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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Behin betiko onestea 2020ko ordenantzen aldaketa

Udal honek, 2019ko urriaren 15eko osoko bilkura berezian, hasierako onespena eman zion 
hainbat udal ordenantza aldatzeko espedienteari, eta hura jendaurrean egon den bitartean 
erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onesten da. Beraz, Toki Ogasunak arautzen 
dituen 41/1989 Foru Arauak 16.4 artikuluan xedatzen duena betetzeko, argitaratu egiten da, 
indarrean jar dadin.

Agurain, 2019ko abenduaren 11

Alkatea
ERNESTO SAINZ LANCHARES

Eranskina 
Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

— Familia ugarientzat indarrean dagoen hobaria handitzea, ehuneko 25etik ehuneko 50era.

— Testu hau gehitzea 16. artikuluko 5. apartatuari, zeina familia ugarientzako hobariari 
buruzkoa baita: “Hobaria jasotzeko eskaera urte horretako lehen seihilekoan aurkeztu behar 
da. Familia ugariek hobaria aplikatzen den ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1etik izan behar dute 
izaera hori, eta indarrean dagoen ziurtagiri baten bidez egiaztatu behar dute.”

— 16. artikuluari 9. apartatua gehitzea; hona testua: “9. Artikulu honetan eta ordenantza ho-
nen II. eranskinean adierazitako hobariak jaso ahal izateko, nahitaezkoa izango da eskatzaileek 
—familia ugarien kasuan, kide guztiek— ez izatea ordaindu gabeko zorrik premiamendu espe-
dienteren batean Aguraingo Udalarekiko, ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean, salbu eta bertan 
behera gelditu badira zor horiek, edo atzeratu egin badira”.

— Indarrean dagoen ordenantzaren gainerakoa ez aldatzea.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

— Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen 44/1989 Foru Arauaren, 
uztailaren 19koaren, laugarren artikuluko 6.b. apartatuan jasotako aukeraren arabera, ehuneko 
25eko hobaria ezartzea guztiz elektrikoak diren ibilgailu motordunentzat.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA AGURAINGO 
TARIFAK 2020

a) Turismoak

8 zaldi fiskal baino gutxiago 22,47 euro

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 60,68 euro

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 128,12 euro

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 176,49 euro

20 zaldi fiskaletik aurrera 249,28 euro
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IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA AGURAINGO 
TARIFAK 2020

b) Autobusak

21 plaza baino gutxiago 148,34 euro

21 eta 50 plaza bitartean 211,26 euro

50 plaza baino gehiago 264,08 euro

c) Kamioiak

1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 75,31 euro

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 148,34 euro

2.999 eta 9.999 kg arteko karga erabilgarria 211,26 euro

9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 264,08 euro

d) Traktoreak

16 zaldi fiskal baino gutxiago 31,47 euro

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 50,19 euro

25 zaldi fiskal baino gehiago 148,34 euro

e) Atoiak eta erdi atoiak

750 eta 1.000 kg arteko karga erabilgarria 31,47 euro

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 50,19 euro

2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 148,34 euro

f) Beste ibilgailu batzuk

Ziklomotorrak 7,87 euro

125 cm3 bitarteko motozikletak 7,87 euro

Motozikletak, 125-250 cm3 bitartean 13,43 euro

Motozikletak, 250-500 cm3 bitartean 26,98 euro

Motozikletak, 500-1.000 cm3 bitartean 53,94 euro

1.000 zentimetro kubiko baino gehiagoko motozikletak 107,90 euro

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza

— Uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauaren 4.3.d) apartatuan jasotako aukeraren arabera, 
ondoren zehazten den hobaria sartzea ordenantzaren 6.2 artikuluan, f) apartatu gisa, honako 
idazkerarekin: “Ehuneko 50eko hobaria izango dute babes publikoko etxebizitzei lotutako 
eraikuntza, instalazio edo obrek. Aurreko letretako hobariak aplikatuta baldin badira, letra ho-
netako hobaria aurreko horiek aplikatu ondoren ateratzen den kuotari ezarriko zaio.”

— Aldatzea ordenantzaren 6. artikuluko 2.e) apartatua. Honela geratuko da: “Merkataritzako 
lokalak birgaitzeko obren kasuan, saltoki txikiak eta antzekoak badira, zerga tasa ehuneko 1ekoa 
izango da, betiere erakunde eskudunak aldeko txostena egiten badu”.

— Ordenantzaren eranskinetik kentzea Arabarriren programari buruzko aipamena.

— Indarrean dagoen ordenantzaren gainerakoa ez aldatzea.

Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza

— Karga tasa: ehuneko 15,72.
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Etxeak edateko urez hornitzeagatik eta estolderiagatik ordaindu 
beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza

Honako tasa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

2019ko tarifak

URA ESTOLDERIA

Etxeko erabilera:

Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3: 7,880 7,500

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 30 m3: 0,483 0,433

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 31 m3 – 40 m3: 0,604 0,493

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 41 m3 – 50 m3: 0,755 0,654

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, > 51 m3: 1,157 0,905

Denda txikien erabilera eta industria erabileran sartuta ez dauden jarduerak

Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3: 7,880 7,450

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 30 m3: 0,483 0,433

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 31 m3 – 40 m3: 0,604 0,493

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 41 m3 – 50 m3: 0,755 0,654

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, > 51 m3: 1,107 0,905

Industriako erabilerak:

Hiruhilekoko gutxienekoa, 21 m3: 10,930 8,090

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, < 45 m3: 0,624 0,473

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 46 m3 – 60 m3: 0,724 0,634

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 61 m3 – 100 m3: 0,865 0,694

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 101 m3 - 500 m3: 1,107 0,765

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 101 m3 – 500 m3: 1,127 0,765

Gutxienekoaren gaineko kontsumoak, 501 m3 – 1000 m3: 1,137 0,765

Harguneak:

1 hazb. - 25 mm: 809,160

1,5 hazb. - 40 mm: 1.120,720

2,5 hazb. - 65 mm: 1.674,310

3 hazb. - 80 mm: 2.108,640

4 hazb. - 100 mm: 2.524,650

Hornidurarako altak:

Hornidurarako alta: 167,780

Horniduraren titularra aldatzea: 81,080

Horniduraren titularra aldatzea horniduraren gaia den higiezinaren jabeen artean 8,120

Kontagailuak irakurri eta mantentzearen kuota

Etxebizitzak: 2,440

Industriak (soilik irakurtzea) 10,090

Establezimenduak irekitzeko baimenagatik ordaindu 
beharreko tasa arautzen duen ordenantza

Honako tasa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

A) Egiaztatzea betetzen direla erabilera aldaketarik ez dakarten jardueren gaineko legeria 
sektorialak ezarritako baldintzak, jarduera espedienterik ez dagoen kasuetan:

— 0 – 100 metro koadro: 215,31 euro.

— 100-250 metro koadro artean: 240,66 euro.

— 250 metro koadro baino gehiago: 402,97 euro.
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B) Egiaztatzea betetzen direla jardueren gaineko legeria sektorialak ezarritako baldintzak 
jardueraren aldez aurreko gaztigua eman beharra ezarrita daukaten jarduera sailkatuetan:

— 0 – 100 metro koadro: 439,82 euro.

— 100-250 metro koadro artean: 521,60 euro.

— 250 metro koadro baino gehiago: 606,77 euro.

C) Egiaztatzea betetzen direla jarduera lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak eta legeria 
sektorialak ezarritako baldintzak jarduera baimenaren peko jarduera sailkatuetan:

— 0 – 250 metro koadro: 446,63 euro.

— 250-500 metro koadro artean: 893,28 euro.

— 500 metro koadro baino gehiago: 2.235,17 euro.

Zerbitzu publikoak emateagatiko eta administrazio jarduerak 
egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantza

A) epigrafea. Zaborra biltzeko zerbitzuaren tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

2019ko tarifak (hiruhilekoak)

Etxebizitzak: 22,90 euro

Janari dendak: 43,72 euro

Enpresak, < 5 langile: 34,31 euro

Gizarte eta kultura jardueretan erabiliko diren lokalak: 65,87 euro

Tabernak eta antzekoak: 110,74 euro

Landa turismo eta nekazaritza turismoko etxeak 88,00 euro

Hotelak eta jatetxeak: 148,02 euro

Supermerkatuak, < 350 m2 110,74 euro

Supermerkatuak, >350 m2 135,39 euro

Enpresak, 5 - 20 langile: 92,82 euro

Enpresak, 21 - 50 langile: 105,56 euro

Enpresak, > 50 langile: 157,31 euro

Bulegoak eta merkataritzarako lokalak, oro har: 33,63 euro

Lonjak, merkataritzako jarduera izapidetu gabe: 4,59 euro

Garaje plazak: 0,54 euro

B) epigrafea. Udalaren kirol instalazioen harpidedunen tasa eta leku horiek erabiltzeko sa-
rreren eta alokairuen zenbatekoa.

Tarifa hauek aplikatzea erabaki da:

Matrikula, urteko eta hiruhileko abonamendua

4 urtetik beherakoak Doan

5 urtetik gorakoak 10,00 euro

Urteko abonamendua

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 -16 urte 77,30 euro

17 eta 25 urte bitartekoak 93,90 euro

26 urtetik gorakoak 127,05 euro
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Hiruhilekoko abonamendua

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 -16 urte 33,20 euro

17 eta 25 urte bitartekoak 44,20 euro

26 urtetik gorakoak 55,30 euro

Udako abonamendu matrikula Doan

Udako abonamendua

4 urtetik beherakoak 0,00 euro

4 -16 urte 33,20 euro

17 eta 25 urte bitartekoak 44,20 euro

26 urtetik gorakoak 55,30 euro

Udalaren kirol instalazioetako sarrera eta alokairu tasak, 2020rako

1. Udal igerileku estali edo estali gabeetara sartzea.

Abonamendudunak Doan

Abonamendu gabeak
18 urtetik beherakoak 2,50 euro

18 urtetik gorakoak 5,00 euro

Taldeak, 15 lagunetik gorakoak

18 urtetik beherakoak 1,25 euro

18 urtetik gorakoak 2,50 euro

Aguraingo talde federatuak ( 6 lagun), baldin eta klubek eskaera egiten badute

18 urtetik beherakoak 1,25 euro

18 urtetik gorakoak 2,50 euro

Hileko pasea
18 urtetik beherakoak 13,50 euro

18 urtetik gorakoak 26,65 euro

Kalea ordubetez alokatzea 12,40 euro

2. Squash-a alokatzea.

Ordu erdiko saioa

Abonamendudunak 2,90 euro

Abonamendu gabeak (alokairua + igerilekuetarako sarrera) 8,05 euro

Ordu erdiko 10 saio

Abonamendudunak 19,60 euro

3. Kiroldegia alokatzea.

A) Pilotalekua

Abonamendudunak Ordubete 7,35 euro

Abonamendu gabeak Ordubete 13,80 euro

B) Futbito edo saskibaloi zelaia

Abonamendudunak Ordubete 11,55 euro

Abonamendu gabeak Ordubete 18,20 euro

C) Dutxak

Abonamendu gabeak 2,50 euro

D) Erabilera bereziak

Berogailurik gabe Ordubete 73,45 euro

Berogailuarekin Ordubete 122,85 euro

Aparteko garbi-ikuzia 184,15 euro

Fidantza 1.057,55 euro
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4. Belar artifizialeko futbol zelaia alokatzea.

Argirik gabe erreserbatzea (gehienez 2 ordu): 103,25 euro.

Argiarekin erreserbatzea (gehienez 2 ordu): 158,95 euro.

Aldagelak erabiltzea: 103,25 euro.

5. Rokodromoa erabiltzea.

Abonamendudunak: doan.

Abonamendu gabeak: 1,60 euro.

6. Muskulazio aretoa erabiltzea.

Ordubete:

Abonamendudunak: doan.

Abonamendu gabeak: 2,75 euro pertsonako.

Hiruhileko abonamendua abonatu gabeentzat: 44,25 euro pertsonako.

7. Gimnasioa erabiltzea.

Gimnasioa taldeek alokatzea: 6,65 euro/ordu.

8. Tenis pista alokatzea. (Dohainik erabil daiteke baina erabiltzeko lehentasuna izateko, erre-
serbatu egin beharko da).

Abonamendudunak Ordubete 2,90 euro Argiarekin 7,35 euro

Abonamendu gabeak Ordubete 7,35 euro Argiarekin 11,00 euro

9. Sauna.

Hiru ordu laurdeneko saio bat:

Abonamendudunak: 3,65 euro.

Abonatu gabeek (alokairua + igerilekurako sarrera): 8,95 euro.

Hiru ordu laurdeneko 10 saio:

Abonamendudunak: 21,85 euro.

10. Bolatoki estalia erabiltzea.

Abonamendudunak: 1,40 euro.

Abonamendu gabeak: 2,75 euro.

11. Kanpoko pistak erabiltzea (Apategi-Moncloa).

Doan.

Udalaren kirol jardueren prezioak zehazteko irizpideak:

1. Aurreko denboraldian ere izan ziren jarduerei ehuneko 3ko igoera aplikatuko zaie.

2. Hirugarren adinekoei zein ezintasunen bat dutenei zuzenduriko jarduerei dagokienez, 
ehuneko 50eko murrizketa aplikatuko zaie lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen ez duten 
jubilatu edo pentsiodunak direnean.

3. Kirol ikastaroak emateko kontratatutako enpresetako langileek emandako jarduera be-
rriengatik, dagoeneko badiren antzeko ikastaroengatik kobratzen den prezio bera kobratuko da, 
betiere haien praktika egun kopuru berbera badute.
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4. 3. puntuan jasotako ez bezalako enpresei kontratatutako balizko jarduerek hura emateak 
eragindako kostuaren araberako prezioa izango dute. Prezio hori ez da izango bera udal kirol 
instalazioetako abonatu eta abonatu gabeentzat.

5. Eskaintzen diren astean behingo jardueretan, beste jardueraren bat eginez gero, astean 
bi eguneko jardueren prezioaren erdia kobratuko da.

Udan:

Igeriketa mantentzea -aquAfitness (16 urte baino gehiago):

Abonamendudunak: 43,35 euro.

Abonamendu gabeak: 61,50 euro.

Igeriketa ikastaroak:

Abonamendudunak: 24,70 euro.

Abonamendu gabeak: 37,00 euro.

Eskola igeriketa kanpaina Agurainen. 2020-2021ko ikasturtea:

Ikastaro osoaren prezioa, taldeko, 173,10 euro da (69,35 euro, monitorea gorputz hezkuntzako 
irakaslea bada) Aguraingo ikastetxeetako ikasleen kasuan, eta 415,55 euro taldeko (103,90 euro, 
monitorea gorputz hezkuntzako irakaslea bada) beste udaletako ikasleen kasuan.

D) epigrafea. Kultura jardueren zerbitzuaren tasa.

Tarifa hauek ezartzen dira:

— Informatika gelako bazkideak, urteko kuota: 14,94 euro urtean.

— Informatika gela alokatzea: 45,19 euro/ordu.

— Informatikako udal teknikariaren zerbitzua: 37,36 euro/ordu.

— Lantegiak eta ikastaroak: lantegi edo ikastaroaren arabera.

E) epigrafea. Udalaren langileekin eta materialarekin zerbitzua eskaintzeagatik kobratu be-
harreko tasa.

Tarifa hauek ezartzen dira:

— Udaletxeko eskailera, eguneko: 3,80 euro.

— Udal langilea, ordua (Udalhitzen arabera):

— Mahaiak eta aulkiak: doan.

F) epigrafea. Agiriak emateagatik kobratu beharreko tasa.

Tarifa hauek ezartzen dira:

Agiri ofizialaren fotokopia, A4, zuri-beltzean 0,131 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, zuri-beltzean 2,252 euro

Planoen fotokopia 2,203 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A4, koloretan 0,372 euro

Agiri ofizialaren fotokopia, A3, koloretan 0,744 euro

Agiriak konpultsatzea 1,056 euro

Kopiak CDan (CDa barne) 3,994 euro

Kopiak pendrive-an 1,157 euro

G) Epigrafea. Hirigintzako lizentzien tasa.

Tarifa hauek ezartzen dira:

— Lurzatikatzeengatik, banaketengatik, eraikinen erabilera aldatzeagatik, lurzatiaren bata-
sunari eutsiz egindako espazio zatiketengatik eta antzekoengatik (jatorrizko lurzati eta emaitza 
den lurzati bakoitzeko): 31,06 euro.

— Interesdunak hala eskaturik, finkei, egikaritze unitateei edo sektoreei buruzko zedulak eta 
hirigintzako txostenak egitea: 47,70 euro.
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— Urbanizazioei, obrak edo antzekoak egiteari, eta jardueretarako kokaguneei, baldintzei 
edo mugei buruzko txostenak eta abar egitea: 9,77 euro.

— Partikularrek hala eskatuta espedienteak izapidetzea: dagozkion iragarkiak argitaratzearen 
kostua.

H) epigrafea. Udal hilerriaren aprobetxamenduaren tasa.

Tarifa hauek ezartzen dira:

A) Hobitik ateratzearen eta hobiratzearen eskubideak 32,52 euro

B) Horma hobiak

Betiko esleitzea 481,72 euro

Aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 48,16 euro

Horma hilobiak errautsetarako 193,03 euro

Aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 19,32 euro

C) Lurpeko hilobia: aldi baterako okupaziorako eskubideak (urtean) 48,16 euro

D) Lursailak lagatzea (m2-ko) 243,63 euro

E) Lurperatzailearen zerbitzuak (zerbitzua)

Hilobiratzeak

Horma hilobian 113,06 euro

Panteoian 176,72 euro

Lurpean 424,24 euro

Errautsak horma hilobian edo panteoian 113,06 euro

Hilobitik ateratzea

Horma hilobian 169,68 euro

Panteoian 191,21 euro

Lurpean 287,20 euro

Udal jabari publikoaren erabilera pribatuaren edo aprobetxamendu 
bereziaren tasak arau tzen dituen ordenantza

A) epigrafea. Bide publikoetako lurpea, lurrazala edo airea okupatzearen tasa.

Hona zer tarifa aplikatuko zaien 2020an bide publikoen lurpeko, lurrazaleko edo aireko oku-
pazioa aplikatzen duten eta herritar gehienei edo herritarren zati handi bati eragiten dieten hor-
nidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresei: udalerri honetan urteko fakturazioaren ondorioz 
lortzen duten sarrera gordinen ehuneko 1,5.

Bigarren tarifa. Linea elektrikoak.

1. Behe tentsioko milimetro edo zatikiko, gehienez ere hiru eramailek eta neutro batek 
eratzen dutenean, hau ordainduko da urteko:

EROANBIDEAK LURPEKOAK AIREKOAK

a) Sekzioa (≤ 10 mm2) 0,091 euro 0,131 euro

b) Sekzioa (11 - 50 mm2) 0,131 euro 0,241 euro

c) Sekzioa (51 - 200 mm2) 0,191 euro 0,402 euro

d) Sekzioa (201 - 500 mm2) 0,433 euro 0,604 euro

e) Sekzioa (> 500 mm2) 0,855 euro 1,006 euro

Lurpeko instalazioak zenbait linea eramaile jasotzen dituen hodi batean sartzen badira, 
likidazio oinarri izango da linea guztien sekzioen batuketa.

Airetiko lineei gagozkiela, linea berri izango da hiru eramaile eta neutro bakoitzaren ba-
tuketa, eta likidazio oinarri, eroanbide guztien sekzioen batuketa.

2. Berariaz tarifatu gabeko kable eta hodiak, metro lineal edo zatikiko eta urteko:

— Lurpekoak: 0,191 euro.

— Airetikoak: 0,332 euro.
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Hirugarren tarifa. Hodiak.

Likidoak edo solidoak eramateko, lurpeko hodiaren metro lineal edo zatikiko eta urteko:

a) 50 mm-ko diametrora arte: 0,181 euro.

b) 51-100 mm-ko diametroa: 0,272 euro.

c) 101-200 mm-ko diametroa: 0,563 euro.

d) 201-500 mm-ko diametroa: 1,479 euro.

e) 500 mm-tik gorako diametroa: 5,352 euro.

Laugarren tarifa. Transformadoreak.

— Bide publikoko argindar transformadoreak:

a) Okupazioa: urtean 20 m2 arte: 98,61 euro.

b) Okupazioa: urtean 20 m2 arte: 176,86 euro.

— Lurpeko transformadoreak: bakoitzeko eta urteko: 154,85 euro.

Bosgarren tarifa. Beste instalazio batzuk.

1. Kutxatilak-erregistroak: 1/2 m2 arte, bakoitzeko eta urteko: 6,71 euro.

Kutxatilak-erregistroak: 1/2 m2 arte, bakoitzeko eta urteko: 12,84 euro.

2. Goi tentsioko banaketa edo adarkatze kutxak, lurpean: 6,71 euro.

3. Salmenta edo baskula automatiko edo antzeko gailuko (txanpon bidez abiarazten direnak) 
eta urteko: 50,77 euro.

Gailu horiek berek udal lokal edo eraikinetan jarriz gero: 76,02 euro.

4. Gasolina, lubrikagarri, aire hornigailuko eta urteko: 135,45 euro.

5. Olio astunak, ikatza edo beste material batzuk deskargatzeko tobera, estalki edo aho 
bakoitzeko:

Okupazioa urtean 1/2 m2 arte: 17,17 euro.

Okupazioa urtean 1/2 m2 baino handiagoa bada: 42,65 euro.

6. Bide publikoko airea okupatzea, m2-ko: 0,624 euro.

Seigarren tarifa.

Udalaren jabetzako lurpea erabiltzen denean aurreko tarifetan jasotzen ez diren erabilere-
tarako, m2 edo zatiki bakoitzeko 0,805 euroko tasa ordaindu beharko da.

Zazpigarren tarifa.

1. Gordailu erakundeek edo beste finantza erakunde batzuek fatxadetan jarritako kutxazain 
automatikoak direla-eta bide publikoko lurpearen, lurrazalaren edo airearen aprobetxamendua 
da tasa horren zerga gaia, baldin eta zerbitzua bide publikoan eskaintzen bazaio erabiltzaileari.

2. Tasa hau ordainduko dute aurreko puntuan adierazitako ezaugarriak betetzen dituzten 
kutxazain automatikoek: bakoitzeko 372,38 euro urtean.

3. Tasa ordaintzeko beharra izango dute gordailu erakundeek edo beste finantza erakunde 
batzuek, erabiltzaileei bide publikoan zerbitzua eskaintzeko fatxadetan kutxazain automatikoak 
jarrita badituzte.

B) epigrafea. Bide publikoko lurretan laginketak edo lubakiak irekitzeagatik eta bide publi-
koetako zoladura eta espaloiak altxatzeagatik ordaindu beharreko tasa.
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Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

— Tarifa: 0,778 euro/m2.

— Fidantza: Obra kostuaren ehuneko 4,80.

C) epigrafea. Salgaiek, eraikuntza materialek, obra hondakinek, hesiek, eustoinek, astotxoek, 
aldamioek eta antzeko instalazioek erabilera publikoko lurra okupatzeagatik ordaindu beharreko 
tasa.

2020ko tarifak, eguneko eta metro koadroko:

— 50 metro koadro arteko merkantziak: 0,141 euro.

— Eraikuntzako materialak 50 m2 arte: 0,141 euro.

— 50 metro koadro baino gehiagoko merkantziak eta eraikuntzako materialak: 0,211 euro.

— Hesiak: 0,141 euro.

— Obra hondakinak: 0,141 euro.

— Astotxoak eta aldamioak: 0,141 euro.

— Antzeko instalazioak: 0,141 euro.

D) epigrafea. Erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizunak edo 
erakargarriak jartzeagatik edo kale industriengatik, salmenta ibiltariagatik edo filmaketa zine-
matografikoak egiteagatik ordaindu beharreko tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

1. Barrakak eta feriako aparailuak: horretarako egin den pleguan lursailen enkanterako zehaztu den gutxieneko tasa.

2. Kalez kaleko industriak eta industria ibiltariak

- Zorroztaileak, eguneko: 0,96 euro eguneko

- Oinetako garbitzaileak, eguneko: 0,96 euro eguneko

- Argazkilariak, eguneko: 0,96 euro eguneko

- Aurrekoetan sartu ez diren beste batzuk: 13,01 euro eguneko

3. Salmenta ibiltaria URTEKO TARIFA HIRUHILEKOKO TARIFA EGUNEKO TARIFA

- 1 – 3 metro lineal: 272,84 euro 78,55 euro 10,16 euro

- 3 – 6 metro lineal: 347,42 euro 99,74 euro 13,01 euro

4. Salmenta ibiltaria, azoka astearteez besteko egun bakanetan:

Eguneko tarifa, 1 - 3 m: 10,51 euro Eguneko tarifa, 3 - 6 m: 13,67 euro

E) epigrafea. Bide publikotik ikus daitezkeen pintada, pankarta, errotulu, propaganda eta 
iragarkien tasa.

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

— Hauteskundeetako propaganda, horretarako zehaztutako lekuetan: doakoa.

— Hauteskunde kanpainetatik kanpo jarriz gero: 0,704 euro/m2.

F) epigrafea: bide publikotik ikusteko moduan edo bide publikoan bertan dauden erakus-
leihoak, erakusketak, kartelak, horma-irudiak eta iragarkiak jarriz okupazioa eragitearen tasa.

2020ko tasak:

— Erakusleihoak, metro lineal edo zatikiko, urteko: 2,223 euro.

— Aldi baterako erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartelak, eguneko: 0,714 euro.

— Erakusketa, iragarki, horma irudi edo kartel finkoak, urteko: 6,700 euro.
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G) epigrafea: ibilgailuak espaloiak zeharkatuz aparkalekuetara sartzeko okupazioa edo apar-
katzeko eta edozein eratako salgaien zama-lanetarako bide publikoa erreserbatzeko okupazioa 
eragitearen tasa.

— Eraikin edo kotxetegi partikularretan ibilgailuentzako sarrera izatea, edo aparkaleku ko-
mun bateko plaza indibidualetan, edo jabeen komunitate baten zati diren zona edo kale par-
tikularretan, komunitateko kide ez direnen ibilgailuei aparkatzeko debekua jarrita: 57,69 euro.

— Ibilgailuak gordetzen diren garaje edo lokaletan sarrera izatea, non konponketak edo 
koipeztatze, garbitze, petroliotze edo antzeko lanak egin daitezkeen, edo erregaiez hornitu: 
57,69 euro.

— Sarrera izatea ibilgailuak gordetzen diren merkataritzako garaje, lokal edo aparkalekuetan, 
non aparkatzeko denboragatik prezio jakin bat kobratzen den (ordukako aparkalekua): 57,69 
euro.

— Ibilgailuak saldu, erakutsi eta konpontzeko lokaletan sarrera izatea, edo koipeztatze, gar-
bitze, petroliotze lanak egiten diren lokaletan: 57,69 euro.

— Merkataritza edo industria lokaletan sarrera izatea merkataritza gaiekin lotutako zama 
lanak egiteko: 57,69 euro.

— Erabilera publikoko bide eta lurretan espazioak gordetzea, zama lanak egiteko: 57,69 euro.

Auzokoek baso gaiak sutarako aprobetxatzegatik ordaindu 
beharreko tasak arautzen dituen ordenantza

2020ko tasak:

— Egur sortak: 25,51 euro sortako.

— Egur hila: 16,02 euro tonako.

Aguraingo Udalaren “Sotos eta Vargas” mendiko (onura publikoko 
610. mendia) eta “Udala” mendiko (onura publikoko 611. mendia) 

abeltzaintza aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza

2020ko tasak:

Kuota abelburuko

ESPEZIEA SOTOS ETA 
VARGAS UDALA

Ardiak 1,492 euro 1,492 euro

Txerriak 5,370 euro 5,370 euro

Ahuntzak 5,370 euro 5,370 euro

Zaldi, asto eta mandoak 11,588 euro 11,588 euro

Behiak 11,622 euro 11,622 euro

Udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera lagatzea arautzen dituen zerga orde-
nantza

Laga daitekeen materiala:

Ikus-entzunezko materiala.

Musika kioskoa.
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Laga daitezkeen lokalak:

* Erabilera orokorretarako: 

- Ekitaldi aretoa.

— Manu Yanke aretoa.

— Zabalarte, erakusketetarako izan ezik.

— Lezao kirolguneko bilera gela.

* Erabilera murriztuetarako: 

- Harresi Aretoa.

— Informatika gela.

2020ko tasak:

Tarifak

a) Irabazteko xederik gabeko Aguraingo elkarte eta bizilagunak

Erabilera murriztuetarako
Harresi Aretoa 31,54 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Informatika gela 6,32 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Erabilera orokorretarako 0,00 euro

Materialaren mailegua 0,00 euro

b) Irabazteko xederik gabeko Aguraindik kanpoko elkarte eta bizilagunak

Erabilera murriztuetarako
Harresi Aretoa 105,09 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Informatika gela 12,62 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Erabilera orokorretarako 6,32 euro

Materialaren mailegua 6,32 euro

c) Irabazteko xedea duten erakunde pribatuak (enpresak, sindikatuak, alderdi politikoak)

Erabilera murriztuetarako
Harresi Aretoa 105,09 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Informatika gela 12,62 euro + 31,54 euro/ordu teknikoa

Erabilera orokorretarako 12,62 euro

Materialaren mailegua 12,62 euro

d) Ordenantzan zehaztutako fidantzak

Musika ekipo handia mailegatzeagatik 157,64 euro

Musika ekipo txikia mailegatzeagatik 52,56 euro

Ikus-entzunezko beste edozein material mailegatzeagatik 26,29 euro

Kioskoak mailegatzeagatik 105,08 euro

Harresi Aretoa erabiltzeagatik 157,64 euro

Ostalaritza eta antzeko establezimenduetako titularrek terrazak, mahai 
hankabakarren mul tzoak eta instalazio osagarriak instalatzeko egiten duten 

erabilera publikoko zoruaren okupazioa arautzen duen ordenantza

2020ko tasak:

Mahai-aulkiak 23,13 euro/urtea

Itzalkinak, berogailuak, mahai garaiak eta aulkiak (3) 18,92 euro/urtea

Babesak, trenkadak, haize-babesak, lorontziak 10,51 euro/urtea

Olanak 3,16 euro/m2/urtea

Baimen bereziak mahaiak eta aulkiak pilatzeko 21,03 euro/m2/urtea
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Aguraingo Udalaren ordenantza, sasoiko langileentzako 
instalazioak erabiltzea arautzen duena

Honako tarifa hauek ezartzen dira 2020ko ekitaldirako:

UAGA sindikatuak erabiltzen badu: 4,21 euro, pertsona eta eguneko

Erabileraren eskatzaileak udalerriko bertako gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:

* 18 urtetik beherakoak 4,21 euro, pertsona eta eguneko

* 18 urtetik gorakoak 6,32 euro, pertsona eta eguneko

Erabileraren eskatzaileak udalerritik kanpoko gizarte, kultura edo kirol entitateak badira:

* 18 urtetik beherakoak 6,32 euro, pertsona eta eguneko

* 18 urtetik gorakoak 8,41 euro, pertsona eta eguneko

Erabiltzaile kopuruaren arabera, deskontu hauek egin ahal izango dira:

* 11-20 pertsona bitartean: ehuneko 15eko deskontua

* 20-30 pertsona bitartean: ehuneko 20ko deskontua
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