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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGUTIOKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Behin betiko onespena ematea jabari publikoko ondasunen erabilera pribatuaren edo aprobe-
txamendu bereziaren tasak arautzen dituen zerga ordenantzari

Kontzeju honek, 2021eko ekainaren 22an egindako bilkuran, hasierako onespena eman 
zion jabari publikoko ondasunen erabilera pribatuaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak 
arautzen dituen zerga ordenantza onesteko izapidetutako espedienteari. Jendaurrean egon den 
bitartean (ALHAOren 80. zenbakian argitaratu zen, 2021eko uztailaren 19an) ez danez ez errekla-
maziorik ez alegaziorik aurkeztu, behin betiko onesten da eta argitaratu haren testu osoa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.2. artikuluan xedatzen 
dituen ondorioetarako.

JABARI PUBLIKOKO ONDASUNEN ERABILERA PRIBATUAREN EDO APROBETXAMENDU 
BEREZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Legutioko Administrazio Batzarrak, Arabako Lurralde Historikoko Tokiko Ogasunak arautzen 
dituen uztailaren 19ko 41/89 Foru Arauak 20. artikuluan xedatutakoaren arabera, udalaren jabari 
publikoko ondasunen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak ezarri eta 
eskatzen ditu:

I. epigrafea. Udalaren erabilera publikoko lursailetan postuak, barrakak, salmenta etxolak, 
ikuskizunak, jolasak edo atrakzioak nahiz kaleko industriak instalatzea.

II. Epigrafea. Erabilera publikoko lursailak merkantzia, eraikuntza material, obra hondakin, 
hesi, eustoin, astotxo, aldamio eta antzeko instalazioekin okupatzea.

III. epigrafea. Ibilgailuak espaloietatik finka barrura sartzea eta bide publikoa aparkaleku 
esklusiborako, ibilgailuen geltokirako eta edonolako salgaien zamalanetarako erreserbatzea.

IV. epigrafea. Erabilera publikoko lursailak mahai, aulki, taula eta antzeko elementuekin 
okupatzea, irabazi asmoz.

V. epigrafea. Argindar, ur, gas edo bestelako isurietarako hodi, galeria eta lineak, baita linee-
tarako zutoinak, klabeak, tximeleta azkoinak, amarratze, banaketa edo erregistroko kutxak, trans-
formadoreak, errailak, baskulak, salmenta automatikorako gailuak eta antzeko bestelakoak ere, 
bide publikoetan edo jabari publikoko lursailetan jarrita edo horien gainetik hegan jartzen direnak.

VI. epigrafea. Bide publikoetako lurzoruaren, airearen edo lurpearen beste edozein erabilera 
pribatibo edo aprobetxamendu berezi.

2. artikulua

Ordenantza hau kontzeju osoan aplikatuko da.

II. Zerga egitatea

3. artikulua

1. Tasen zerga gaia osatzen dute jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo aprobetxa-
mendu bereziak, bai eta era berezian subjektu pasiboei aipamen, eragin edo onura egiten dieten 
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kontzejuaren eskumeneko jarduera administratiboak egin edo zerbitzu publikoak emateko 
eragiketak ere, betiere Arabako lurralde historikoko zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 20. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Administrazio jarduerak edo zerbitzuak subjektu pasiboari eragingo dio, edo hari egingo 
zaio, baldin eta hark eragin badu zuzenean edo zeharka, berak egindakoagatik edo ez egin-
dakoagatik, eta horren ondorioz Legutioko Administrazio Batzarrak ofizioz jarduerak egin edo 
zerbitzuak eman behar baditu, segurtasun zein osasun arrazoiengatik, herritarrak zerbaitez 
hornitu behar dituelako, zein beste edozein arlotako arrazoi bada tarteko.

III. Subjektu pasiboak

4. artikulua

1. Tasaren subjektu pasiboak eta, beraz, zergadunak dira Arabako lurralde historikoko zer-
gei buruzko Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. atalean aipatzen diren erakundeak eta 
pertsona fisiko eta juridikoak, baldin eta era berezian gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute 
kontzejuaren jabari publikoa euren onerako, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 20.2 artiku-
luan aurreikusitako kasuen arabera.

2. Ibilgailu edo gurdientzako espaloietako sarrerak direla-eta erabilera pribatiboaren edo 
aprobetxamendu bereziaren tasak direnean, edo sarrerak eraikitzeko, mantentzeko, aldatzeko 
edo kentzeko xedatutako tasak direnean, ibilgailuen sarrera horietarako sarbidea duten finka 
eta lokalen jabeek ordaindu beharko dituzte. Hala dagokionean, onuradunei ordainarazi ahal 
izango dizkiete kuotak.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

5. artikulua

Salbuespenak edo beste zerga onura batzuk emateko, ordenantza honen epigrafeetan 
ezartzen dena beteko da.

V. Zerga oinarria

6. artikulua

Ordenantza honetan araututako tasak ulertzeko oinarriak izango dira instalatu beharreko 
elementuaren ezaugarriak eta motak, aprobetxamenduaren denbora, eta lizentziaren arabera 
baimentzen den okupazioaren azalera edo berez okupatutakoa. Halaber, aprobetxamendu 
horren ondoriozko erabilerak merkatuan izango lukeen balioa hartuko da erreferentziatzat.

VI. Zerga kuota

7. artikulua

Zerga kuota honakoa litzateke:

a) Tarifa bat aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa.

b) Horretarako zehaztutako kopuru finkoa.

c) Bi prozedurak batera aplikatzearen ondoriozko kopurua.

8. artikulua

Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia dela eta udal jabari publikoa apurtu edo 
hondatzen bada, dagokion tasaz gain, egin beharreko berreraikitze edo konponketa gastuen 
kostua osorik itzuli beharko du onuradunak, baita hari dagokion zenbatekoa aldez aurretik 
gordailutu ere.
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Kalte konponezinak sortzen badira, pertsona interesdunak kalte ordaina eman beharko 
dio administrazioari, suntsitutako ondasunen egungo balioaren edo kaltetutakoen narriadura 
zenbatekoaren baliokidea den zenbatekoan.

Administrazio batzarraren teknikariek proposatuko dute egungo balioaren zenbatekoa, 
suntsitutako gauzen balioaren edo kaltetutakoen narriadura zenbatekoaren arabera, legedia 
aplikagarriari jarraiki.

Legutioko Administrazio Batzarrak ezingo ditu artikulu honetan aipatzen diren kalte-ordainak 
eta itzulketak barkatu, ez osorik, ez zati batez.

VII. Sortzapena eta zergaldia

9. artikulua

Zerga gaiaren izaeraren arabera, tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo 
aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa une hauetan sortuko da: edo erabilera 
pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta kasu horretan horri dagokion zen-
batekoaren zati bat edo guztirakoa aldez aurretik gordailutzeko eska daiteke; edo jarduera edo 
espedientea abiarazten duen eskabidea aurkezten denean, eta orduan jarduera ez da burutuko 
edo espedientea ez da izapidetuko dagokiona ordaindu arte.

Tasaren izaera materiala dela-eta berau aldizka itzuli behar bada, eta hala ezartzen bada 
dagokion epigrafean, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean itzuliko da eta zergaldia urte natural ba-
tekoa izango da. Salbuespen kasuak izango dira erabilera pribatiboaren hasiera edo lagapena, 
aprobetxamendu berezia edo zerbitzu edo jardueraren erabilera. Kasu horretan, zergaldia da-
gokion egoerara egokituko da eta kuota proportzionalki banatuko da, horri buruzko epigrafean 
ezartzen diren baldintzen arabera.

Subjektu pasiboari egotzi ezin dakizkion arrazoien ondorioz jabari publikoaren erabilera 
pribatiborako edo aprobetxamendurako eskubidea gauzatzen ez bada, dagokion zenbatekoa 
itzuliko da.

VIII. Likidazioa eta dirua sartzea

10. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioak administrazio batzarrak egingo ditu, eta 
likidatutako kuota ordainarazpen bakoitzerako tarifetan dauden arauen arabera ordainduko da.

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

IX. Tasak kudeatzea

11. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen kudeaketa, likidazio, dirubilketa eta ikuskatzearen gai-
neko guztian, eta zergen arau hausteen kalifikazioaren eta kasuan kasu ezarri beharreko zeha-
penak zehaztearen gaineko guztian, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau 
Orokorrean eta indarreko lege xedapenetan ezarritakoa aplikatuko da.

12. artikulua

1. Gauza edo elementuak instalatzeko eta hasieran emandakoak aldatu, berritu, handitu 
edo murrizteko, kontzejuaren baimena beharko da. Edonola ere, ordenantza honetan arau-
tutako tasak ordaintzean emango da udal baimena eta ordura arte ezingo da erabilera edo 
aprobetxamendua hasi.

2. Tasa ordaintzen ez bada, baimena automatikoki ezeztatuko da eta instalatutako elementu 
guztiak berehala kentzeko agindua emango da.
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13. artikulua

Ordenantza honetan araututako tasak ez daude lotuta mota guztietako lizentzia eta baimenak 
emateko tasak arautzen dituen ordenantzaren arabera ordaindu behar direnekin.

14. artikulua

Legutioko Administrazio Batzarrak zehapenak ezarri ahal izango ditu lizentziarik gabe jabari 
publikoa erabiltzeagatik edo aprobetxatzeagatik. Kasu guztietan, ezartzen diren zehapenak 
eta gertatzen diren erantzukizunak gorabehera, erabilera edo aprobetxamendua baimenduta 
egonez gero ordaindu beharko zen tasa ordaindu beharko da.

15. artikulua

Tarifetan ezarritakoaren arabera exijitu daitezkeen kopuruak eskatutako aprobetxamendu 
bakoitzeko likidatuko dira eta ezingo dira murriztu dagozkien epigrafeetan aipatutako denbo-
raldien arabera.

Aprobetxamenduaren iraunaldia zehatz-mehatz ezarri ez den kasuetan, okupazioa baimendu 
ondoren epe hori luzatutzat joko da, harik eta baja aitorpena aurkeztu arte. Edonola ere, dago-
kion tarifan aipatutako epe naturaleko lehenengo egunetik aurrera egongo da indarrean; baja 
aurkezten ez bada, tasa ordaintzen jarraitu beharko da.

Aprobetxamenduaren denbora baimendutakoa baino altuagoa bada, eta ikuskapena egin 
ostean, gehiegizko denborari dagokion tasa eta horren zenbatekoari dagokion errekargua 
ordaindu beharko dira.

16. artikulua

Gauza edo elementuak kendu ostean, interesdunek erabilera edo aprobetxamenduaren 
baja aitorpen egokia aurkeztu beharko dute Legutioko Administrazio Batzarrean, ordenantza 
honetako epigrafe bakoitzean ezartzen diren ondoreekin.

17. artikulua

Aprobetxamendu edo erabilera baten titulartasuna aldatuz gero, onuradunak administrazio 
batzarrari jakinarazi beharko dio. Jakinarazpenean titular berriaren datu pertsonalak eta egoitza 
zehaztu beharko ditu eta ordenantza honen ondorioetarako behar diren gainerako datu guztiak 
adierazi beharko ditu. Jakinarazpena bidali ezean, emandako lizentzia indargabetuko da eta 
beste bat eskatu beharko zaio administrazio batzarrari.

18. artikulua

Aprobetxamendu edo erabilera ematen den unean sortuko da ordenantza honetan arautu-
tako tasak ordaintzeko betebeharra, aprobetxamendu berrien kasuetan, gainerako kasuetan, 
berriz, tarifa bakoitzean adierazitako epeetako lehenengo egunean sortuko da. Kontzejuaren 
lizentziarik eduki ezean, erabilera edo aprobetxamendua hasten den unean sortuko da tasa 
ordaintzeko betebeharra, bidezko zehapena gorabehera.

19. artikulua

Tasa tarifa erantsietan agertzen diren epeetan ordainduko da.

20. artikulua

Interesdunak lizentzia erabiltzeari uko egiten badio, justifikatuta dauden eta berari egotzi 
ezin dakizkion arrazoien ondorioz, administrazio batzarrak itzuli egin ahalko du ordaindutako 
tasa, betiere emandako aprobetxamenduak ez baditu beste aprobetxamendu batzuk eragotzi.

21. artikulua

Administrazio batzarrak, organo eskudunaren ebazpen baten bidez, ordenantza honetan 
jasotako tasen zenbatekoaren ehuneko 100era arteko hobaria eman ahal izango die subjektu 
pasiboei, baldin eta jabari publikoaren erabilera pribatiboetan edo aprobetxamendu berezie-
tan dauden inguruabarrak erabilera publikoko aitortu ahal badira edo horietan udalaren eta 
gizartearen intereseko baldintza justifikatuak badaude.
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Azken xedapena

ALHAOn behin betiko argitaratzen denean hasiko da aplikatzen zerga ordenantza hau, eta 
indarrean jarraituko du harik eta berariaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

I. epigrafea. Erabilera publikoko lursailetan postuak, barrakak, salmenta etxolak, 
ikuskizunak, jolasak edo atrakzioak nahiz kaleko industriak instalatzea

1. Aplikazio arauak

1. Aprobetxamendu berezirako kontzejuaren baimena edo lizentzia ematen denean sortzen 
da zerga ordaintzeko betebeharra, edo berau hasten denetik aurrera, baldin eta bidezko baime-
nik gabe egiten bada, dagozkion instalazioak jendeari irekita edo itxita egonda ere.

2. Lurrak okupatzeko baimena jasotzen duten pertsonek eta erakundeek ordaindu behar 
dute tasa, edo aprobetxamendua egiten dutenek.

3. Postuak edo aprobetxamenduak baimenik gabe instalatzen badira edo baimendutakoa 
baino azalera gehiago okupatzen bada, iruzurtzat joko da arau-haustea eta baimen ezari edo 
gehiegizko azalerari dagozkien tasen bikoitza ezarriko da isunean.

2. Tarifak

Lehenengo tarifa. Azoketako eta herri festetako postuak.

Baldintza agirietan edo, hala badagokio, egiten den enkantean beste tarifa batzuk ezartzen 
ez badira, honakoak izango dira postu hauei dagozkienak, emandako baimenaren arabera:

Txurro denda eta txokolategiak, eta ore frijituen saltokiak 55 euro

Pastelak, karameluak, gozokiak, fruitu lehorrak, patata frijituak, imitaziozko bitxiak, artisau lanak eta oparitarako 
gainontzeko gauzak (jostailuak, liburuak, eta abar) saltzeko etxolak 55 euro

Jomugara tiro egiteko, eraztunak jaurtitzeko eta hainbat jolasetarako etxolak 75 euro

Zabuak, aparatu hegalariak, gurditxoak, zaldiko-maldikoak, bumperrak era, oro har, mugitzen diren aparatuak 140 euro

Autotxokeen pistak 380 euro

Zirkuak 380 euro

Administrazio batzarraren ebazpen bidez, ehuneko 90era arteko hobaria eman ahal izango 
da, azoketako salerosleekin sarrera prezioari buruzko akordioa lortu bada edo administrazio 
batzarrak zehaztutako egunetan prezioak murriztu badira.

II. Epigrafea. Erabilera publikoko lursailak merkantzia, eraikuntza material, obra 
hondakin, hesi, eustoin, astotxo, aldamio eta antzeko instalazioekin okupatzea

1. Aplikazio arauak

1. Tasa honen barruan sartzen dira merkantzia, eraikuntza material, obra hondakin, hesi, 
eustoin, astotxo, aldamio eta antzeko instalazioekin okupatutako kontzejuaren erabilera publi-
koko lursailak.

2. Interesdunek tasa honi dagozkion obrak eta aprobetxamendua gauzatzeko kontzejuaren 
aurretiazko eta beharrezko lizentzia eskuratzen dutenean sortzen da zerga ordaintzeko beharra, 
edo, baimen egokia eduki gabe egin badira, horiek egiten diren unetik aurrera.

3. Kontzejuaren lizentziaren titularrek eta aprobetxamendua egin duten edo bide publikoaren 
okupazioaren onurak jaso dituzten erakunde edo pertsonek ordaindu beharko dute tasa.

4. Tasa hauek astero sortuko dira eta ezingo dira murriztu. Hiru hilean behin edo, epe hori 
baino lehen amaituko balitz, baja aitorpena aurkeztean likidatuko dira.

5. Tasa honi dagozkion obrak eta aprobetxamenduak egiteko interesa duten pertsona edo 
erakundeek lizentzia egokia emateko eskatu beharko diete aurretiaz administrazio batzarrari. 
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Horretarako, obra edo aprobetxamenduaren izaera, iraunaldia eta beharreko azalpenak jaso 
beharko dira, bai lizentzia eman daitekeen aztertzeko, bai ordainarazpena aplikatzeko.

6. Tasa honi dagozkion elementuak kendu direnean, interesdunek bidezko baja aitorpena 
aurkeztu beharko dute eta baja aurkeztu osteko astetik aurrera egongo da indarrean. Hala egin 
ezean, tasak aplikatzen jarraituko da eta ezingo dira horiek erreklamatu edo itzuli.

7. Ordainketa egin behar duenak fidantza jarri beharko du, instalazioa epe barruan kentzen 
dela bermatzeko. Baja aitorpena aurkeztu denean eta udal teknikariak aldeko aurretiazko txos-
tena eman duenean itzuliko da fidantza.

8. Epigrafe honetan zehazten diren obrak bi hilabete baino gehiago etengo balira arrazoi 
justifikaturik gabe, tarifa ezartzearen ondoriozko kopuruek ehuneko 50eko errekargua izango 
dute, hirugarren hilabetetik aurrera, eta, obrak amaitu ondoren aprobetxamenduek jarraitzen 
badute, kopuru horiek ehuneko 100ean gehituko dira.

9. Eraikinen fatxadak berrezarri, garbitu edo birgaitzeko obren ondorioz instalatu behar diren 
hesi edo aldamioei dagozkien tasak ehuneko 50 murriztuko dira, betiere instalatzeko epea hiru 
hilabetetik beherakoa bada. Interesdunak eskatu beharko du murrizketa hori obra amaitzen 
denean, baja aitorpenarekin batera. Onartuz gero, gehiegi ordaindutakoa itzuliko da.

10. Udal bide publikoetan trakzio mekanikoko ibilgailuen aparkalekurako guneetan instala-
tzen diren hesi eta aldamioei dagozkien tarifak ehuneko 25 igoko dira.

2. Tarifak

Epigrafe honetan araututako instalazioek ez dute inola ere 6 euro baino gutxiago ordainduko.

Lehenengo tarifa. Hesiak, aldamioak, plataformak eta karga jasogailuak.

Hesiak, aldamioak, plataforma igogailuak eta karga jasogailuak, obra edo instalazio ororen 
aurrean jarriak: metro koadroko eta asteko: 2 euro.

Bigarren tarifa. Gainerako elementuak:

Bide publikoan edukiontziak edo elementu osagarri edo lagungarriak jartzen badira material 
eta hondakinak, garabiak, etxolak, siloak, masaderak edo antzeko elementuak garraiatu, gorde 
edo jasotzeko, obran bertan edo kokaleku horretan: metro koadroko eta asteko: 2 euro.

3. Fidantzak

Fidantza baimenari dagokion zenbatekoaren hirukoitza izango da.

Fidantza dirutan edo kreditu erakunde edo elkarrekiko bermerako sozietate batek emandako 
abal solidario bidez eratu ahalko da. Premiaz tramitatu behar diren lizentzien kasuan, fidantza 
nahitaez eratu beharko da dirutan.

III. epigrafea. Ibilgailuak espaloietatik finka barrura sartzea eta 
bide publikoa aparkaleku esklusiborako, ibilgailuen geltokirako 

eta edonolako salgaien zamalanetarako erreserbatzea

1. Aplikazio arauak

1. Tasa honen barruan sartzen dira ibilgailuak galtzadatik eraikin eta orubeen barrura sartzean 
eta aparkaleku erreserban edo zamalan eta geralekuetako abantaila berezietan bide publikoari 
egiten zaizkion aprobetxamendu bereziak.

2. Espaloien zabalera ertz beheratuaren metro linearen arabera zehaztuko da, beheratuta 
dagoen kasuetan. Espaloiaren ertza ez badago beheratuta, ez eta espaloia kenduta ere, dena 
delako lokalera edo orubera sartzeko zuloaren luzera erabilgarria izango da, oso-osorik.

3. Pasabideak eta aparkaleku erreserbak instalatu, zaindu, berritu eta kentzeko nahiz horiek 
seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.
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4. Ez da emango espaloi eta ertz beheraturik ez daukan eskubiderik.

5. Erkidegoko aparkalekuen kasuan, jabeen erkidegoak izango dira subjektu pasiboak. Edo-
nola ere, erkidegoak tasa ordainarazi ahal izango diete partzelen jabeei.

2. Ibiak

Ordenantza honen ondorioetarako, ibitzat hartuko da oinezkoentzako espaloiaren egituran 
eta bide publikoko zintarrian egiten den aldaketa oro, baldin eta aldaketa horren helburua bada 
ibilgailuak sartzen edo irteten laguntzea, ibilgailuok finketan dauden lokal eta orubeetara.

3. Aparkatzeko debekua

Debekatuta dago ibilgailuak ibiaren gainean aparkatzea eta aparkatzeko seinaleak jartzea. 
Hala ere, beharrezkoa denean, ibiaren aurrean gelditu ahal izango da, baldin eta gidaria ibil-
gailuan badago, mugitu behar izanez gero, mugi dezan.

4. Baldintza teknikoak

1. Ibien eraikitzeak baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Ibiak eraikitzeak ez du aldatuko fatxadaren eta espaloiaren sestra ofiziala edo ebakidura 
lerroa.

b) Ibiak beti sarreran zentratuko dira, eta ezin izango diote inola ere oinezkoen pasabideei 
eragin.

c) Ibiaren mugak zuhaitzetatik eta hiri altzarietako edozein elementutatik metro batera 
baino gehiagora egongo dira. Berariaz baimentzen bada hiri altzariak lekuz aldatzea ibilgai-
luak igaro ahal izateko, ekintza hori interesdunak egin beharko du, administrazio batzarraren 
ikuskaritzapean.

2. Zenbait kaleren tamaina txikiak edo trafikoaren baldintzek eta/edo intentsitateak hala 
justifikatzen dutenean, administrazio batzarrak atzera bota ahal izango ditu kale horietan edo 
kale zati jakin batzuetan ibilgailuak igarotzeko lizentzia-eskaerak.

5. Ibiko seinaleak

Bereizgarri edo seinale batean agertu beharko da ibi lizentziaren modalitatea, eta lokalean 
edo eraikinean jarri beharko da, ibiaren aurrean, bide publikotik ondo ikusteko moduko leku 
batean. Bereizgarria edo seinalea administrazio batzarrak emango dio lizentziaren titularrari, 
lizentzia eman eta gero.

6. Tarifak

Lehenengo tarifa. Ibiak.

1. 1. Aparkaleku erreserba daukaten ibiak:

A. Familia bakarreko etxebizitzarako edo antzekorako erabilera partikularreko ibi bakoitzeko: 
60 euro urteko.

B. 25 plaza izan ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko ibi bakoitzeko: 125 euro urteko.

C. 26 eta 50 plaza artean izan ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko ibi bakoitzeko: 
250 euro urteko.

D. 50 plazatik gora izan ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko ibi bakoitzeko: 500 
euro urteko.

E. Merkataritza, industria edo antzeko erabilerako ibi bakoitzeko: 30 euro metro lineal eta 
urteko.
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F. Tarifa honek 100eko 25eko errekargua jasango du, 3 tonatik gorako kamioiek, autobusek 
eta atoiek erabiltzen dituzten ibiak direnean.

1. 2. Aparkaleku erreserbarik ez daukaten ibiak:

1.1 tarifako A) eta E) arteko ataletako epigrafeei ehuneko 25eko beherapena aplikatuko zaie.

Bigarren tarifa. Aparkaleku esklusiborako, ibilgailuen geltokirako eta edonolako salgaien 
zamalanetarako erreserbatutako bide publikoa.

A. Etengabeko erreserba: Bide publikoan aparkalekua erreserbatuz gero, metro lineal edo 
zatiki bakoitzeko urtean: 25 euro.

B. Ordutegi mugatuarekin erreserbatuz gero: Etengabeko tarifa aplikatuko da, ehuneko 
50eko murrizketarekin.

Hirugarren tarifa. Baimen bereziak.

Eraikitzen ari diren edo obrak edo bestelakoak jasaten ari diren eraikinetako ibi bakoitzeko. 
Metro lineal edo zatikiko, hilean: 20 euro.

IV. epigrafea. Erabilera publikoko lursailak mahai, aulki, taula 
eta antzeko elementuekin okupatzea, irabazi asmoz

1. Aplikazio arauak

1. Ordainarazpen honen barruan sartzen dira mahai, aulki, mahaitxo edo antzeko elemen-
tuekin okupatutako bide publikoak edo erabilera publikoko ondasunak.

2. Okupatzeko baimena ematen duen kontzejuaren lizentzia ematean sortzen da ordaintzeko 
betebeharra, edo, baimenik gabe eginez gero, benetan okupatzen denetik aurrera. Baimenak 
jasotzen duen aldiagatik kobratuko da tasa eta, eperik ez balego, gutxienez sei hilengatik, be-
netan egiten den okupazioa gorabehera.

3. Lizentziak bertan ezarritako funtzionamendu aldirako emango dira eta automatikoki berri-
tuko dira hurrengo urteetarako edo sei hilabeteetarako, interesdunak berariaz uko egin ezean.

4. Tasa ordaindu beharra izango dute kontzejuaren baimenaren titularrek eta, baimen gabe, 
tasa honen xede diren edozein elementurekin bide publikoa okupatzen dutenek. Ordaindu 
beharra dute, ordea, okupatzen duten establezimenduetako jabeek edo titularrek.

5. Tasa sortu dela ulertuko da zerga ordaintzeko betebeharra sortzen denean eta eska dai-
tezkeen kuotak murriztu ezinak eta hainbanatu ezinak direnean, horiek aprobetxatzeko denbora 
edozein izanda ere. Halaber, ordainagiria aurkeztuta gauzatuko dira, sortu osteko hamabost 
egunen buruan.

6. Ez dute tasa ordaindu beharrik edukiko, harrera eta ekitaldi publikoetan agintari eta 
erakunde publikoen erabilerarako diren instalazioek, eta hertsiki ongintzarako direnek.

7. Baimenaren bajarako edo eskualdaketarako eskaerek ondorioak izango dituzte adminis-
trazio batzarrari berariaz eta idatziz jakinarazten zaion egunetik aurrera.

8. Terraza guztiak jasota egongo dira establezimendua itxita dagoenean.

2. Tarifak

Lehenengo tarifa. Mahaiak eta aulkiak, loreontziak, eguzkitakoak edo antzeko instalazioak, 
berogailuak eta abar.

Honako kuota sortuko dute:

URTEAN

Mahai bat eta 4 aulki, eguzkitakoarekin. 40,00 euro
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Bigarren tarifa. Upelak, aulki gabeko mahai altuak eta bankuak edo antzekoak.

Erabilera edo jabari publikoko lursailetan instalatutako unitate bakoitzeko, urtean 10 euro.

Hirugarren tarifa. Jaietan establezimenduetatik kanpo jartzen diren barrak.

Herriko jaiak direla-eta establezimenduen kanpoaldean edo kanpotik erabiltzeko jartzen diren 
barrak, eguneko eta baimeneko: 20,00 euro.

V. epigrafea. Argindar, ur, gas edo bestelako isurietarako hodi, galeria eta lineak, 
baita lineetarako zutoinak, klabeak, tximeleta azkoinak, amarratze, banaketa 

edo erregistroko kutxak, transformadoreak, errailak, baskulak, salmenta 
automatikorako gailuak eta antzeko bestelakoak ere, bide publikoetan edo jabari 

publikoko lursailetan jarrita edo horien gainetik hegan jartzen direnak

1. Aplikazio arauak

1. Hona hemen tasa horren gaiak: bide publikoetako lurpearen, lurrazalaren edo airearen 
aprobetxamendu bereziak eta erabilera publikoa duen jabaria. Jabari hori ondokoek okupatuta 
egon daiteke: kableak, hodiak, linea elektrikoak, ur eta gas hodiak, zerbitzu galeriak, lurpeko 
ganbera eta konektoreak, transformadoreak, andelak, erregai eta beste jariakin batzuetarako 
tankeak, zutoinak, tximeleta azkoinak, airetiko lineak, amarratze, banaketa edo erregistroko 
kutxak, baskulak, salmenta automatikoko gailuak, transformadoreak, biltegiak, hornigailuak, 
argazki kabinak eta bestelako zernahi instalazio.

2. Urtero ordainduko da ordenantza honetako tarifan adierazitako kuota. Kuota hori ezin 
izango da ez murriztu ez hainbanatu, eta hura ordaintzeko beharra urtearen lehenengo egunean 
sortuko da, salbu eta ordaintzeko beharra gerora sortu bada. Horrelakoetan, egun horretatik 
aurrera ordainduko da.

3. Aprobetxamendurako eskubidea ematen duen kontzejuaren lizentzia edo baimena jaso-
tzeak eragingo du ordaintzeko beharra edo, hartarako baimenik ez badago, aprobetxamendua 
gauzatzeak berak.

4. Kontzejuaren lizentzien edo emakiden titularrak, bide publikoetako lurpea, lurrazala edo 
airea okupatzen duten pertsonak eta erakundeak edo okupazioren onuradunak daude behartuta 
ordaintzera.

2. Tarifak

Lehenengo tarifa. Hoditeriak.

1. Behe tentsioko metro lineal edo zatikiko, gehienez ere hiru eramailek eta neutro batek 
eratuta, ondokoa ordainduko da urteko:

LURPEKOAK AIREKOAK

Sekzioa (≤ 10 mm2) 0,04 euro 0,06 euro

Sekzioa (11 - 50 mm2) 0,06 euro 0,10 euro

Sekzioa (51 - 200 mm2) 0,07 euro 0,20 euro

Sekzioa (201 - 500 mm2) 0,20 euro 0,30 euro

Sekzioa (> 500 mm2) 0,40 euro 0,00 euro

Gutxienez 75 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.

1.2. Tentsio altuko eramaile elektrikoko metro lineal edo zatikiko, urtean 0,50 euro.
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1.3. Berariaz tarifatu gabeko kableak, metro lineal edo zatikiko eta urteko:

— Lurpekoak: 0,1 euro.

— Airekoak: 0,2 euro.

Bigarren tarifa. Hodiak.

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

≤ 50 mm-ko diametroa 0,06 euro

51-100 mm-ko diametroa 0,10 euro

101-200 mm-ko diametroa 0,20 euro

201-500 mm-ko diametroa 0,60 euro

≥ 500 mm-ko diametroa 2,00 euro

Gutxienez 75 euro.

Hirugarren tarifa. Transformadoreak.

3.1. Bide publikoko argindar transformadoreak.

— Okupazio ez bada 20 m2 baino handiagoa, urtean 32 euro.

— Okupazioa 20 m2 baino handiagoa bada, urtean 48 euro.

3.2. Lurpeko transformadoreak: bakoitzeko eta urteko: 51 euro.

VI. epigrafea. Udal bide publikoetako lurrazalaren, lurpearen eta airearen 
beste edozein erabilera pribatu edo aprobetxamendu berezi

1. Aplikazio arauak

Pertsona fisiko edo juridikoen alde ematen diren jabari publikoko bestelako aprobetxamendu 
berezi edo erabilera pribatuek administrazio batzarrak ezartzen dituen eskubide eta tasak or-
daindu beharko dituzte, kasuan kasuko ezaugarriak eta berezitasunak kontuan hartuta.

2. Tarifak

Lehenengo tarifa. Lurzoruaren aprobetxamendua:

≤ m2 erdiko erregistro-kutxatilak 3,00 euro urtean

≥ m2 erdiko erregistro-kutxatilak 6,00 euro urtean

Tentsio altuko banaketa edo deribazio kutxak 3,00 euro urtean

Fatxadetan instalatutako ondasun edo zerbitzuen salmenta edo alokairurako gailu edo makina saltzaile automatiko 
bakoitzeko, betiere erabiltzaileari bide publikoan ematen bazaio zerbitzua 25,00 euro urtean

Argazki kabinak eta postontziak, m2 edo zatikiko 30,00 euro urtean

Olio astunak, ikatza edo beste material batzuk deskargatzeko tobera, estalki edo ahoak. Bakoitzeko:

a. Okupazioa urtean 1/2 m2 arte:

b. b) okupazioa: ≥ 1/2 m2. Urteko.

8,00 euro urtean

20,00 euro urtean

Kutxazain automatikoak, kutxa gotorrak edo antzekoak, fatxadetan instalatuak, gordailu erakundeen edo bestelako 
finantza entitateen eskutik, betiere erabiltzaileari bide publikoaren parean ematen bazaio zerbitzua, fatxada lerroan. 400,00 euro urtean

Bigarren tarifa. Lurpearen aprobetxamendua:

Goi tentsioko banaketa edo deribazio kutxak, lurpean. 3,00 euro urtean

Lurpearen aprobetxamendua: metro koadroko 0,75 euro urtean

Legutio, 2021eko irailaren 2a

Errejidore-lehendakaria
RUBEN IBAÑEZ LOPEZ DE BERGARA
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