
eta 14 urte bitartean dituztenak (bi adin horietakoak barne).

Lau urtetik beherako haurrak doan sartuko dira, beti ere pertsona helduek lagunduta badoaz.

3) Epigrafea, kirol zerbitzuak

Zerga egitatea: gihartze aretoa erabiltzea edo udalak antolatzen dituen kirol ikastaroetan 
parte hartzea.

a) Kirol ikastaroak:

Astean ordubete edo gutxiagoko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 21,64 euro.

Astean ordubete eta bi ordu bitarteko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 40,13 euro.

Astean hiru orduko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 60,20 euro.

Eskola Kiroleko ikastaroetan parte hartzea: euro/hileko. 8,41 euro.

Kirol txartelarekin:

Astean ordubete edo gutxiagoko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 13,78 euro.

Astean ordubete eta bi ordu bitarteko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 27,57 euro.

Astean hiru orduko ikastaroak: euro/hiruhilekoko. 40,13 euro.

Eskola Kiroleko ikastaroetan parte hartzea: euro/hileko. 5,78 euro.

b) Boulder ohola erabiltzea.

Saio bakoitzeko: 2,03 euro.

Hura noizean behin erabiltzeko eta hamar saiotarako balio duen bonua: 15,20 euro.

Altzania” mendi taldeko bazkideek ez dute boulder ohola erabiltzeko tasarik ordainduko, 
baldin eta hala jasota badago talde horren eta udalaren arteko hitzarmen batean.
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c) Kirol instalazio eta ekipamenduetako txartela:

Kirol instalazio eta ekipamenduen txartela sortzen da, zerbitzu hauetarako: udal igerilekuak 
erabiltzeko, gimnasioan eta kiroldegiko aretoetan gehienez ere ordu eta erdiko saioak egiteko, 
eta kirol ikastaroetara joateagatik tarifa bereziak izateko. Kantxa alokatzea bakar-bakarrik sartuta 
egongo da kantxadun moldea hautatzen bada.

Aplikazio arauak: kirol instalazio eta ekipamenduetako txartelak urteko urtarrilaren 1etik 
abenduaren 31ra arteko balioa izango du, baina txartela aurreko urteko abenduan egingo da. 
Era berean, indarreko urtean eskuratu ahal izango da, ekitaldia bukatzeko geratzen den denbo-
rarako eta tarifetan murrizketarik izan gabe.

Tarifak

a) Helduak:

Kantxa doan alokatu edo erabiltzeko eskubiderik gabe, urtean 66,79 euro.

Kantxa gehienez ere ordu eta erdiz alokatu edo erabiltzeko eskubidearekin, urtean: 80,27 
euro.

b) Haurrak:

4 eta 14 urte bitartekoak, bi adin horietakoak barne: 33,45 euro.

4) Epigrafea. Musika irakaskuntza

Zerga gaia: Asparrena musika eskolako musika irakaskuntza ikastaroetan matrikula egitea, 
zeinak zerga ordaintzea dakarren.

Honako tarifa hauek aplikatuko dira:

KONTZEPTUA EDO DIZIPLINA MATRIKULA HILEKO KUOTA

Musika hizkuntza 89,30 17,33

Musika tresna 241,11 46,80

Instrumentu taldea –––– 15,60

Aplikazio arauak:

Eskolan baja ematen duen ikasleak hileko kuota guztiak ordainduko ditu ikasturtea amaitu 
arte, salbu eta baja gaixotasunagatik edota dokumentuen bidez behar bezala justifikatzen diren 
arrazoi medikoengatik bada.

Eskolara ez etortzeak, arrazoia edozein dela ere, baita behar bezala justifikatutako arrazoiak 
ere, ez du inolako murrizketarik eragingo.

Hobariak:

1. Familia unitateko kide guztiak Asparrena udalerrian erroldatuta badaude, honako hobariak 
izango dituzte:

— Musika eskolan familia unitateko bi pertsona matrikulatzen badira, bigarren kidearen 
matrikula kuotan ehuneko 5eko beherapena egingo da.

— Musika eskolan familia unitateko hiru pertsona matrikulatzen badira, hirugarren kidearen 
matrikula kuotan ehuneko 10eko beherapena egingo da.

— Musika eskolan familia unitateko lau pertsona edo gehiago matrikulatzen badira, lauga-
rren eta hortik aurrerako kideen matrikula kuotan ehuneko 15eko beherapena egingo da.

2. Halaber, Asparreneko Udalak ehuneko hobari bat jarriko die ezarritako tasetan musika 
eskolan ikasturtea hasi aurreko hiru hilabeteetan, gutxienez, Asparrena udalerrian erroldatuta 
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egon direnei, baldin eta ikasturtean bertan erroldatuta jarraitzen badute. Hona hemen kolektibo 
horrentzako tasak:

MATRIKULA HILEKO KUOTA

KONTZEPTUA EDO DIZIPLINA TASA OROKORRA HOBARIA HOBARIDUN TASA TASA HOBARIA HOBARIDUN TASA

Musika hizkuntza 89,30 44,77 44,53 17,33 8,40 8,93

Musika tresna 241,11 179,89 61,22 46,80 16,81 29,99

Instrumentu taldea ––––– –––––- ––––– 15,60 5,60 10,00

5) Epigrafea. Txostenak eta hirigintza zedulak jaulkitzea

Banakoek eskatuta zerbitzu teknikoek egiten duten hirigintzako txosten edo zedula bakoi-
tzeko: 10,95 euro.

6) Epigrafea. Fotokopiak jaulkitzea eta dokumentuak konpultsatzea

a) Fotokopiak.

Aplikazio araua: fotokopia zerbitzua udalean erregistratzen diren agirien kopiak lortzeko 
baino ez da eskainiko, sekula ez partikularren agirietarako.

DIN-A4 orri bakoitzeko:

Alde baten fotokopia: 0,15 euro.

Bi aldeen fotokopia: 0,20 euro.

DIN-A3 bakoitzeko 0,20 euro egunean.

b) Konpultsatzea.

Konpultsaturiko orri bakoitzeko: 0,66 euro.

7) Epigrafea: Informatika ikastaroak eta prestakuntza

Informatika ikastaroak edo bestelako prestakuntza edo zabalkunde ikastaroak:

Bostetik hogei ordura arteko ikastaroen matrikula: 25,08 euro.

Hogei ordutik gorako ikastaroen matrikula: 47,94 euro.

Ikastaro ordu bakoitzeko: 2,26 euro.

16 urtetik beherakoak:

Bostetik hogei ordura arteko ikastaroen matrikula: 13,12 euro.

Hogei ordutik gorako ikastaroen matrikula: 25,08 euro.

Ikastaro ordu bakoitzeko: 1,17 euro.

8) Epigrafea. Ludoteka zerbitzua edo jolaslekua

Urtebeteko balioaldia duen txartel bakoitzeko: 10,29 euro.

Salbuespen bat ezartzen da ekonomia arazo larriak dituzten bizikidetzako unitateetako kide 
diren zerbitzuaren erabiltzaile guztientzat. Egoera hori, oinarrizko gizarte zerbitzuen txosten 
baten bitartez egiaztatu beharko da.

Familia ugarien kasuan, tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira urtebeteko txartela 
eskuratzen duen hirugarren anai-arreba edo kidea eta horren ondorengoak.

9) Epigrafea. Traktore zerbitzua, sasi-garbitzeko makina eta guzti

Zerbitzua eskaintzen den ordu bakoitzeko: 67,45 euro.
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Funtzionamendu arauak:

Zerbitzua udalerrian soilik erabili ahalko da. Zerbitzua ematea ukatu daiteke baldin eta trak-
torea erabilgarri ez badago edo, lurraren orografia edo beste arrazoiren batzuk kontuan hartuta, 
traktorearekin sastrakak kentzea arriskutsua dela uste bada.

Zerga ordenantza honen behin betiko onespenaren aurka administrazioarekiko auzi erre-
kurtsoa aurkeztu ahalko dute interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen den egu-
naren biharamunetik kontatuta, Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen 
uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Horrek guztiak ez du eragozten bidezkotzat jotzen den beste edozein errekurtso aurkeztea.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Araia, 2019ko maiatzaren 21a

Alkatea
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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