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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

2020rako zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak 
eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa behin betiko onestea

ZERBITZU PUBLIKOENGATIK ETA ADMINISTRAZIO JARDUERENGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

A. TASAK

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren 20 eta 25. arti-
kuluek, Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 14ko 185/1995 Epaiak eta uztailaren 13ko 25/1998 
Legeak xedatzen dutenari jarraituz, Zigoitiko Udalak ordenantza honen eranskinean ageri diren 
zerbitzuak emateagatik eta jarduerak egiteagatik tasak ezarri eta exijitzen ditu, ordenantzak 
adierazitako moduan.

2. artikulua

Ordenantza Zigoitiko udalerri osoan ezarriko da.

II. Zergagaia

3. artikulua

Udalak, udal-eskumenekoa den zerbitzua edo administrazio-jarduera, bai hala eskatu zaio-
lako, bai gizabanakoek egindako zerbaitek edo egin gabe utzitako zerbaitek zeharka eragin 
duelako, benetan ematea edo egitea izango da zergagaia, subjektu pasiboari eragiten edo 
onurarik ekartzen dion neurrian.

Zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasak ezarrita ere, horrek ez du esan nahi zerbitzu 
hauek ezartzeak edo zabaltzeak sor litzakeen tasa bereziak ordaindu beharko ez direnik.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergak ordaintzen dituzten subjektuak pertsona fisiko eta juridikoak 
zein Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluak aipatzen dituen Entitateak 
dira, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenean eta horien onuraz edo eraginaz gozatzen 
dutenean.

2. Hurrengoak zergadunaren ordezkoak izango dira:

a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura edo eragina ekartzen 
badizkiete, horiengatik ordaindu beharreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Hauek, 
hala badagokio, dagozkien onuradunei ordainaraziko dizkiete.

b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, ematen diren zerbitzuak hauek 
direnean: suteen kontrako neurriak hartzea, suteak itzaltzea, aurri, eraikuntza eta eraisketen 
babeseko neurriak hartzea, salbamenduak eta oro har, pertsona eta ondasunak babestea eta, 
halaber, zerbitzua mantentzea.
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c) Tasak lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arautegian xedatutako hirigintza-bai-
menak emateagatik ordaindu behar badira, edo kontrolezko administrazio-jardueretan, 
lizentziaren ordez, erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiazko jakinarazpena eskatu behar 
diren kasuetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak.

5. artikulua

Hurrengoek ordaindu beharko dituzte tasak:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatu badituzte, eskatu duena.

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 
lepora dakiokeena.

6. artikulua

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

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

7. artikulua

Honako salbuespen eta hobari hauek finkatu dira:

— Salbuetsita egongo dira gizarteratzeko diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak; 
egoera hori egiaztatu behar dute, eta horretarako aldez aurretik Zigoitiko Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuari egiaztagiria eskatuko diote.

— Ehuneko 75eko hobaria izango dute gizarte larrialdiko laguntza jasotzen dutenek; egoera 
hori egiaztatu beharko dute, eta horretarako aldez aurretik Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari egiaz-
tagiria eskatu beharko diote.

V. Zerga-oinarria

8. artikulua

Zerbitzua egiten duen unitate bakoitza izango da zerga oinarria, dagokion tarifak dioen 
neurrian.

VI. Kuota

9. artikulua

1. Zerga kuota zehazteko, aurreko artikuluari darion oinarriari eranskinean jasotako dagokion 
tarifa gehituko zaio. Gehitu ere, bertan, eranskinean, zehaztutako arauen arabera. Hau da, tarifa 
aplikatu ondoren ematen duenari, zehaztutako zenbateko bat gehituko zaio edo, bestela, biak 
batera aplikatuz ematen duena.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

1. Tasaren sortzapena zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortuko da. Hala 
ere, zenbateko osoaren edo zati baten gordailua eska daiteke.

2. Tasa urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera izango da zor eta zergaldiak urte osoa har-
tuko du, salbu eta zerbitzu edo jarduera hasi edo uzten den urtean. Horrelakorik gertatuz gero, 
zergaldia egoera horri egokituko zaio eta kuota hainbanatu egingo da, baldin eta eranskinean 
jasotako aplikazio arauek hala xedatuta badute.
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VIII. Likidazioa eta ordainketa

11. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa udal administrazioak egingo du, eta li-
kidatutako kuota ordaindu beharko 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 zergen likidazioari, bilketari eta ikuskaritzari dagokion guztian 
eta zergen arau-hausturetan eta dagozkien zehapenak zehazteari dagokion guztian, Arabako 
Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.

X. Azken xedapena

Ordenantza hau indarrean sartuko da ALHAOn argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera 
eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

B. PREZIO PUBLIKOAK

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Zigoitiko Udalak, Tokiko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
20.1. B) eta 43tik 50erako artikuluetan, eta Balio Erantsiaren Zerga arautzen duen urtarrilaren 
19ko 12/1993 Foru Dekretu Arautzailean ezarritakoarekin bat eginez, udalaren eskumenekoak 
diren zerbitzuak ematerakoan edo jarduerak egiterakoan prezio publikoak ezarri eta eskatu 
ahal izango ditu.

Ezingo da prezio publikorik eskatu, Tokiko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 
Foru Arauaren 20. Artikuluan zerrendatutako zerbitzuengatik.

2. artikulua

Prezio publikoak, Zigoitiko udalerriaren lurralde-eremu osoan aplikatuko dira.

II. Jarduera zergapegarria

3. artikulua

Jarduera zergapegarria honakoa da: zerbitzuak ematea edo jarduerak egitea, beti ere, To-
kiko Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren 20.1. B) artikuluan zehaztutako baldintzaren bat 
betetzen ez duten zerbitzu edo jarduerak badira. Hau da, administratuek eskatutako edo boron-
datez jasotakoak izatea, eta esparru pribatuak ere zerbitzu hori ematea edo egitea.

Balio Erantsiaren Zerga arautzen duen urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Arautzailearen 
7.8 artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, kontrako zentzuan, Tokiko Administrazioak egiten 
dituen zerbitzuak, bere kontraprestazioa prezio publiko bat bada, Balio Erantsiaren Zergapean 
egongo dira, zerbitzuak atxikipena badu, eta salbuetsita ez badago.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

Subjektu pasiboak izango dira, zergadun modura, zerbitzu edo jardueren onuradun diren 
pertsonak, zerbitzu edo jarduera horiek prezio publikoak badituzte.
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IV. Zenbatekoa eta murrizketak

5. artikulua

Prezio publikoen zenbateko osoak gutxienez emandako zerbitzuaren edo gauzatutako jar-
dueraren kostua bete beharko du.

Tartean gizartearen, ongintzaren, kulturaren edo interes publikoaren esparruko arrazoiak 
badaude, eta arrazoi horiek hala gomendatzen badute, Zigoitiko Udalak aurreko gutxienekoaren 
azpitik ezarri ahal izango ditu prezio publikoak. Orokorrean, prezio publiko murriztuak ezingo 
du zerbitzuaren edo egindako ekintzaren kostuaren ehuneko 50tik behera xedatu.

Kasu horietan, udal aurrekontuan beharrezko hornidura atxiki beharko da, desberdintasuna 
estaltzeko.

V. Sortzapena

6. artikulua

Prezio publikoa ordaintzeko betebeharra zerbitzua ematen hasten denean edo jarduera 
gauzatzen denean hasiko da. Hala ere, Zigoitiko Udalak aldez aurretik zenbateko osoa edo zati 
bat ordaintzea eskatu ahal izango du.

Zerbitzu publikoa ordaintzeko betebeharra duenari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, 
zerbitzua edo jarduera ez bada ematen edo gauzatzen, ofizioz itzuliko zaio dagokion zenbatekoa.

Zigoitiko Udalak prezio publikoak eskatu ahal izango ditu, autolikidazio modura.

VI. Prezioak ezartzea

7. artikulua

Prezio publikoak ezartzeko edo aldatzeko erabakia hartzea Udalbatzaren Osoko Bilkuraren 
ardura da, indarrean dagoen legeriaren arabera.

1. ZABORRAK BILTZEKO ZERBITZU PUBLIKOA ESKAINTZEA

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan ezarritakoari ja-
rraituz, zaborrak biltzeko zerbitzua emateagatik ordaindu beharreko tasa ezarri eta eskatuko 
du Udalak, ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere 
ordenantzaren zati da.

2. artikulua

Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. Zergagaia

3. artikulua

1. Tasa honen zergagaia da zarama biltzeko zerbitzua ematea, garraiatzea eta baimendutako 
zabortegietan tratamendua egitea. Tasa hori ordaindu beharko da udalak zuzenean kudeatuta 
zein partzuergoaren edo kontratistaren bidez ematen bada zerbitzua.

2. Zerbitzua gauzatutzat joko da, eraikina dagoen eremuan zaborrak jasotzeko udal zerbitzua 
ezarrita eta jardunean ari denean.
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3. Etxeetako zarama biltzeko zerbitzua ematea orokorra eta nahitaezkoa da. Horregatik, udal 
antolakuntzak barne hartzen duen eremuan dauden eraikinetako titularrek eta erabiltzaileek 
zerbitzua erabiltzen dutela jakintzat emango da.

Honako hondakinak bildu, garraiatu, gorde eta deuseztatzea borondatezkoa da: lantegi eta 
tailerretako prozesu edo lantze industrialek sortutako hondakin solidoak; obra eta eraispenetatik 
ateratako eskonbru eta lurrak; ospitale, klinika eta osasun zentroetako detrituak.

III. Subjektu pasiboak eta salbuespenak

4. artikulua

1. Tasaren subjektu pasiboak dira zaborrak biltzeko zerbitzua eskatzen dutenak, edo zerbi-
tzuaren ondorioz onurak edo kalteak jasotzen dituztenak.

2. Etxebizitza edo lokaletako okupatzaileentzat onura edo kalte diren zerbitzu edo jarduerak 
direla eta ezarritako tasetan, zergapekoaren ordezko izaera izango dute etxebizitza edo lokal 
horien jabeek. Hala badagokie, beraiengan izango dute eragina, bakoitzarekin lotutako onura-
dunen kuotek.

3. Zerbitzu orokor eta nahitaezkoak emateagatik tasa ordaindu behar duten subjektu pasi-
boek alta, baja eta aldaketa aitorpenak aurkeztu beharko dizkiote udalari, hau da, tasa zuzen 
ezartzeko behar diren datuak eman beharko dizkiote, tasaren menpe dagoen etxebizitza, lokala 
edo establezimendua erosten den egunetik hasita hilabeteko epean, edo horri eragiten dion al-
daketa gertatzen den egunetik hasita; horretarako udalak onartutako eredua erabili beharko da.

4. Bizilekuaren titulartasunean aldaketak egonez gero, jabeak nahitaez jakinarazi beharko 
dizkio Zigoitiko Udalari eroslearen identifikazio-datuak. Edozein kasutan ere, titularrak eroslea-
ren ordezko izaera izango du.

5. artikulua

Zigoitiko Udalaren eta bere baitako administrazio-batzarren higiezinek ez dute tasa hau 
ordaindu beharrik izango, haien helburuak betetzeko erabiltzen badira. Udalaren eta adminis-
trazio-batzarren jabetzako etxebizitza edo negozio-lokalen errentariak ez dira horretan sartzen.

IV. Kuota

6. artikulua

1. Zergaren kuota urterokoa da, eta eranskinean jasota dagoen tarifen koadroan oinarrituta 
zehazten da.

V. Sortzapena

7. artikulua

1. Tasa urtarrilaren lehenengo egunean sortzen da, eta zergaldiak urte natural osoa hartuko 
du, udalak tasa hau hiru hilean behin edo sei hilean behin kobratzeko aukera ere izango duelarik.

2. Zerbitzua erabiltzen hasi edo erabiltzeari uzten zaionean, zergaldia egokitu egingo da, 
kuota hainbanatuz. Hainbanaketa hurrengo atalean zehazten denaren arabera egingo da.

3. Tasaren kuotaren zenbatekoa hainbanatu egingo da hiruhileko naturalen arabera, zerbitzua 
erabiltzen edo jasotzen hasi edo amaitzerakoan. Alta emateak eragina izango du, zerbitzua 
eskatu edo ematen den hiruhilekoaren lehenengo egunetik. Baja emateak eragina izango du, 
baja-eskaeraren hurrengo hiruhilekoaren lehenengo egunetik.

VI. Arau-hausteak eta zehapenak

8. artikulua

Zerga arau-hausteen kalifikazioari buruzko guztian, bai eta kasu bakoitzean arau-hauste horiei 
dagozkien zigorren kalifikazioan ere, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 77. artikuluan 
eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituko zaio.
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ERANSKINA

Zaborrak biltzeko zerbitzu publikoa emateagatik jaso beharreko tasak

Etxebizitzak eta lokalak:

Etxebizitzak 76,70 euro
Lokal profesionalak 76,70 euro
Dendak 153,52 euro

Zerbitzu-lokalak:

Zaldi-eskola 152,98 euro
Zahar-egoitzak, 20 plazara artekoak 188,56 euro
Zahar-egoitzak 21 eta 40 plaza bitartekoak 316,16 euro
Zahar-egoitzak, 40 plaza baino gehiagokoak 443,68 euro
Kirol-esparrua 635,18 euro
Gizarte zentroak 136,38 euro

Ostalaritzakoak:

Txokoak 214,72 euro
Tabernak/kafetegiak 214,72 euro
Sardexka bateko jatetxeak 368,18 euro
Sardexka biko jatetxeak 459,94 euro
Ostatua/nekazal turismoa 188,56 euro

Industria:

500 m2ra artekoak 169,62 euro
501 m2tik 1.000 m2ra bitartekoak 620,68 euro
1.001 m2tik 3.000 m2ra artekoak 951,22 euro
3.001 m2tik 10.000 m2 artekoak 1.426,90 euro
10.000 m2 baino gehiagokoak 1.902,58 euro

2. AURRETIAZKO JAKINARAZPENA JARDUERAREN HASIERAN 
ETA ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO BAIMENA

1. Helburua

Merkataritza, lanbide edo industriekin lotutako jardueretan aritzeko establezimenduak edo 
instalazioak edo lokalak zabaltzeko behar den aurretiazko jakinarazpena egitean behar diren 
kontrolezko administrazio jarduerak izango dira tasa honen helburua, bai eta jarduera horien 
lagungarri diren edo horiekin zerikusia duten espazioak zabaltzeko behar direnak.

2. Tarifak

Zerga-kuotak tarifa hauen araberakoak izango dira:

1. epigrafea. Aurretiazko jakinarazpenaren erregimenpean dauden jarduera eta instalazio 
klasifikatuak, Euskal Autonomia Erkidegoan ingurugiroa babesteko duen otsailaren 27ko 3/1998 
Legearen II. B eranskinaren arabera.
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1. idatz-zatia.

Ekipamendu publikoak 33,89 euro

2. idatz-zatia.

Nekazaritzako/abeltzaintzako ustiategiak:

500 m2ra artekoak 66,14 euro
501 m2tik 1.000 m2ra bitartekoak 133,00 euro

501 eta 1.000 m2ko tartean oinarritzat hartu den kopurutik abiatuta, lokalak dituen 1.000 m2 
bakoitzeko, ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da.

3.idatz-zatia.

Aurreko idatz-zatietan ezarrita ez dauden gainerakoak:

50 m2ra artekoak 92,43 euro
51 m2tik 100 m2ra bitartekoak 138,65 euro
101 m2tik 200 m2ra bitartekoak 205,40 euro

101 eta 200 m2-ko tartean oinarritzat hartu den kopurutik abiatuta, lokalak dituen 100 m2 
bakoitzeko, ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da.

2. epigrafea. Lizentziaren erregimenpean dauden jarduera eta instalazio klasifikatuak, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan ingurugiroa babesteko duen otsailaren 27ko 3/1998 Legearen II. 
A eranskinaren arabera.

1. idatz-zatia. Industriako lokalak.

1.000 m2ra artekoak 737,39 euro

Lokalak dituen 1.000 m2 bakoitzeko, kuotaren ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da.

2. idatz-zatia. Industriakoak ez diren lokalak.

2.1. Nekazaritzako/abeltzaintzako ustiategiak:

500 m2ra artekoak 94,48 euro
501 m2tik 1.000 m2ra bitartekoak 190,00 euro

501 eta 1.000 m2ko tartean oinarritzat hartu den kopurutik abiatuta, lokalak dituen 1.000 m2 
bakoitzeko, ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da.

2.2. Ekipamendu publikoak: 48,41 euro

2.3. Aurreko idatz-zatietan ezarrita ez dauden gainerakoak:

100 m2ra artekoak 94,48 euro
101 m2tik 200 m2ra bitartekoak 190,00 euro
201 m2tik 500 m2ra bitartekoak 378,96 euro

201 eta 500 m2ko tartean oinarritzat hartu den kopurutik abiatuta, lokalak dituen 500 m2 
bakoitzeko, ehuneko 10 gehiago ordaindu beharko da.
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3. Aplikazio arauak

3.1. Tasaren sortzapena burutuko da Udalak zergapeko egitatea osatzen duten kontrol jar-
duerekin hasten dituenean.

3.2. Ordainarazpen honen ondorioetarako, hauek izango dira irekitzeko baimena lortu be-
harra duten establezimendu edo instalazioak, aurretiazko jakinarazpenaren erregimenpean 
daudenak:

a) Hasierako instalazioak, bai eta merkataritza, industria edo zerbitzuetarako erabiltzen diren 
makinak edo beste elementuak jartze hutsa ere, nahiz eta berehala abiarazi, funtzionatu edo 
ireki ez.

b) Lokalez aldatzea.

c) Establezimenduan ematen den jardueraren aldaketa, nahiz eta izena, titularra edo lokala 
berdinak izan.

d) Jarduera zabaltzea; Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kuota handituz gero ho-
rrelakorik egon dela ulertuko da, salbu eta igoera hori zergak aldatu direlako gertatzen bada.

e) Lokalak handitzea.

3.3. Aurretiazko jakinarazpena aurkeztu ondoren establezimenduek jarduera aldatzen badute, 
egoera hauen arabera likidatuko da tasa:

a) Jarduera berria dela eta jardueren gaineko zergan dagokion atala edo dibisioa aldatu 
behar bada, dagokion tasa likidatuko da.

b) Aurretiazko jakinarazpenak, establezimendu berean jarduera bat baino gehiago aurrei-
kusten badu, kopuru handieneko epigrafearen arabera ordainduko da.

3.4. Aurretiazko jakinarazpena aurkeztu ondoren, interesdunek uko egin ahal diote honi. Hori 
gertatuz gero, eta eman izanaren jakinarazpenaz geroztik hogeita hamar eguneko epean egiten 
bada uko, ordaindu duten tasaren ehuneko 80 itzultzeko eskubidea izango dute edo, aurretik 
ordaindu ez badute, likidazioaren ehuneko 20 ordainduko dute; jakinarazpenaz geroztik hogeita 
hamar eguneko epea igaro ondoren baina hiru hilabeteko epearen barruan egiten bada uko, 
itzuli edo ordaindu beharrekoa ehuneko 50 izango da.

3.5. Ez zaie zergarik ezarriko titulartasun aldaketen jakinarazpenei, jardueran aldaketarik 
egon ez denean.

3.6. Tasa hau autolikidazioaren prozeduraren bidez bildu ahalko da.

3. HIRIGINTZARI BURUZKO GALDEREI IDATZIZ ERANTZUTEA

1. Zerga-kuotak honako hau bete beharko du:

• Finka, egikaritze unitate edo sektore bati aplikatu ahal zaion araudi urbanistikoari buruzkoak: 
34 euro.

• Jardueretarako leku, betebehar edo mugei buruzkoak: 34 euro.

2. Aplikatu beharreko arauak:

1. Txostenaren edo kontsultaren eskabidea egiten den unean sortuko da tasa.

2. Tasa biltzeko, autolikidazioaren prozedura erabili ahal izango da.

3. Udalerriko administrazio-batzarrak tasa hau ordaintzetik salbuetsita daude.
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4. FOTOKOPIAK ETA ANTZEKOAK EGITEA

1. Aplikatu beharreko arauak

1. Interesdunek aldez aurretik hala eskatuta, agirien fotokopiak, kopiak eta horien antzekoak 
egiteagatik eskatuko da tasa hau.

2. Ordaintzeko betebeharra zerbitzua eskatzen den unean sortzen da. Zerbitzua, emateko 
eskatzen denean ordainduko da, eta autolikidazioaren bidez bilduko da.

3. Zerbitzua emateko eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoek ordaindu behar dute eta 
zerbitzuaren truke ezarritako tasa ordaintzen ez bada ez da horren emaitza entregatuko.

4. Honakoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango:

a) Administrazio Batzarrek, Administrazio publikoek oro har, erakunde ofizialek eta botere 
judizialeko organoek.

b) Bost fotokopia Din A4 baino gutxiago; Din A3 bat.

5. Hurrengo prezio hauek BEZa barne dute.

2. Tarifak

 Normala Txikiago Handiago

Din A4-ko fotokopia (5 gutxienez) 0,20 euro 0,20 euro 0,20 euro
Din A3-ko fotokopia 0,72 euro 1,00 euro 1,00 euro

A3 baino tamaina handiagoko fotokopiak izanez gero eta proiektu eta agiriek makina berezi-
rik behar izanez gero, erreprografiako merkataritza-establezimenduak Udalari bidaltzen dion 
ordainagiriaren ehuneko 110.

5. UDAL IGERILEKUA ERABILTZEA

Kudeaketa: abonu berriak:

Udal-igerilekuaren erabilera-tasak, abonu berrien kasuan, autolikidazio-araubidean ku-
deatuko dira. Subjektu pasiboek autolikidazioa egin beharko dute derrigorrez. Horretarako, 
ezarritako inskripzio-eskaera bete beharko dute, eta hori egiaztatuta egon beharko da eskaera 
aurkezterakoan. Egiaztatzen ez den bitartean ez da eskaera izapidetuko.

Inskripzio- eta autolikidazio-eskaerarekin batera, tasa ordaindu dela egiaztatu beharko da. 
Horretarako, banku-transferentziaren ordainagiria edo herritarrentzako arreta-bulegoan txartel 
bidezko ordainketaren ordainagiria erantsiko dira; bestela, udaleko kirol-instalazioetan esku-
diruz ordainduko da.

Kudeaketa: aurreko urteetako abonuak berritzea:

Inskripzio-eskaeran abonua automatikoki bi urtez jarraian berritu nahi dutela adierazi duten 
pertsonen kasuan, zerga-likidazioaren jakinarazpena forma kolektiboan egingo da ALHAOn eta 
Zigoitiko Udaleko iragarki-taulan iragarki bat jarriz.

Tasa ordainduko da banku-helbideratze bidez, zergadunak inskripzio-eskaeran emandako 
bankuko datuak aintzat hartuta.

Ez dira onartuko urte bakoitzeko maiatzaren 31 eta gero aurkeztutako kuotak itzultzeko es-
kaerak.

Tarifak, honakoak izango dira:

1. Sarrera txartela, egunekoa.

5 urte arte dohainik
5 eta 18 urte bitartekoak 2 euro
18 urte baino gehiagokoak 5 euro
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2. Urteko abonamendua pertsonako:

5 urte arte dohainik
5 eta 18 urte bitartekoak 11 euro
18 urte baino gehiagokoak 20 euro

3. Familia-abonua denboraldi baterako: 40 euro

4. Familia ugariaren abonua (18 urtetik beherako 3 seme edo gehiago) denboraldi bakoitzeko: 
28 euro

5. Familia-unitate gisa hartuko dira honako hauek:

1. Senar-emazteen edo izatezko bikotearen kasuan, ezkontideek edo legez banatu ez diren 
izatezko bikotearen kideek osatutakoa, eta, baldin badaude, seme-alabek osatutakoa.

2. Senar-emazterik ez izatezko bikoterik ezean, seme-alabak dituzten bikoteak. Seme-alaba 
adingabeak baino ez dira familia-unitatearen parte gisa hartuko.

3. Guraso bakarreko familiak, guraso batez eta s.eme-alaba adingabeez osatuta, hurrengo 
atalean aipatzen diren baldintzak betetzen dituztenak.

— Legezko banantzea dagoenean.

— Deuseztasuna deklaratu denean edo alargundu denean.

— Ebazpen judizial bat dagoenean.

— Aita edo ama ezkongabea.

Familia-unitateko kideak xedatzeko, kontuan hartuko da urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean 
dagoen egoera.

Halaber, eskaeran emandako datuetan egindako edozein aldaketa Zigoitiko Udalari jakinarazi 
beharko zaio.

Zigoitiko Udalak familien abonu-datuak egiaztatu ahal izango ditu, eta, eskaerako datuek 
bat egiten ez badute, Zigoitiko Udalak errekerimendu bat egingo dio abonuaren titularrari, 
hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dituen argibideak aurkez ditzan. Argibideak aurkez-
tuta, Zigoitiko Udalak ebazpena egingo du, eta, hala badagokio, egoki den likidazioa egingo 
du. Epea igarotzen bada alegaziorik aurkeztu gabe, automatikoki zerbitzuaren baja emango zaie 
familia-unitateko kide guztiei.

6. Taldeentzako tarifak:

20 haur baino gehiagokoa 1,50 euro haur bakoitzeko
20 heldu baino gehiagokoak 2,50 euro heldu bakoitzeko

7. Bonuak:

Haurrentzako 20 sarrerekin (5 eta 18 urtekoak) 25 euro
Helduentzako 10 sarrerekin (18 urtetik aurrerakoak) 25 euro

6. UDAL PILOTALEKUA ERABILTZEA

Erabilera libre eta dohainekoa izango da, beti ere, udalaren ekimenez edo ekimen pribatuz 
antolatutako jardueraren baterako erreserbatuta ez badago.

Frontoia erabiltzeko erreserba hiru hilean behin zozketatuko da (asteko ordubeteko erre-
serba). Esleipendun erabiltzaileek hiruhilekoa hasi baino lehen ordaindu beharko dute dagokien 
tasa. Larunbat eta igandetarako ezin da erreserbarik egin.
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Prezioak: ondorengoen arabera:

1. Kantxa erabiltzeko:

Ordukako erabilera 6 euro orduko
Hiru hileko erreserbaren erabilera 5 euro orduko

2. Argia erabiltzeko, gainera, ondorengo tasa ordaindu beharko da:

Argia erabiltzeko tasa 3 euro orduko

3. Batzar administratiboek, Zigoitiko elkarteen udal-erregistroan izena emanda dauden elkar-
teek eta talde politikoek frontoia erabiltzeko, udalaren baimena izateaz gain, 400 euroko fidantza 
jarri beharko dute, eta tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira.

4. Bestelako taldeek irabazi-asmorekiko berbenak edo bestelako ekitaldiak antolatu nahi 
badituzte udal pilotalekuan edo Bengolarra parkean, Udalaren baimena izateaz gain, 400 euroko 
fidantza jarri beharko dute, eta 250 euroko tasa ordaindu beharko dute.

5. Bengolarra parkea erabiltzeko, txosnak edo atrakzioak bertan kokatzeko, Udalaren bai-
mena izateaz gain, 400 euroko fidantza jarri beharko da. Hortaz gainera, elektrizatate konexioa 
izateagatik 60 euro ordainduko dira.

6. Udal pilotalekua erabiltzeko, irabazi-asmorik gabeko otorduak, adibidez ezkontzak, he-
rri-bazkariak, mokaduak eta antzekoak, egiteko, Udalaren baimena izateaz gain, 400 euroko 
fidantza jarri eta 50 euroko tasa ordaindu beharko da.

7. KULTUR, KIROL ETA GIZARTE- JARDUERAK

Tarifak, honakoak izango dira:

7.1. Kirol eta kultur ikastaroak:

Kirol- eta kultura-ikastaroetara joatearen trukeko tasak eta prezio publikoak autolikida-
zio-araubidean kudeatuko dira. Subjektu pasiboek autolikidazioa egin beharko dute derrigorrez. 
Horretarako, ezarritako inskripzio-eskaera bete beharko dute, eta hori egiaztatuta egon beharko 
da eskaera aurkezterakoan. Egiaztatzen ez den bitartean ez da eskaera izapidetuko.

Tasa edo prezio publikoa ordainduko da banku-helbideratze bidez, zergadunak inskripzio-es-
kaeran emandako bankuko datuak aintzat hartuta. Tasaren edo prezio publikoaren borondatezko 
sartze-epea hilabete izango da, inskripzio-eskaera aurkezten denetik hasita.

Tasa edo prezio publikoabakarrik itzuli ahal izango da herritarrentzako arreta-bulegoan edo 
udaleko erregistro orokorreko helbide elektronikoan aurkeztutako ikastaroetan baja emateko 
eskaeren kasuan, baldin eta ikastaroak hasi baino lehen egin bada.

7.1.1. Tasak:

Tasa ezberdina ezartzen da honen arabera: parte-hartzaileak 18 urte baino gutxiago edo 
gehiago dituen.

1. Hiru hileko ikastaroen tasak (urria - abendua):

18 URTETIK GORA 18 URTETIK BEHERA

Astean ordubete 26 euro 20 euro

Astean ordu eta erdi 39 euro 30 euro

Astean 2 ordu 52 euro 40 euro

Astean 2 ordu eta erdi 75 euro 50 euro

Astean 3 ordu 78 euro 60 euro
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2. Bost hileko ikastaroen tasak (urria - maiatza):

18 URTETIK GORA 18 URTETIK BEHERA

Astean ordubete 44 euro 33 euro

Astean ordu eta erdi 66 euro 49,50 euro

Astean 2 ordu 88 euro 66 euro

Astean 2 ordu eta erdi 110 euro 82,50 euro

Astean 3 ordu 132 euro 99 euro

3. Bestelako ikastaroen tasak (udako ikastaroak…):

Ikasturteko ordu kopuruaren arabera ezarriko da. Orduak 2 euro balio du 18 urtetik gorakoen-
tzat, eta 1,5 euro 18 urtetik beherakoentzat.

7.1.2. Prezio publikoak:

1. Padel ikastaroko prezio publikoa (bi ordu astero):

— Hiruhilabeteko ikastaroak, urritik abendura: 90 euro.

— Bost hilabeteko ikastaroak, urtarriletik maiatzera: 150 euro.

7.2. Haurrentzako udalekuak:

Udalekuetara joatearen trukeko tasak autolikidazio-araubidean kudeatuko dira. Subjektu 
pasiboek autolikidazioa egin beharko dute derrigorrez. Horretarako, ezarritako inskripzio-eskaera 
bete beharko dute, eta hori egiaztatuta egon beharko da eskaera aurkezterakoan. Egiaztatzen 
ez den bitartean ez da eskaera izapidetuko.

Inskripzio- eta autolikidazio-eskaerarekin batera, tasa ordaindu dela egiaztatu beharko da. 
Horretarako, banku-transferentziaren ordainagiria edo herritarrentzako arreta-bulegoan txartel 
bidezko ordainketaren ordainagiria erantsiko dira.

1. umea 50 euro
2. umea 30 euro
3. umea 25 euro
4. umetik aurrera dohain

7.3. Ikuskizunak: antzerkia, musika, pailazoak…

Antzerkia eta musika:

Preziorik gabeko ikuskizunerako sarrerak:

Publiko guztientzat dohainik

500 euro arteko prezioa duten ikuskizunerako sarrerak (BEZA barne):

Publiko guztientzat 2 euro

501 euro eta 1.000 euro (BEZA barne) arteko prezioa duten ikuskizunerako sarrerak:

18 urtetik beherakoak 3 euro
18 urtetik gorakoak 5 euro
60 urtetik gorakoak 3 euro
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1.001 euro eta 3.000 euro (BEZA barne) arteko prezioa duten ikuskizunerako sarrerak:.

18 urtetik beherakoak 5 euro
18 urtetik gorakoak 8 euro
60 urtetik gorakoak 5 euro

3.001 euro (BEZA barne) baino gehiagoko prezioa duten ikuskizunerako sarrerak:

18 urtetik beherakoak 8 euro
18 urtetik gorakoak 10 euro
60 urtetik gorakoak 8 euro

Haurrentzako zuzendutako ikuskizunen kasuan, haurra laguntzen duen nagusiarentzako 
sarrerak, 18 urtetik beherakoentzako prezio berdina izango du.

Edozein kasutan, 3 urte arteko umeak dohain sartuko dira.

7.4. Zinea:

Udal zerbitzuetako programazioan sartu gabeko zine-forum zikloak edo emanaldiak (ludo-
teka, gaztelekua, liburutegia, eguneko arretarako landa zentroa,…)

Sarrera 4 urtetik gorakoentzat 3 euro

7.5. Kultura-guneak erabiltzea:

a) Elkarteek edo irabazi-asmorik gabeko erakundeek garatutako jardueretarako:

1. Gelak eta tailerrak (Kzgune, Zubialde, Gorbea, Bengolarra, erretiratu klubaren gela) ordu 
erdiz edo gutxiagoz erabiltzeagatik: 3 euro.

2. Areto nagusia (Zigoitia gela) ordu erdiz edo gutxiagoz erabiltzeagatik: 6 euro.

b) Gainontzeko jardueretarako:

1. Gelak eta tailerrak (Kzgune, Zubialde, Gorbea, Bengolarra, erretiratu klubaren gela) ordu 
erdiz edo gutxiagoz erabiltzeagatik: 6 euro.

2. Areto nagusia (Zigoitia gela) ordu erdiz edo gutxiagoz erabiltzeagatik: 9 euro.

Tasa horiek barne hartzen dute gunearen erabilera, gunearen hornidura teknikoa eta zen-
troko arduradunaren laguntza.

Zentroaren ohiko ordutegitik kanpo erreserba eginez gero, eskatzailea atezainaren gastuaz 
arduratuko da, 30 euro ordainduz, ordubetez edo gutxiagoz erabiltzeagatik.

Ikus-entzunezko hornidura erabiltzeko udalak izendatutako aretoko teknikaria beharko da. 
Teknikari honen gastuaz eskatzailea arduratuko da, 35 euro ordainduz, ordubetez edo gutxiagoz 
erabiltzeagatik.

Ikuskizuna dela-eta, zerbitzuak osatu behar badira beste langile eta beste hornidura batzue-
kin, eskatzailea arduratu beharko da horietaz, betiere, udalak onetsi eta gainbegiratu ondoren; 
eta, udala bera bada zerbitzu horiek kudeatu behar dituena, ehuneko 110eraino igoko da fak-
turaren kostua.

Ez dute tasa hau ordaindu behar Zigoitiko udalaren erregistroan dauden elkarteek, admi-
nistrazio batzarrek eta udalerriko talde politikoek eta hautesle-taldeek. Bakarrik, atezainaren, 
soinu-teknikariaren edo gainontzeko pertsonalaren gastuak ordaindu beharko dituzte, zerbitzua 
prestatzeko beharrezkoak badira, lehengo parrafoan agertzen den bezala.
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7.6. Ikus-entzuneko materiala erabiltzea:

Udalerriko administrazio-batzarrek, Zigoitiko udalaren erregistroan dauden elkarteek eta 
udalerriko talde politikoek eta hautesle-taldeek udaleko ikus-entzunezko ekipoak eta materiala 
erabil ditzakete doan; horretarako, 130 euroko fidantza utzi beharko dute.

7.7. Agertoki desmuntagarriak erabiltzea:

Administrazio-batzarrek, Zigoitiko Udaleko elkarte-erregistroan inskribatutako elkarteek 
eta udaleko alderdi politikoek zein hautesle-elkarteek aukera izango dute udaleko agertoki 
desmuntagarriaren moduluak dohainik eskuratzeko. Horretarako, 130 euroko fidantza eman 
beharko dute.

7.8. Aulkiak eta mahaiak erabiltzea:

Administrazio-batzarrek, Zigoitiko Udaleko elkarte-erregistroan inskribatutako elkarteek eta 
udaleko alderdi politikoek zein hautesle-elkarteek aukera izango dute udaleko aulki eta mahaien 
moduluak dohainik eskuratzeko.

8. ARRISKUTSUAK DIREN ANIMALIEN BAIMENA EGITEAGATIK TASA

1. Zergagaia:

Tasaren zergagaia hau da: arriskutsuak diren animaliak izateko legeak eskatzen duen admi-
nistrazio-lizentzia eskatzeko edo berritzeko behar diren zerbitzu tekniko eta administratiboak 
ematea.

2. Subjektu pasiboa:

Subjektu pasiboak dira, lizentzia eskatzen duten pertsonak.

3. Zerga-Kuota:

Tasaren zenbatekoa 32 eurokoa izango da, bai lehenengo lizentzia ematean, bai lizentzia 
berritzean.

9. UDAL BOLATOKIA ERABILTZEKO TASA

Erabilera libre eta dohainekoa izango da, beti ere, udalaren ekimenez edo ekimen pribatuz 
antolatutako jardueraren baterako erreserbatuta ez badago. Larunbat eta igandetarako ezin da 
erreserbarik egin.

Bolatokia erabiltzeagatik:

Tarifa 2,00euro/ordu

Ez da tasarik ordaindu behar bolatokia elkarteek edo klubek antolatutako txapelketarako edo 
txapelketen aurreko entrenamenduetarako (txapelketaren aurreko astea) erabiltzen denean.

Udalerriko administrazio-batzarrek, Zigoitiko udalaren erregistroan dauden elkarteek eta 
udalerriko talde politikoek eta hautesle-taldeek ez dute tasa hori ordaindu behar.

10. UDALEKO HERRITARREN TXARTELA BERRITZEKO TASA

Udaleko Herritarren Txartela (UHT) Zigoitiko Udalak egindako txartela da, eta udaleko zenbait 
zerbitzu eta izapidetan haren titularra identifikatzea du helburu. Tasa honen xedea da txartela 
emateko beharrezkoak diren zerbitzu administratiboak ematea.

Txartela dohainik emango da lehen aldian, eta haren erabilera pertsonala eta besterenezina 
izango da.
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Udaleko Herritarren Txartela (UHT) galdu edo lapurtuz gero, titularrak baja eman beharko 
du herritarrentzako arreta-bulegoan.

Ondoren, nahi badu, txartel berri bat lortzeko izapideak agindu ahal izango dira; eta, galera 
edo apurketaren kasuan, 6,00 euro ordaindu beharko dira.

11. ARMEN TXARTELA

Armen araudia onartzen duen urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretuaren 3 artikuluko  
4. kategoriako armen txartela emateko zerbitzua, dohainik izango da.

Armen txartelaren eskaerarekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

a) Indarrean dagoen aurrekari penalen ziurtagiria.

b) Gaitasun psikofisikoen txostena, zentro homologatu batek emana.

c) NAN.

d) Erosketa ziurtatzeko faktura edo armaren titulartasunaren besterentze agiria.

Ondategin, 2020ko apirilaren 22an

Alkatea
JAVIER GORBEÑA GARCÍA
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