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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LANTARONGO UDALA

Behin betiko onestea zerga ordenantzen aldaketa 2020ko ekitaldirako

2019ko urriaren 9an egindako ohiko bilkuran udal honek behin-behineko onespena eman 
zion trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga eta zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta ad-
ministrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituzten zerga ordenantzak 
aldatzeari, eta, horrez gain, gainerako zerga ordenantzen indarraldia luzatzea erabaki zuen (urria-
ren 18ko ALHAO, 121. zk.). Erabaki horren kontrako erreklamaziorik aurkeztu ez denez horreta-
rako ezarritako aldian, bat etorriz Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 
Foru Arauak 16. artikuluan xedatutakoarekin, behin betiko bihurtzen da, eta ordenantzaren testu 
osoa argitaratzen da Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
49.c eta 70.2 artikuluetan xedatutakoa betez.

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta tri-
butu honi buruzko foru arauan ezarritakoarekin bat etorriz, ordenantza honen arabera eskatzen 
du trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, zeinaren parte baita aplikatzeko tarifen taula 
daukan eranskina.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Zerga egitateak dira:

1. Bide publikoan ibiltzeko egokiak diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titular izatea, edozein 
mota eta kategoriatakoak direla ere, zirkulazio baimenean zehazten den helbidea udalerri honi 
dagokionean.

2. 2. Ibilgailua zirkulaziorako gai da baldin eta dagozkion erregistro publikoetan matrikula-
tuta badago, eta baja eman gabe. Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako baimena duten 
ibilgailuak eta turismo matrikula dutenak ere zirkulatzeko erabilgarritzat joko dira.

3. Ez zaie zerga hau ezarriko honako hauei:

a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden ibilgailuak, baldin eta, 
salbuespen gisa, horrelako autoen erakustaldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko 
baimena eman bazaie.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoiak eta erdiatoiak, 750 kg arterainoko zama 
erabilgarria dutenak.
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III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

4. artikulua

1. Hauek zergatik salbuetsita daude:

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru Aldundiaren eta udal eta toki 
erakundeen ibilgailuak, defentsa edo herritarren babesari atxikitakoak.

b) Beste herrialde batzuetako ordezkari diplomatikoen, kontsul bulegoetako kideen, agente 
diplomatikoen eta kontsul funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta herrialdeko herritarrak badira 
eta ibilgailua kanpoaldean identifikatuta badago, eta elkarrekiko salbuespena badago, hedapen 
eta maila berekoa.

Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak, bai 
eta bertako funtzionarioen edo estatutu diplomatikoa duten kideen ibilgailuak ere.

c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.

d) Anbulantziak eta osasun laguntzako ibilgailuak, eta zaurituak edo gaixoak garraiatzeko 
erabiltzen direnak.

e) Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen Araudi Oroko-
rraren II. eranskinaren A letrak aipatzen dituen mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako 
ibilgailuak, baldin eta ezintasuna duten pertsonen izenean matrikulatuta badaude.

Era berean, zerga ordaintzetik salbuetsita egongo dira 14 zaldi fiskaletik behera duten 
ibilgailuak, ezgaitasuna duten pertsonen izenean matrikulatuta daudenak eta haiek bakarrik 
erabiltzeko direnak. Salbuespen hau egoerak irauten duen artean aplikatuko da, bai ezinduek 
gidatutako ibilgailuen kasuan, bai ezinduak eramateko ibilgailuen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun 
bakoitzari bat baizik ezin zaio aplikatu, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako hauexek hartuko dira desgaitasuna duten 
pertsonatzat:

a´) Ehuneko 33 eta ehuneko 65 bitarteko minusbaliotasun gradua aitortua duten pertsonak, 
mugitzeko gaitasuna murriztuta dutenak. Halakotzat joko dira minusbaliotasun gradua aitortu, 
deklaratu edo kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak 
III. eranskinean jasotzen duen baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako batean 
daudenak edo baremo horretako D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago lortzen dutenak.

b’) Ehuneko 65eko edo gehiagoko minusbaliotasuna duten pertsonak.

f) Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, bederatzi 
plaza baino gehiago dituztenak, gidaria barne.

g) Nekazaritzako ikuskatze txartela duten traktore, atoi, erdiatoi eta makinak.

2. Artikulu honen 1. apartatuko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenez gozatu ahal 
izateko, interesdunek eskatu egin beharko dituzte, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta ho-
bariaren arrazoia adieraziz. Udal administrazioak salbuespena onartu ostean, horren ziurtagiria 
emango da.

1. apartatuaren e) letraren bigarren lerroaldean xedatutako salbuespenari dagokionez, inte-
resdunak dagokion organoak emandako ziurtagiria, desgaitasuna eta, hala behar izanez gero, 
mugikortasun urria duela egiaztatzen duena, aurkeztu eta ibilgailuaren xedea justifikatu beharko 
dio kasuan kasuko udalari, hark dagokion zerga ordenantzan ezarritako moduan.
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Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen Arautegi 
Orokorraren II. eranskineko A letrak aipatzen dituen mugikortasun urriko pertsonentzako ibil-
gailuak: “350 kg baino gutxiagoko tara duen ibilgailua, eraikitzeko moduagatik lurralde lauan 
45 km/h abiadura ezin badu gainditu eta disfuntzio edo ezintasun fisikoren bat duten pertsonek 
erabiltzeko berariaz eraiki edo proiektatu bada (ez da nahikoa moldatzearekin). Gainerako ez-
augarri teknikoei dagokienez, hiru gurpileko ziklomotorrekin parekatuko da”.

3. Bost leku edo gehiagoko turismo automobil bakar bati aplikatzekoa zaion zergaren kuo-
taren ehuneko 90eko hobaria izango du indarrean den legerian ezarritakoaren arabera titularra 
familia ugariko kidea duen automobilak.

4. Ehuneko 50eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek eta, gutxienez, hogeita bost urte 
dituztenek. Noiz egin zen ezagun ez bada, lehenengo matrikulatzea hartuko da hartakotzat, edo 
bestela, ibilgailu mota hori edo aldaerak egiteari utzi zitzaion data.

Hobari hori eskatu egin beharko da, eta onuradun izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

1. Ibilgailu horien titular nagusiak hobariaren onuradun izan behar du.

2. Onuradunak ibilgailua historikoa dela egiaztatu behar du, edo, bestela, ibilgailu klasikoak, 
antzinakoak edo historiko deritzenak sustatu eta kontserbatzea helburu duen klub edo elkarte 
batekoa dela.

5. Ehuneko 60ko hobaria izango dute zergaren kuotan ziklomotorrek, trizikloek, kuadrizikloek 
eta motozikletek; turismoek, furgoneta arinek, 8 leku baino gehiagoko ibilgailuek eta salgaiak 
garraiatzeko ibilgailuek, DGTren ibilgailu erregistroan honela sailkatuek: bateriazko ibilgailu ele-
ktrikoa, autonomia hedatuko ibilgailu elektrikoa (REEV), ibilgailu elektriko hibrido entxufagarri 
40 kilometro baino autonomia handiagokoa eta erregai pilako ibilgailuek.

IV. SUBJEKTU PASIBOAK

5. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira ibilgailu baten zirkulazio baimenean titular moduan 
ageri diren pertsona fisikoak eta juridikoak eta Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 
33. artikuluan aipatutako erakundeak.

V. KUOTA

6. artikulua

1. Tarifen taularen arabera eskatuko da zerga; eranskinean dago jasota taula hori.

2. Ibilgailu mota zehazteko, arautegietan ezarritakoa hartuko da kontuan; arau hauek ere 
kontuan izango dira:

a) Ibilgailu bat furgoneta izango da baldin eta turismo ibilgailu bat pertsonak eta gauzak 
eramateko garraio mistorako egokitzen bada, dela plazak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina 
edo kokapena aldatuz edo ibilgailuaren jatorrizko modeloa funtsean aldatzen ez duten aldaketak 
eginez. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismoen zergak ordainduko dituzte, kasu 
hauetan izan ezik:

Lehenengoa. Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramateko prestatuta badago, 
gidaria barne, autobusei dagokien zerga ezarriko zaio.

Bigarrena. Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria garraiatzeko baimena badauka, 
kamioiari dagokion zerga ezarriko zaio.

b) Zerga honen ondorioetarako, motogurdiak motozikletatzat hartuko dira, eta, beraz, zilin-
dradaren arabera ordainduko dituzte zergak.
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c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, trakzioa duen zatiak eta hark tiratutako atoiak edo erdia-
toiak, biek aldi berean eta bakoitzak bere aldetik ordainduko dituzte zergak.

d) Ziklomotor, atoi eta erdiatoien kasuan, duten edukiera dela-eta matrikulatzeko obligaziorik 
ez badute, zirkulaziorako gai joko dira industria ordezkaritzak dagokion ziurtagiria ematen duen 
unetik beretik, edo, hala badagokio, benetan zirkulazioan dauden unetik.

e) Makina autopropultsatuek, trakzio mekanikoko beste ibilgailu batzuek tiratu beharrik gabe 
bide publikoetan ibil daitezkeenek, traktoreen tarifen arabera ordainduko dute zerga.

VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

7. artikulua

1. Zergaldia urte naturalarekin bat dator, salbu eta ibilgailua lehenengoz eskuratu bada edo 
baja eman bazaio. Kasu horietan zergaldia ibilgailua eskuratzen den egunean bertan hasiko da 
edo Trafiko Buruzagitzan baja ematen den egunean amaitu.

2. Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.

3. Ibilgailua lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuota eskuratze egunetik abenduaren 31ra bi-
tarteko aldiari proportzionalki dagokiona izango da, edo ibilgailuari baja ematen zaion egunera 
arteko aldiari dagokiona, kasua hori bada.

4. Ibilgailuari baja ematen bazaio, zergaren kuota kalkulatzeko, urtarrilaren 1etik trafiko 
buruzagitzan ibilgailuari baja ematen zaion egunera bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko 
da kontuan. Ibilgailuen bajei buruzko erreferentziak behin betiko bajak eta aldi baterakoak hartzen 
ditu aintzat, ibilgailua nola kendu hala lapurtu delako, eta hori aldi baterako baja hori dagokion 
erregistro publikoan jakinarazten denetik. Titularrak salaketa jarri duela egiaztatu beharko du.

VII. KUDEAKETA

8. artikulua

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den egoitzari dagokion udalaren egitekoak dira 
zerga hau kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, bai eta zergaren kudeaketan ematen 
diren egintzak berrikustea ere.

9. artikulua

Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango du zerga hau.

10. artikulua

Udal administrazioak emandako ordainagiriaren bitartez egiaztatuko da zerga ordaindu 
izana.

11. artikulua

Ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordainduko da zerga; ez, ordea, hurrengo artikuluan 
jasotzen diren kasuetan, horrelakoetan bertan xedatutakoari jarraituko zaio eta.

12. artikulua

Matrikulazio berria bada, edo zergen ondorioetarako ibilgailuaren sailkapena aldatzen duen 
bestelako aldaketaren bat egiten bada, interesdunek dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte 
udal administrazioan, zergaren matrikulan sartzeko, matrikulatu edo aldaketa egin eta 30 egun 
balioduneko epean:

a) Zirkulazio baimena.

b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.

c) NANa edo IFK.
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13. artikulua

1. Trafiko buruzagitzan matrikulazioa eskatzen dutenek, hau da, zirkulatzeko gaitasun agiria, 
aldez aurretik egiaztatu beharko dute zerga ordaindu izana.

2. Ibilgailuen titularrek trafiko buruzagitzari aldez aurretik frogatu beharko diote aurkeztu 
zaien azken ordainagiria ordaindu dutela, kasu hauetan: ibilgailuak eraberritu badituzte, zerga-
ren ondorioetarako sailkapena aldatzeko moduan; ibilgailua eskualdatzen badute; ibilgailuaren 
zirkulazio baimenean ageri den egoitza aldatzen badute; edo ibilgailuari baja ematen badiote. 
Hala badagokio, kudeaketaren eta ikuskatzearen bidez, kontzeptu horrengatik sortutako, likidatu-
tako, kobratzeko aurkeztutako eta preskribatu gabeko zor guztiak ordaintzeko eskatu ahal izango 
zaie. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin betiko baja eman nahi bazaio, ez 
dago aipatutakoa frogatu beharrik.

3. Trafiko buruzagitzek ez dituzte ibilgailuen baja edo transferentzia espedienteak izapidetuko, 
aldez aurretik zerga ordaindu izana egiaztatzen ez bada.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Toki ogasunak aldatzen dituen martxoaren 31ko 12/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik 
ibilgailu batzuk trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergatik salbuetsita egon dira zerga horri 
buruzko uztailaren 19ko 44/1989 Foru Arauaren 2.1.d) artikuluaren testu zaharrean ezarritakoaren 
arabera. Ibilgailu horiek ez badute betetzen foru arau horrek finkatutako 2.1.d) artikuluaren testu 
berrian ezarritakoa, testu zaharreko salbuespena aplikatzeko eskubidea edukiko dute ibilgailuak 
testu hartan salbuespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen dituen bitartean.
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ERANSKINA

POTENTZIA ETA IBILGAILU MOTA KUOTA EUROTAN

A) Turismoak:

8 zaldi fiskal baino gutxiago 13,79

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 37,23

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 78,59

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 97,89

20 zaldi fiskaletik aurrera 127,72

B) Autobusak:

21 plaza baino gutxiago 91,00

21 eta 50 plaza bitartean 129,60

50 plaza baino gehiago 162,00

C) Kamioiak:

1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 46,19

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 91,00

2.999 eta 9.999 kg arteko karga erabilgarria 129,60

9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 162,00

D) Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gutxiago 19,30

16 zaldi eta 25 zaldi fiskal bitartean 30,33

25 zaldi fiskal baino gehiago 91,00

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoiak eta erdiatoiak:

1.000 kg baino gutxiagoko eta 750 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 19,30

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 30,33

2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 91,00

F) Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotorrak 4,83

125 cm3 baino gutxiagoko motozikletak 4,83

125 baino gehiagoko eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 8,26

250 baino gehiagoko eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 16,55

500 eta 1.000 cm3 bitarteko motozikletak 33,10

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 66,19
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ZERBITZU PUBLIKOEN ETA ADMINISTRAZIO JARDUEREN 
TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauak xe-
datzen duenarekin bat etorriz, eranskinean ageri diren zerbitzu publikoak emateagatik eta ad-
ministrazio jarduerak egiteagatik tasak ezarri eta eskatzen ditu, ordenantza honen arabera, 
zeinaren zati baitira.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Udalak benetan zerbitzua ematea edo administrazio jarduera egitea izango da zerga egitatea, 
zerbitzu hori gizabanakoek zuzenean eskatu dutelako, edo gizabanako horiek egin dituzten edo 
egin ez dituzten jardueren ondorioz zeharka sortua izan delako.

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren Zergen Foru Arau 
Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta entitateak, baldin 
eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onura edo eragina jasotzen badute.

2. Zergadunaren ordezkoak izango dira:

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

b) Arriskua aseguratzen duten entitate edo sozietateak, 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 lizentzien 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 haiek egin-
dako edo ez egindako zerbaitengatik egin behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa egotz 
dakiokeen pertsonak.

6. artikulua

Ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak, subjektu pasiboarekin batera, eranski-
nean ageri diren tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ordaindu beharko dituzte.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

7. artikulua

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

8. artikulua

Zerbitzua egiten duen unitate bakoitza izango da zerga oinarria, eranskinean ezarritakoari 
jarraituz.

VI. KUOTA

9. artikulua

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

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

10. artikulua

Tasa sortzen da zerbitzua edo jarduera egiten denean.

VIII. LIKIDAZIOA ETA DIRU SARRERA

11. artikulua

Udalak kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa egingo du, eta likidatutako 
zenbatekoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskinean dauden 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 arau hausteen kalifikazioari eta dagozkien zehapenak zehaztearen gaineko guztian, 
Arabako Lurralde Historikoaren Zergen Foru Arau Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da.

X. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau eta beronen eranskina indarrean sartuko dira ALHAOn argitaratzen diren 
egunaren biharamunean; ordenantzaren aldaketa 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izango da 
aplikagarri, eta indarrean egongo da aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.
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ERANSKINA

A) EPIGRAFEA: IGERILEKUAK; tarifa.

1. Igerilekura goizez edo arratsaldez sartzeagatik:

12 urtetik gorakoek: 4,00 euro.

Adin txikikoek (12 urtera arte): 2,00 euro.

4 urte arteko haurrek: Doan.

Udalekuetako edo antzekoetako taldeek: Astelehenetik ostiralera: ehuneko 50eko deskontua.

2. Denboraldirako abonamendua (goizez eta arratsaldez):

Familia abonamendua: 85 euro.

Banako abonamendua: 50 euro.

Familia abonamendua, udalerrian erroldatuentzat: 25 euro.

Banako abonamendua, udalerrian erroldatuentzat: 12 euro.

B) EPIGRAFEA: KIROL PISTAK ERABILTZEA:

1. Tarifak udal kiroldegi-erabilera askotarako pabilioiko instalazioak eta gelak erabiltzeko, 
Komunioin.

a) Kirol pista erabileraniztuna:

Pilotalekua: igerilekuetako bazkide diren erabiltzaileek, pilotalekua erabiltzeagatik, sei euro 
ordaindu beharko dituzte orduko. Zenbateko horri beste lau euro gehituko zaizkio orduko, argia 
piztu behar izanez gero. Erabiltzaile horiek bazkide txartela aurkeztu beharko dute, pilotalekua 
erabili aurretik.

Gainerako erabiltzaileek, pilotalekua erabili aurretik, hamabi euro ordaindu beharko dituzte 
orduko. Zenbateko horri beste sei euro gehituko zaizkio orduko, argia piztu behar izanez gero.

Pista erabili eta gero, giltza itzuli beharko zaio tabernako esleipendunari, eta orduan itzuliko 
zaizkio berme gisa utzitako bost euroak eskatzaileari.

Saskibaloia, eskubaloia, areto futbola, eta abar: igerilekuetako bazkide diren eskatzaileek, 
saskibaloi, eskubaloi, areto futbol eta abarretarako zelaia erabiltzeagatik, hamabi euro ordaindu 
beharko dituzte orduko. Zenbateko horri beste sei euro gehituko zaizkio orduko, argia piztu be-
har izanez gero. Erabiltzaile horiek bazkide txartela aurkeztu beharko dute, zelaia erabili aurretik.

Gainerako erabiltzaileek, saskibaloi, eskubaloi, areto futbol eta abarretarako zelaia erabili 
aurretik, hogeita bi euro ordaindu beharko dituzte orduko. Zenbateko horri beste bederatzi euro 
gehituko zaizkio orduko, argia piztu behar izanez gero.

Pista erabili eta gero, giltza itzuli beharko zaio tabernako esleipendunari, eta orduan itzuliko 
zaizkio berme gisa utzitako bost euroak eskatzaileari.

b) Gimnasioa: igerilekuetako bazkide diren eskatzaileek, gimnasioa erabiltzeagatik, euro 
bat ordaindu beharko dute saioko. Erabiltzaile horiek bazkide txartela aurkeztu beharko dute, 
gimnasioa erabili aurretik.

Gainerako erabiltzaileek bi euro ordaindu beharko dituzte saioko, gimnasioa erabili aurretik.

c) Kiroldegiaren beheko solairuan dagoen gimnasia aretoa: erabiltzaileak gehienez ere 12 la-
guneko taldeak izango dira, eta horiek, guztiak edo baten bat igerilekuetako bazkideak direla na-
hiz ez direla, hura erabili baino lehenago 15 euroko zenbatekoa ordaindu beharko dute orduko, 
eskaera eginda eta Udalak baimendu eta gero aretoaren erabilerarekin loturiko eta harekin bat 
datozen kirol jarduerak egiteko, antolaturik eta horien arduradun baten laguntzarekin, baldin 
eta jarduera hori Udalak ere programaturik ez badago. Udalak antolatzen dituen jardueretarako 
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erabiltzeko ordutegietatik kanpo egin beharko dira jarduera horiek. Aretoa erabili eta gero, 
giltza itzuli beharko zaio tabernako esleipendunari, eta orduan itzuliko dira berme gisa utzitako 
bost euroak.

2. Futbol zelaia erabiltzeko tarifak:

Erabiltzaileek, hala igerilekuetako bazkide direnek nola ez direnek, eta urte osoan, berrogei 
euro orduko ordaindu beharko dituzte futbol zelai osoa erabiltzeagatik eta hogei euro orduko 
zelai erdi erabiltzeagatik. Zenbateko hori erabili aurretik ordaindu beharko da, eta ez dago 
argirik erabiltzerik.

Gainera, igerilekuak irekita dauden aldian beharrezkoa da erabiltzaile bakoitza igerilekuetako 
bazkidea izatea edo igerilekuetarako eguneko sarrera ordaindu izatea.

Zelaia erabili eta gero, giltza itzuli beharko zaio tabernako esleipendunari, eta orduan itzuliko 
zaizkio berme gisa utzitako bost euroak eskatzaileari.

Erabilera ordua bukatu ondorengo hamabost minutuetan erabiltzaileak itzultzen ez badu 
giltza, galdu egingo dira berme gisa jarritako bost euroak.

3. Kanpoko kirol pista erabileraniztuna doan erabili ahal izango dute bai igerilekuetako ba-
zkideek bai bazkide ez diren baina igerilekuetako sarrera ordaindu dutenek.

4. Dutxak erabiltzeko tarifak: igerilekuetako bazkide ez diren erabiltzaileek euro bat ordaindu 
beharko dute dutxak erabiltzeagatik.

5. Tenis eta padel pistak erabiltzeko tarifak:

5.1. Padela: igerilekuetako bazkide diren erabiltzaileek, padel pista erabiltzeagatik, lau euro 
ordaindu beharko dituzte orduko. Zenbateko horri beste bi euro gehituko zaizkio orduko, argia 
piztu behar izanez gero. Erabiltzaile horiek bazkide txartela aurkeztu beharko dute, padel pista 
erabili aurretik.

Gainerako erabiltzaileek, padel pista erabili aurretik, zortzi euro ordaindu beharko dituzte 
orduko. Zenbateko horri beste hiru euro gehituko zaizkio orduko, argia piztu behar izanez gero.

Gainera, igerilekuak irekita dauden aldian beharrezkoa da erabiltzaile bakoitza igerilekuetako 
bazkidea izatea edo igerilekuetarako eguneko sarrera ordaindu izatea.

5.2. Tenisa: igerilekuetako bazkide diren erabiltzaileek, tenis pista erabiltzeagatik, bi euro 
ordaindu beharko dituzte orduko. Zenbateko horri beste bi euro gehituko zaizkio orduko, argia 
piztu behar izanez gero. Erabiltzaile horiek bazkide txartela aurkeztu beharko dute, tenis pista 
erabili aurretik.

Gainerako erabiltzaileek, tenis pista erabili aurretik, lau euro ordaindu beharko dituzte or-
duko. Zenbateko horri beste hiru euro gehituko zaizkio orduko, argia piztu behar izanez gero.

Gainera, igerilekuak irekita dauden aldian beharrezkoa da erabiltzaile bakoitza igerilekuetako 
bazkidea izatea edo igerilekuetarako eguneko sarrera ordaindu izatea.

Pista erabili eta gero, giltza itzuli beharko zaio tabernako esleipendunari, eta orduan itzuliko 
zaizkio berme gisa utzitako bost euroak eskatzaileari.

Erabilera ordua bukatu ondorengo hamabost minutuetan erabiltzaileak itzultzen ez badu 
giltza, galdu egingo dira berme gisa jarritako bost euroak.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Komunioi, 2019ko abenduaren 5a

Alkatea
JAVIER URIARTE JAIRO
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