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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DULANTZIKO UDALA

Behin betiko onespena ematea honako tasa hauek arautzen dituzten zerga ordenantzak aldatzeari: 
zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko 
tasak, jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak 
eta hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak

Udalbatzak, 2021eko azaroaren 3an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasierako ones-
pena ematea zerga ordenantza hauek aldatzeari:

— Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu be-
harreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza, kultura zerbitzuei eta jarduerei dagokienez.

— Jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren 
tasak arautzen dituen Zerga Ordenantza, I. epigrafean: Udalaren erabilera publikoko lursailetan 
postuak, barrakak, salmenta etxolak, ikuskizunak, jolasak edo atrakzioak nahiz kaleko industriak 
instalatzea.

— Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituen zerga ordenantza.

Jendaurrean egon diren bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko 
onetsitzat jotzen dira. Hona hemen, hitzez hitz:

ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEAREN ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK 
EGITEAREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

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 xedatutakoarekin bat etorriz, Dulantziko Udalak ordenantza honen eranskinean ageri di-
ren zerbitzuak eskaini eta jarduerak egiteagatik kobratu beharreko tasak ezarri eta exijitzen ditu, 
ordenantza honetan ezarritakoari jarraituz. Tasa horiek ere ordenantza honen zati dira.

2. artikulua

Ordenantza hau Dulantziko udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga egitatea

3. artikulua

1. Zerga egitatea da udal administrazioak subjektu pasiboari bereziki eragiten dion edo 
onura dakarkion udal eskumeneko zerbitzuren bat eman edo administrazio jardueraren bat 
egitea, hala eskatu diotelako edo partikularren ekintzek edo omisioek zeharka eragin dutelako.

2. Zerbitzuak ematearen tasa ezarrita ere, horrek ez du esan nahi zerbitzu horiek ezartzeak 
edo gehitzeak sor litzakeen kontribuzio bereziak ordainarazi beharko ez direnik.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren Zergei buruzko 
Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakun-
deak, baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz 
gozatzen badute.
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2. Hauek izango dira zergadunaren ordezko subjektu pasiboak:

a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura edo eragina ekartzen 
badiete, horiengatik ordaindu beharreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Horiek, hala 
badagokio, dagozkien onuradunei ordainarazi ahalko dizkiete kuotak.

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.

c) Tasak lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arautegian xedatutako hirigintza bai-
menak emateagatik ordaindu behar badira, 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 eskatu ez badituzte, baina haiek egin-
dako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoaren edo ez egin-
dakoaren eragileak.

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

Aplikatu beharreko xedapen orokorren mende egongo da salbuespenak, murrizketak, ho-
bariak eta bestelako zerga onurak ematea.

V. Zerga oinarria

8. artikulua

Zerga oinarria da zerbitzua gauzatzen den unitateetako bakoitza, dagokion tarifak dioen 
moduan.

VI. Kuota

9. artikulua

Zerga kuota zehazteko, aurreko artikuluari darion oinarriari, eranskineko tarifetan dagokiona 
gehituko zaio, tarifa aplikatzeko arauen arabera.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

Tasaren sortzapena zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortzen da; hala 
ere, zenbateko osoaren edo zati baten gordailua eska daiteke.

VIII. Likidazioa eta ordainketa

11. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioak Dulantziko udal administrazioak 
egingo ditu, eta likidatutako kuota dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako tarife-
tan dauden arauen arabera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahalko da.
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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, Ara-
bako Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da.

ERANSKINA

Kultur zerbitzu eta jarduerak:

Irteerak eta txangoak: kostuaren ehuneko 100.

Hobariak:

1. Erroldatuta dauden bizilagunek, 18 urte baino gutxiago badituzte, 26 urtera arteko ikas-
leak badira (ikasketa ofizialetan) edo langabetuak badira, ehuneko 40ko hobaria izango dute 
garraioan eta ehuneko 100ekoa bisitetan.

2. Erroldatuta dauden eta 65 urte baino gehiago dituzten bizilagunek garraioan ehuneko 
30eko hobaria eta bisitetan ehuneko 100eko hobaria izango dute.

3. Aurreko taldeetako batean ez dauden erroldatutako bizilagunek ehuneko 10eko hobaria 
jasoko dute garraioan eta ehuneko 75ekoa bisitaldietan.

Kultura bidaiak: Benetako kostuaren ehuneko 100.

Hobariak:

1. Erroldatuta dauden bizilagunek, 18 urte baino gutxiago edo 65 urte baino gehiago badi-
tuzte edo 26 urtera arteko ikasleak badira (ikasketa ofizialetan) edo langabetuak badira, ehuneko 
25eko hobaria izango dute jardueraren benetako kostuan.

Ludoteka:

— Denboraldiko txartela: 26 euro.

— Eguneko sarrera: euro 1.

— Txartela egitea: Euro 1, eta 3. kopiatik aurrera, 5 euro.

Hobariak:

1. Udalerrian edo hitzarmenen bat izenpetu duten udalerrietan erroldatuta dauden bizilagu-
nek ehuneko 60ko hobaria izango dute denboraldiko txarteletan.

Liburutegia:

— Fotokopiak: 0,10 euro.

— Inprimaketa:

Arte ikastaroak eta etengabeko prestakuntza ikastaroak:

— 2 ordu asteko: ikastaroak, guztira, 191 euro.

Honela banatzen da prezioa: matrikula 49 euro eta zortzi hileko kuota, 17,75 eurokoa bakoitza.

— 1:30 ordu asteko: ikastaroak, guztira, 187 euro.

Honela banatzen da prezioa: matrikula 47 euro eta zortzi hileko kuota, 17,50 eurokoa bakoitza.

— 1 ordu asteko: ikastaroak, guztira, 179 euro.

Honela banatzen da prezioa: matrikula 47 euro eta zortzi kuota, 16,50 eurokoa bakoitza.
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Hobariak:

1. Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan, baldin eta udalerrian errol-
datutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2. Aurreko hobariaz gain, gazte txartela aurkezten dutenek, 65 urtetik gora dutenek edo 
langabezian daudenek ehuneko 10eko hobaria ere izango dute.

3. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta badaude eta familia unitateko 2 kidek ikastaro 
eta tailerretan izena eman badute, 1. eta 2. puntuetan jasotako hobariez gain ehuneko 20ko 
hobaria izango du kide bakoitzak matrikularen kuotan.

4. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta badaude eta familia unitateko 3 kidek ikastaro 
eta tailerretan izena eman badute, 1. eta 2. puntuetan jasotako hobariez gain ehuneko 30eko 
hobaria izango du kide bakoitzak matrikularen kuotan.

5. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta eta langabezian badaude, 1. puntuan ezarritako 
hobaria jasotzeaz gain, matrikularen kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira.

Ikastaro monografikoak:

— 12 eta 24 ordu bitarteko iraupena: 46 euro.

— 6 eta 12 ordu bitarteko iraupena: 30,50 euro.

— 2 eta 6 ordu bitarteko iraupena: 24 euro.

Hobariak:

1. Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotetan, baldin eta udalerrian errol-
datutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2. Aurreko hobariaz gain, gazte txartela aurkezten dutenek, 65 urtetik gora dutenek edo 
langabezian daudenek ehuneko 10eko hobaria ere izango dute.

3. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta badaude eta familia unitateko 2 kidek ikastaro 
eta tailerretan izena eman badute, 1. eta 2. puntuetan jasotako hobariez gain ehuneko 20ko 
hobaria izango du kide bakoitzak matrikularen kuotan.

4. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta badaude eta familia unitateko 3 kidek ikastaro 
eta tailerretan izena eman badute, 1. eta 2. puntuetan jasotako hobariez gain ehuneko 30eko 
hobaria izango du kide bakoitzak matrikularen kuotan.

5. Familia unitateko kide guztiak erroldatuta eta langabezian badaude, 1. puntuan ezarritako 
hobaria jasotzeaz gain, ehuneko 50eko hobaria izango dute.

Animazio lantegiak:

— 1 orduko edo gutxiagoko saio bat: 1:30 euro. 3,10 euro.

— 2 orduko edo gutxiagoko saio bat: 4,10 euro.

Hobariak:

1. Udalerrian erroldatutako bizilagunek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuo-
tetan.

Opor programak:

— Udaleku irekiak: 43,75 euro asteko.

— Arte udalekuak: 52 euro asteko.

— Zientzia udalekuak: 90 euro asteko.
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Opor programen zaintza zerbitzua:

— 30 minutu: 28,57 euro/programa.

— Ordubete: 42,85 euro/programa.

Hobariak:

1. Erroldatutako bizilagunek ehuneko 30eko hobaria izango dute jardueren kuotetan.

Auditoriumeko zabalkunde jarduerak:

— Cachea 2.500 euro edo gutxiago: 3 euro.

— Cachea 2.500 euro baino gehiago: 5 euro.

— Antzerki jaialdiko amaierako gala: 1 euro.

— Abonuak: sarreraren prezioaren ehuneko 20ko hobaria.

Hobariak:

1. Ehuneko 50eko hobaria izango dute 20 urte baino gutxiagoko gazteek, langabezian dauden 
pertsonek eta 65 urte baino gehiagoko pertsonek.

2. Familientzako ikuskizunetan 2 euroko prezioa duen sarrera egongo da 20 urtetik gorakoen tzat.

Kultur jardueren araudia:

— Ikastaroak Kultura Zerbitzuak ezarritako egutegiaren arabera egingo dira. Ikastaroaren ha-
sieran emango zaie parte hartzaileei, eta jarduerak egiten diren ikasgeletako oholetan jarriko da.

— Udalak eskubidea du ordutegiak eta programaren instalazioak aldatzeko, baita izen emate 
kopuruaren arabera jarduera bat bertan behera uzteko ere.

— Jardueren deialdian, plaza kopurua eta jarduera martxan jartzeko behar den gutxieneko 
izen emate kopurua adieraziko dira. Halere, beren konplexutasunaren ondorioz edo beren 
ezaugarri berezien ondorioz gutxieneko izen emate kopurua betetzen ez duten jardueretan, 
udalak baloratuko du abian jarri edo ez, udalaren helburuen arabera.

— Inola ere ezingo dira egunak eta ordutegiak aldatu, nahiz eta jarduerak izaera berbera 
izan. Beraz, inor ezin da taldez aldatu, zerbitzu egokiaren berariazko baimena jasotzen ez badu.

— Jarduerak egitean, begiraleen erantzukizuna izango da:

– Ikasleek udalaren gela eta materiala behar bezala erabiltzea.

– Asistentzia kontrolatzea eta gorabeheren berri ematea udal zerbitzu egokiari.

– Saio bakoitza amaitzean eta tailerra amaitzean gela egoera onean uztea.

— Guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta badago eta adingabearen guraso 
ahala, tutoretza edo kuradoretza badu, erroldatu izaera izango du adingabeak.

Tasen ordainketa:

— Matrikula tasen bidez edo antzeko kontzepturen baten bidez arautuko da. Horren bidez, 
udalak urte osoan antolatzen dituen ikastaro edota jardueretan parte hartzeko eskubidea or-
dainduko da.

— Abian jartzen den jardueretakoren bat, ezaugarri bereziak edukitzeagatik, ezin bada sai-
lkatu ordenantza honetako jardueren artean, udalak tasa berezi bat erabakiko du berariaz, 
jardueraren eskaintzarekin batera jendaurrean jakinaraziko dena.

— Udalak banku helbideraketa bidez kobratuko ditu tasak edo, bestela, justifikazio bidezko 
ordainketa aurreratuaren bidez edo zuzenean kultur etxean.
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— Matrikula, oro har, aldi bakarrean ordainduko da, jarduera martxan jartzen denean. Kuotak 
badaude, hilero kobratuko dira eta, ahal bada, ordainketa zatikatua egingo da.

— Urte osoa irauten duten tailerretan, tailerraren baja Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan 
jakinarazi behar da, idatzi egokiaren bidez. Ez da matrikularen dirua itzuliko:

– Lehen hiruhilekoan eskatzen bada baja, lehen eta bigarren hiruhilekoko kuotak ordainduko 
dira.

– Baja bigarren edo hirugarren hiruhilekoan gauzatzen bada, ikasturte osoa ordainduko da.

— Ikastaroa hasitakoan plaza hutsak badaude, lehenik eta behin erreserban dauden 
pertsonek izango dute sartzeko eskubidea. Tasak kobratzeko, matrikula lainduko da eta ikasta-
roan sartzen den hilabetetik aurrera kobratuko da kuota.

Izen ematea:

— Jardueren eskaintzarekin batera, izena emateko epeak eta lekua adieraziko dira. Izen 
emateak, oro har, zuzenean edo telefonoz egingo dira, kultura etxeko argibide zerbitzuan edo 
web orriaren bidez, tokian tokiko arauen arabera.

— Izen ematea plaza kopurua baino handiagoa bada, zozketa bidez esleituko dira.

— Zozketaren bidez egiten denean, udalerrian eta hitzarmen barruko udalerrietan erroldatu-
tako pertsonek izango dute lehentasuna; plaza guztiak zozketatuko dira, onartutako pertsonak 
eta erreserbakoen ordena finkatzeko. Izena ematen duen pertsona bakoitzak, izena eman den 
hurrenkeraren arabera, zenbaki bat jasoko du. Zozketa bat eginez, izena eman duten pertsona 
guztien zerrendan hurrenkera zein zenbakitik aurrera antolatuko den erabakiko da. Horrela, 
onartutako pertsonak, eta erreserba eta beraren hurrenkera finkatuko dira.

— Kultura jarduerak egiteko, egunean izan behar dira Alegria-Dulantziko Udalean egiten 
diren kultura jarduerei dagozkien tasak.

Kultur instalazioak:

Kultur etxea (tokien lagapena):

Kultur etxeko tokien erabileraren lagapena dela eta, tasa hauek dira indarrean:

Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte elkarte eta taldeak:

— Gelak: salbuetsirik.

— Hitzaldi aretoa: salbuetsirik.

— Erakusketa aretoa eta Rigoberta Menchu aretoa: salbuetsirik.

– Zaintzarekin:

- Lanegunak: 15 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 16 euro ordua, BEZa barne.

— Auditoriuma: salbuetsirik.

– Teknikariekin:

- Lanegunak: 24,50 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 28 euro ordua, BEZa barne.

Erakunde pribatuek antolatutako merkataritzaz kanpoko jarduerak:

— Gelak: 6 euro.

— Hitzaldi aretoa: 11 euro.
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— Erakusketa aretoa eta Rigoberta Menchu aretoa: 31 euro.

– Zaintzarekin:

- Lanegunak: 15 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 16 euro ordua, BEZa barne.

— Auditorioa: 204 euro.

– Teknikariekin:

- Lanegunak: 24,50 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 28 euro ordua, BEZa barne.

Erakunde pribatuek antolatutako merkataritzaz kanpoko jarduerak:

— Gelak: 25,50 euro.

— Hitzaldi aretoa: 32 euro.

— Erakusketa aretoa eta Rigoberta Menchu aretoa: 51 euro.

– Zaintzarekin:

- Lanegunak: 15 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 16 euro ordua, BEZa barne.

— Auditorioa: 510 euro.

– Teknikariekin:

- Lanegunak: 24,50 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 28 euro ordua, BEZa barne.

Talde edo elkarte profesionalek antolatutako jarduerak:

— Gelak: 6,20 euro.

— Hitzaldi aretoa: 11 euro.

— Erakusketa aretoa eta Rigoberta Menchu aretoa: 32 euro.

– Zaintzarekin:

- Lanegunak: 15 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 16 euro ordua, BEZa barne.

— Auditorioa: 204 euro.

– Teknikariekin:

- Lanegunak: 24,50 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 28 euro ordua, BEZa barne.

Kanpoko arte kolektibo edo taldeak:

— Auditorioa: 204 euro.

– Teknikariekin:

- Lanegunak: 24,50 euro ordua, BEZa barne.

- Jaiegunetan: 28 euro ordua, BEZa barne.
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Tasen salbuespena:

Erakundeak tasak ordaintzetik salbuetsita daude, baldin eta Dulantziko Udalarekin lankidetza 
hitzarmena sinatu badute eta salbuespena hitzarmen horretan azaldu bada. Udala jakinaren 
gainean egon gabe eta haren baimenik gabe ezingo da sarrera txartelik kobratu.

Erakusketa aretoan erabat debekatuta dago erakusketetako objektuak salerostea.

Kirol jarduerak:

Tenisa:

— Hileko kuota:

– 18 urte baino gutxiago eta 65 urte baino gehiago: 32 euro.

– Helduak: 47,50 euro.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuoten gainean, baldin eta udalerrian 
erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

Igeriketa ikastaroak:

— Hileko kuota:

– 18 urte baino gutxiago eta 65 urte baino gehiago: 23 euro.

– Helduak: 32 euro.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuoten gainean, baldin eta udalerrian 
erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

Hiruhilekoko ikastaroak (14 pertsona baino gehiagoko taldeekin):

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

— 1 ordu astean: 31 euro.

— 2 ordu astean: 47,50 euro.

— 3 ordu astean: 59 euro.

Bigarren hiruhilekoa:

— Ordu kopuruaren arabera: 2 euro orduko.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuoten gainean, baldin eta udalerrian 
erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

– Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

– Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.
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— Izen ematea jarduera hasi ondoren egiten bada, hau izango da kuota:

1. Saioen heren bat igarota, kuota ehuneko 33 gutxiago izango da.

2. Saioen erdia igarota, kuota ehuneko 40 gutxiago izango da.

Hiruhileko ikastaroak, 65 urte baino gehiagoentzat:

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

— 1:30 ordu astean: 10,40 euro.

— 3 ordu astean: 20,70 euro.

Bigarren hiruhilekoa:

— Ordu kopuruaren arabera: 0,53 euro orduko.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotaren gainean, baldin eta udale-
rrian erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

– Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

– Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

— Izen ematea jarduera hasi ondoren egiten bada, hau izango da kuota:

3. Saioen heren bat igarota, kuota ehuneko 33 gutxiago izango da.

4. Saioen erdia igarota, kuota ehuneko 40 gutxiago izango da.

Haur eta familientzako hiruhilekoko jarduerak:

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

— ordu 1 astean: 24,50 euro.

— 2 ordu astean: 34 euro.

Bigarren hiruhilekoa:

— Ordu kopuruaren arabera: 1,71 euro orduko.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuoten gainean, baldin eta udalerrian 
erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

– Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

– Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.
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— Izen ematea jarduera hasi ondoren egiten bada, hau izango da kuota:

5. Saioen heren bat igarota, kuota ehuneko 33 gutxiago izango da.

6. Saioen erdia igarota, kuota ehuneko 40 gutxiago izango da.

Pertsona kopuru mugatua daukaten edo material berezia behar duten hiruhilekoko ikasta-
roak:

Lehen eta laugarren hiruhilekoa:

— 2 ordu astean: 54 euro.

Bigarren hiruhilekoa:

— Ordu kopuruaren arabera: 2,70 euro orduko.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotaren gainean, baldin eta udale-
rrian erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beren sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino handiagoak, kuotaren ehuneko 25eko hobaria jasoko dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek hobari hauek jasoko dituzte:

– Familia unitateko kideak aldizkako 3 jardueratan izena emanda badaude, ehuneko 20ko 
hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

– Familia unitateko kideak aldizkako 4 jarduera edo gehiagotan izena emanda badaude, 
ehuneko 30eko hobaria izango dute kide bakoitzaren kuotan.

— Izen ematea jarduera hasi ondoren egiten bada, hau izango da kuota:

7. Saioen heren bat igarota, kuota ehuneko 33 gutxiago izango da.

8. Saioen erdia igarota, kuota ehuneko 40 gutxiago izango da.

Saio libre bakoitzeko, pertsona kopuru mugatua daukaten edo material berezia behar duten 
hiruhilekoko ikastaroetan:

— Saio bakoitzeko: 4,60 euro.

Hobariak:

1) Erroldatutako auzotarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten 
adingabeek ehuneko 30eko hobaria izango dute aurreko kuotaren gainean, baldin eta udale-
rrian erroldatutako guraso horrek adingabearen guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

Txangoak:

— Eskiatzeko txangoak: Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutakoek eta erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kurado-
retza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ko hobaria izango 
dute txangoaren garraio kostuan.

— Beste txango batzuk (egun bateko txangoak): Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.
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Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden 
adingabeek ehuneko 40ko hobaria izango dute jardueraren kostuan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunek ehuneko 10eko hobaria izango dute jardueraren 
kostuan.

— Beste txango batzuk (egun bat baino gehiagoko txangoak): Benetako kostuaren ehuneko 100.

Autobusa irten eta gero, jarduera bertan behera gelditzen bada, kobratu egingo da autobusa.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden 
adingabeek ehuneko 10eko hobaria izango dute ostatuan eta ehuneko 40 gainerako gastuetan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunek ehuneko 10eko hobaria izango dute gainerako gas-
tuetan.

Noizbehinkako ikastaroak: Benetako kostuaren ehuneko 100.

Hobariak:

1) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden 
adingabeek ehuneko 40ko hobaria izango dute jardueraren kostuan.

2) Erroldatutako gainerako bizilagunei kostuaren ehuneko 10eko hobaria aplikatuko zaie.

— Izen ematea jarduera hasi ondoren egiten bada, hau izango da kuota:

9. Saioen heren bat igarota, kuota ehuneko 33 gutxiago izango da.

10. Saioen erdia igarota, kuota ehuneko 40 gutxiago izango da.

Pilota partida profesionaletara sartzea:

— 18 urtetik beherakoak: 8,20 euro.

— Helduak: 28,50 euro.

Kirol instalazioak:

Udalaren kirol instalazioetako harpidedun txartela:

Txartel honek honako eskubide hauek ematen ditu:

– Gimnasiora sartzea.

– Igerilekuetara sartzea.

– Saunara sartzea.

– Tenis pistara sartzea.

– Rokodromoan sartzea.

– Aldizkako udal jardueretan ehuneko 25eko hobaria.

– Dutxatzeko eskubidea.

– Urteko kuota: 152 euro.

- Ordainketa honela egin daiteke:

- Kuota bakarrean, urtarrilaren 15ean edo alta ematean.
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- Bi ordainketatan:

— 90 euro urtarrilaren 15ean edo alta ematean.

— 62,25 euro ekainaren 15ean.

- Lau ordainketatan:

— 62,25 euro urtarrilaren 15ean edo alta ematean.

— 30 euro martxoaren 15ean.

— 30 euro uztailaren 15ean.

— 30 euro urriaren 15ean.

Txartela ez bada lehenengo hiruhilekoan eskuratzen, ez da igerilekuan sartzeko eskubidea 
izango.

Hobariak:

1) Hauetako egoeraren batean dauden pertsona erroldatuak:

– Langabezian egotea.

– 18 urtetik behera izatea.

– Ikasketa ofizialetan aritzea eta 26 urtetik behera izatea.

– 65 urtetik gora izatea.

– Guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten adingabeek ehuneko 40ko 
hobaria izango dute aurreko kuoten gainean, baldin eta udalerrian erroldatutako guraso horrek 
adingabearen guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

3) Kide guztiak erroldatuta dauden famili unitateetan, 2 kide erabiltzaileak badira, abona-
mendu bakoitzaren prezioan ehuneko 10eko hobaria jasoko dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauden famili unitateetan, 3 kide edo gehiago erabiltzaileak 
badira, abonamendu bakoitzaren prezioan ehuneko 20ko hobaria jasoko dute.

Kiroldegia erabiltzea:

— Kantxa osoa: Ordu 1 (argirik gabe): 14 euro.

— Pilotalekuak: Ordu 1 (argirik gabe): 8 euro.

— Argia, ordu bakoitzeko:

– Sabaiko fokuak: 5 euro.

– Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 7 euro.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.
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– Kantxa: Ordu 1 (argirik gabe): 71 euro.

– Argia, ordu bakoitzeko:

- Sabaiko fokuak: 10,20 euro.

- Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 12,30 euro.

– Berogailua erabiltzea: Egun erdiko: 76,50 euro (goiz, arratsalde, gau).

– Aldagelak erabiltzea: 20,40 euro/aldagela.

– Kantxaren aparteko garbiketa: 153 euro.

– Aldagelen aparteko garbiketa: 51 euro/aldagela.

– Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.020 euro.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Tenis pista erabiltzea:

— Argirik gabe: 3,30 euro.

— Argiarekin: 7 euro.
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Hobariak:

1) Kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria izango dute argirik gabeko erabilera-
rako eta ehuneko 60koa argiarekin erabiltzeko.

2) Udalerrian erroldatutako 18 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek eta erroldatuta 
egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden 
adingabeek ehuneko 60ko hobaria izango dute argirik gabe erabiltzearren eta ehuneko 46koa 
argiarekin erabiltzearren.

Belar artifizialezko futbol zelaia:

— 2 ordu argirik gabe: 102,00 euro.

— Argia:

– Entrenamenduetako argiarekin: 41 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

– Partidetako argiarekin: 51 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

— Aldagelak erabiltzea: 25,50 euro/aldagela.

— Aldagelen aparteko garbiketa: 76,50 euro/aldagela.

— Harmailen aparteko garbiketa: 76,50 euro.

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– 2 ordu argirik gabe: 153,00 euro (gutxienez, ordu bi).

– Argia:

– Entrenamenduetako argiarekin: 61,20 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

– Partidetako argiarekin: 71,40 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

– Aldagelak erabiltzea: 51,00 euro/aldagela.

– Aldagelen aparteko garbiketa: 102 euro/aldagela.

– Harmailen aparteko garbiketa: 102 euro.

– Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.020 euro.

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.
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— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Belar naturaleko futbol zelaia:

— Bi ordurengatik (gutxienez, ordu bi).

– Argirik gabe: 255 euro.

– Argia: 46 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

– Zelaia markatu behar bada: 204,00 euro.

– Aldagelak: 25,50 euro/aldagela.

– Aparteko garbiketa: 76,50 euro/aldagela.

– Harmailen aparteko garbiketa: 76,50 euro.

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– 2 ordu:

– Argirik gabe: 357 euro.

– Argia: 82 euro/ordu (gutxienez, ordu bat).

– Zelaia markatu behar bada: 204 euro.

– Aldagelak: 51 euro/aldagela.

– Aparteko garbiketa: 102 euro/aldagela.
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– Harmailen aparteko garbiketa: 102 euro.

– Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.020 euro.

* Lehen ordu bietatik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Muskulazio gimnasioa:

— Urteko txartela: 104 euro.

– Ordainketa honela egin daiteke:

- Kuota bakarrean, urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

- Bi ordainketetan, ehuneko 50 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta egiten denean. Ehuneko 
50 ekainaren 15ean.

- Lau ordainketetan, ehuneko 25 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean, eta 
ehuneko 25 martxoaren 15ean, ekainaren 15ean eta irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ra arteko hobaria izango dute.
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3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek honako hobari hauek jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

– 2 kide harpidedunak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoi-
tzaren prezioan.

– 3 edo gehiago harpidedunak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko 
beherapena izango dute.

— Seihileko txartela: 63 euro.

– Ordainketa honela egin daiteke:

- Kuota bakarrean, urtarrilaren edo uztailaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

- Bi ordainketatan banatuta:

- Urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 urtarrilaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 martxoaren 15ean.

- Uztailaren 1etik abenduaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 uztailaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ra arteko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek honako hobari hauek jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

– 2 kide harpidedunak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoi-
tzaren prezioan.

– 3 edo gehiago harpidedunak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko 
beherapena izango dute.

— Hiruhileko txartela: 36,75 euro.

– 1. hiruhilekoa: urtarrilaren 15ean edo alta eskatzean ordainduko da.

– 2. hiruhilekoa: apirilaren 15ean.

– 3. hiruhilekoa: uztailaren 15ean.

– 4. hiruhilekoa: urriaren 15ean.

— Hileko txartela: 17 euro.

— Eguneko sarrera: 3,25 euro.

Muskulazio gimnasioa eta sauna:

— Urteko txartela: 142 euro.
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– Ordainketa honela egin daiteke:

- Kuota bakarrean, urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

- Bi ordainketatan banatuta: ehuneko 50 urtarrilaren 15a baino lehen edo alta eskatzen de-
nean, eta ehuneko 50 ekainaren 15ean.

- Lau ordainketatan banatuta: ehuneko 25 urtarrilaren 15a baino lehen eta beste ehuneko 
25 martxoaren 15ean, ekainaren 15ean eta irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ra arteko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek honako hobari hauek jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

– 2 kide harpidedunak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoi-
tzaren prezioan.

– 3 edo gehiago harpidedunak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko 
beherapena izango dute.

— Seihileko txartela: 85 euro.

– Ordainketa honela egin daiteke:

- Kuota bakarrean, urtarrilaren edo uztailaren 15a baino lehen edo alta eskatzen denean.

- Bi ordainketatan banatuta:

— Urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 urtarrilaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 martxoaren 15ean.

— Uztailaren 1etik abenduaren 30era arteko seihilekoan: ehuneko 50 uztailaren 15ean edo 
alta eskatzen denean, eta ehuneko 50 irailaren 15ean.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ra arteko hobaria izango dute.

3) Gainera, erroldatutako pentsiodunek, beraien diru sarrerak ez badira Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino handiagoak, aurreko hobariaz gain kuotaren ehuneko 90eko hobaria 
izango dute.

4) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten familia unitateek honako hobari hauek jasoko dituzte, 
aurrekoaz gain:

– 2 kide harpidedunak direnean, ehuneko 10eko hobaria emango da abonamendu bakoi-
tzaren prezioan.
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– 3 edo gehiago harpidedunak badira, abonamendu bakoitzeko kostuaren ehuneko 20ko 
beherapena izango dute.

— Hiruhileko txartela: 47 euro.

– 1. hiruhilekoa: urtarrilaren 15ean edo alta eskatzean ordainduko da.

– 2. hiruhilekoa: apirilaren 15ean.

– 3. hiruhilekoa: uztailaren 15ean.

– 4. hiruhilekoa: urriaren 15ean.

— Hileko txartela: 23 euro.

Rokodromoa:

— Ordubete: 1,05 euro.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– Ordubete (gutxienez, ordu bat): 25,50 euro.

– Argia, ordu bakoitzeko:

- Sabaiko fokuak: 10,20 euro.

- Sabaiko fokuak + alboetako fokuak: 12,30 euro.

– Berogailua erabiltzea: Egun erdiko: 76,50 euro (goiz, arratsalde, gau).

– Aldagelak erabiltzea: 20,40 euro/aldagela.

– Aldagelen aparteko garbiketa: 51 euro/aldagela.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Dena den:

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.

— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.
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— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute.

Dutxa:

— Kuota: euro 1.

Hobariak:

1) Udal kirol txartela eta muskulazio gimnasioko txartela dutenek ehuneko 100eko hobaria 
izango dute.

Sauna:

– Saio bat: 4,50 euro.

– 5 saioko bonua: 19 euro.

– 10 saioko bonua: 33 euro.

Hobariak:

1) Udaleko kirol txartelaren titularrek ehuneko 100eko hobaria dute sauna erabiltzean.

2) Erroldatuta dauden bizilagunek, 65 baino gehiago edo 18 urte baino gutxiago badituzte, 
langabezian badaude edo ikasketa ofizialak ikasten ari diren 26 urtera arteko ikasleak badira, 
eta udalerrian erroldatuta egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama 
edo tutoreen mende dauden adingabeek ehuneko 40ra arteko hobaria izango dute.

Igerilekuak:

— Txartelak:

– 5 urtetik beherakoak: doan.

– Haurrak (5-13 urte): 37 euro.

– Gazteak (14-18 urte): 55 euro.

– Helduak: 73,35 euro.

Hobariak:

1) Udalerrian edo hitzarmenen baten bidez lotura duten udalerrietan erroldatutako auzo-
tarrek eta guraso edo tutoreetako bat udalerrian erroldatuta daukaten adingabeek ehuneko 
40ko hobaria izango dute aurreko kuotaren gainean, baldin eta udalerrian erroldatutako guraso 
horrek adingabearen guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza badu.

2) Erroldatuta dauden 65 urtetik gorako bizilagunek ehuneko 50eko hobaria izango dute. 
Hobari hau eta lehenengo artikulukoa bateragarriak dira.
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3) Kide guztiak erroldatuta dauzkaten famili unitateek hobari hauek jasoko dituzte, aurreko 
1. puntuan xedatutakoekin bateragarriak direla:

– 3 kide harpidedunak direnean, ehuneko 20eko hobaria emango da abonamendu 
bakoitzaren prezioan.

– 4 kide edo gehiago harpidedunak direnean, ehuneko 30eko hobaria emango da abona-
mendu bakoitzean.

4) Kide guztiak udalerrian erroldatuta dituzten familia unitate eta udalerrian erroldatutako 
egon eta guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duten aita, ama edo tutoreen mende dauden 
adingabe izanez gero eta ondoren adierazten diren diru sarrerak izanez gero, hobaria hauek 
izango dituzte:

FAMILI UNITATEA 1 PERTSONA 2 PERTSONA 3 PERTSONA EDO GEHIAGO

7.200 eurotik beherako diru sarrerak ehuneko 80 ehuneko 85 ehuneko 90

9.000 eurotik beherako diru sarrerak ehuneko 75 ehuneko 80 ehuneko 85

Lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko diru sarrerak edo gutxiago ehuneko 70 ehuneko 75 ehuneko 80

– Hobaria dagokion urteko apirilaren 15a baino lehen eskatu behar da udal bulegoetan. 
Familia unitateak jasotzen dituen diru sarreren aitorpena eta aribidean den urteko lan-bizitza 
ere aurkeztu beharko dira.

5) Bateraezinak dira 4. apartatuko hobaria eta 1., 2. eta 3. apartatuetako hobariak.

Bazkide-txartela uztailaren 20tik aurrera eskatzen bada, ehuneko 30 murriztuko da kuota.

— Egun osoko sarrera:

– 5 urtetik beherakoak: doan.

– Haurrak (5-13 urte): 2,80 euro.

– Gazteak (14-18 urte): 4,50 euro.

– Helduak: 7 euro.

– 65 urtetik gorakoak: 3,40 euro.

— Egun erdiko sarrerak (17:30etik aurrera):

– 5 urtetik beherakoak: doan.

– Haurrak (5-13 urte): 1,60 euro.

– Gazteak (14-18 urte): 2,60 euro.

– Helduak: 3,60 euro.

– 65 urtetik gorakoak: 2,10 euro.

Igerilekuen lagapen berezia:

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzea.

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.
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— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

– Ez da inolako ekitaldi politikorik baimenduko.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– Instalazioa: 25,50 euro orduko.

– Helduentzako igerilekua: 102 euro orduko.

– Plisti-plastarako igerilekua: 51 euro orduko.

– Erabiliko duen pertsonako: 6,50 euro pertsonako (* Igerilekuko bazkide ez direnak).

– Aldagelak erabiltzea: 51 euro/aldagela.

– Aparteko garbiketa: 102 euro/aldagela.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Kirol etxeko tokien lagapen berezia:

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzea.

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.
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— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– Gimnasioa: 41 euro orduko.

– bilera gela: 15,50 euro orduko.

– Aldagelak erabiltzea: 18,50 euro/aldagela.

– Aparteko garbiketa: 51 euro/aldagela.

– Gimnasioaren aparteko garbiketa: 82 euro.

– Bilera gelaren aparteko garbiketa: 20,50 euro.

– Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.020 euro.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Gimnasioaren (eraikin gorria) lagapen berezia:

Jarduerak, lantegiak, prestakuntza ikastaroak, hitzaldiak… egiteko eskatzea.

— Udalak baimendu beharko du lagapena eta, edonola ere, udalak ezarritako baldintzak 
bete beharko dira.

— Udal kontuhartzailetzak ere izango du zer esana tokia lagatzean. Esku hartze horrek or-
dutegiak aldaraz ditzake edo aldi baterako eten jarduera bat. Aldaketa edo etete horien aurka 
ezin da erreklamaziorik jarri.

— Lagapenak ezin izango du eraginik izan ohiko erabileran eta ezin izango du antolaketa 
arazorik ekarri.
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— Lagapena ezin da bidegabea izan, ez udalaren esku hartzeetan ez udalerriko elkarteek edo 
erakundeek garatzen dituztenetan.

— Instalazioen funtzionamendu eta erabilera arauak beteko dira.

— Egin beharreko programa jakinaraziko da, bai eta programa horretan izena eman duten 
pertsonen zerrenda eta horiek ordaindutakoa.

— Erakunde pribatuek eta partikularrek JEZean alta emanda daudela erakutsiko dute.

— Eskolak, lantegiak, ikastaroak, hitzaldiak… emateko bada, horiek emango dituzten 
pertsonek nahikoa gaitasun eta titulazio dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

— Behar izanez gero, erantzukizun zibileko asegurua.

— Lagapenaren arduradun izango den pertsona bat izango da.

— Lagapena bertan behera utzi ahal izango da, baldin eta instalazio ezegoki erabiltzen dela 
atzematen bada; alegia, utzikeria dela-eta zerbait apurtzen bada edo lagapenaren helburu ez zen 
beste edozertarako erabiltzen bada. Zerbait apurtzen edo hondatzen bada, haien konponketa 
ordaindu beharko da.

— Udalak eskubidea du utzi ala ez erabakitzeko, lagapenaren helburua udalaren helburuekin 
bat datorren ala ez kontuan harturik.

– Gizarte jarduerak edo interes publikoko jarduerak egiteko elkarteen udal erregistroan izena 
eman duten gizarte eta kirol elkarte eta taldeei lagatzea.

Salbuetsita. Dena den, udalak eskubidea du, helburuetan edota programan oinarrituta, 
erabilera doan uzteko edo hobariak emateko.

– Pertsona juridikoek, erakunde pribatuek, herritik kanpoko kultura eta kirol elkarteek eta 
talde edo elkargo profesionalek antolatutako merkataritza jardueretarako lagatzea.

– Gimnasioa: 61 euro orduko.

– Aldagelak erabiltzea: 18,50 euro/aldagela.

– Aparteko garbiketa: 51 euro/aldagela.

– Gimnasioaren aparteko garbiketa: 153 euro.

– Lagapen ez puntual baterako fidantza: 1.020 euro.

* Lehen ordutik aurrera ordu laurdeneko aldiak hartuko dira kontuan kobratzean. Ordu 
laurden horren prezioa orduaren zati proportzionala izango da.

Udal igerilekuetako barbakoen erabilera lagatzea:

— Erabiltzailea (taldeko kide guztiak sartuta): 0,50 euro, 11:00etatik 20:15era (bainu zona 
irekita dagoeneko tartea) dagokion sarrera ordainduta, instalazioko bazkide ez bazara.

Udal eraikin eta instalazioak gaua igarotzeko lagatzea gizarte intereseko taldeei:

– 10 pertsona edo gutxiago: 4,10 euro/pertsona/egun.

– 11-20 pertsona: 3,10 euro/pertsona/egun.

– 21-30 pertsona: 2,60 euro/pertsona/egun.

– 31 pertsonatik gora: 2,10 euro/pertsona/egun.

Lagapen baldintzak:

– Udalarentzat gizarte interesa duenetan baino ez da baimenduko lagapena.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

25/48

2022-00009

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

– Talde eskatzaileak irabazi-asmodun esku hartze baterako egiten badu eskaera, udalak 
aztertu egingo du helburuak baimena emateko besteko gizarte interes eta garrantzirik duen 
udalerriarentzat. Ezezkoan badago, eskaera ez da onartuko.

– Gaua pasatzeko baimena ematen zaien taldeek onartu eta bete egin behar dituzte instala-
zioak erabiltzeko udalak jakinarazitako jarraibideak.

– Erabiltzean kalterik eragiten bada, talde eskatzaileak ordaindu beharko ditu kalteak 
konpontzeak eragiten dituen gastuak.

Kirol jardueren araudia

Arau honen xedea udalaren kirol jardueren eskaintza arautzea da.

1. Aurrekontu aurreikuspena.

Udalaren kirol jardueren eskaintza, arau honetan xedatutakoaren arabera antolatua, horre-
tarako udal aurrekontuetan urtero finkatzen diren aurrekontuko zuzkiduren kontura antolatuko 
da, aurrekontua betearazteko oinarrietan ezarritakoarekin bat etorriz.

2. Udalaren kirol jarduerak.

2.1. Definizioa: Definizioa hauen arabera finkatzen da:

– Kirol jarduerak.

2.1.1 Ikastaroak.

2.1.2 Txangoak.

2.1.3 Txapelketak eta erakusketak.

2.1.1 Ikastaroak.

2.1.1.1. Tenis ikastaroak.

2.1.1.2. Igeriketa ikastaroak.

2.1.1.3. Noizbehinkako ikastaroak.

2.1.1.4 Hiruhilekoko ikastaroak.

2.1.2. Txangoak.

2.1.2.1. Txangoak eskiatzera.

2.1.2.2. Beste txango batzuk.

2.1.2.2.1 Egun bateko txangoak.

2.1.2.2.2 Egun bateko baino gehiagoko txangoak.

2.1.3. Txapelketak eta erakusketak.

2.1.3.1. Herri txapelketak.

2.1.3.2. Partida profesionaletarako sarreren prezioak.

2.2. Jarduerak jardueren eskaintzan onartutako egutegiaren arabera egingo dira.

2.3. Udalak gutxienez 12 izen emate eskatzen ditu jarduerak egin ahal izateko. Bereziki 
konplexuak direlako edo ezaugarri bereziak dituztelako begiraleen tratamendu ezberdina be-
har duten jardueretan, aldiz, gutxienez 6 pertsonako ikastaroak egin ahalko dira. Taldeetan 
gutxieneko pertsona kopuruak ez badu izena ematen, jarduera bertan behera geldituko da eta 
ordaindutako dirua itzuliko da.

2.4. Udalak eskubidea du ordutegiak eta programaren instalazioak aldatzeko, baita izen 
emate kopuruaren arabera jarduera bat bertan behera uzteko ere.
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2.5. Kirol jardueren egutegia jendearen esku egongo da udal kiroldegian eta kirol teknika-
riaren bulegoan. Inola ere ez da aurreikusten egunak eta ordutegiak aldatzeko aukera, nahiz eta 
jarduerak izaera berbera izan. Beraz, inor ezin da taldez aldatu, zerbitzu egokiaren berariazko 
baimena jasotzen ez badu.

2.6. Jarduerak egitean, begiraleen erantzukizuna izango da:

– Ikasleek instalazioak behar bezala erabiltzea.

– Asistentzia kontrolatzea eta gorabeheren berri ematea udal zerbitzu egokiari.

– Erabiltzen den materiala kontrolatzea.

– Gela txukun uztea.

2.7. Matrikula tasen bidez edo antzeko kontzepturen baten bidez erregulatuko da. Horren 
bidez, Dulantziko Udalak urte osoan antolatzen dituen ikastaroetan parte hartzeko eskubidea 
ordainduko da.

2.8. Kirol instalazioak urterako onartzen den egutegian irekita egongo dira. Ezinbestean edo 
instalazioak hobetzeko itxi ahalko dira; horrek ez du ekarriko kuotarik itzuli beharra, instalazioak 
ez badira hilabete bat baino luzaroago ixten.

2.9. Instalazioak erabiltzeko prezioa tasen bidez edo antzeko kontzepturen baten bidez erre-
gulatuko da. Horren bidez, Dulantziko Udalaren instalazioak urte osoan erabiltzeko eskubidea 
ordainduko da.

2.10. Jarduera kuota murriztuko da jardueraren hiruhileko orduen ehuneko 20 eman ez 
denean, ez bestela.

3. Kirol jardueretan izena ematea.

Jardueretan parte hartzeko, izena eman beharko da eta kuotak ordaindu. Hori udal kirolde-
gian egin behar da, eskaintzan azaltzen diren epeetan.

Datu hauek adierazi behar dira: Jardueraren izena, izena eta bi deitura (izatekotan), jaiote-
guna, helbidea, telefono zenbakia (sakelako telefonoarena hobe), eta NAN zenbakia.

Jarduera adingabeko pertsona batek egiten badu, aurreko datuez gain hauek ere adierazi 
beharko dira: amaren, aitaren edo tutorearen izen-deiturak eta NANak.

3.1 Izena emateko epea deialdian ezarriko da.

3.2. Izena emateko unean ordainduko da kuota.

3.3. Ezin da jarduera bererako ordutegi ezberdinetan izena eman.

3.4. Izena emateko epea amaitutakoan, udalak parte hartzaileen zerrendak egingo ditu. Udal 
kiroldegiko bulegoetan kontsultatu ahalko dira.

3.5. Plaza huts baino izen emate gehiago badaude, izena eman duten pertsonen artean 
zozketa egingo da izena emateko epea amaitu ondoko egunean, jardueren eskaintzan besterik 
adierazten den jardueretan izan ezik.

Izena eman duen pertsona bakoitzari zenbaki bat emango zaio. Zenbaki guztiak zozketan 
sartuko dira eta zenbaki bat aterako da. Zenbaki hori eta hurrengoak, plaza guztiak bete arte, 
izango dira taldean sartuko diren pertsonak. Gainerako pertsonak itxaron zerrendan sartuko 
dira, egokitu zaien hurrenkera berean.

3.6. Baldin eta 3.5 puntuan azaldutakoa gertatzen bada, udalerrian eta hitzarmenaren ba-
rruko udalerrietan erroldatutako bizilagunek lehentasuna izango dute betiere.
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3.7. Salbuespenetan, eta aldez aurretik jakinarazita, izena emateko hurrenkeraren arabera 
eman ahalko dira plazak. Plazarik gabe geratzen diren pertsona guztiak itxaron zerrendan sar-
tuko dira, izena eman duten hurrenkera berean.

3.8. Beharrezkotzat jotzen bada, udalak izena emateko bigarren epe bat ireki dezake, udalak 
adierazten dituen lekuetan, udal zerbitzu arduradunak txostena egin ondoren.

3.9. Jarduera adingabekoentzat bada, aitak, amak edo tutore edo ordezkariak ordaindu 
behar du jardueraren prezioa.

4. Jarduerak bertan behera uztea.

4.1. Izen emateak bertan behera uzteko 10 eguneko epea dago, jarduera utzi nahi duen 
pertsonak jardueran parte hartu ez badu. Epea jardueren eskaintzan adieraziko da. Epe hori amai-
tutakoan, ez da ordaindutako dirua itzuliko, baldin eta jarduera behar bezala eskaintzen bada.

5. Kirol jardueren ordainketak.

5.1. Udalaren kirol jardueren tasa jardueren araudian zehaztuta dago.

5.2. Jarduerak kreditu txartelaz edo eskudiruz ordain daitezke, Udal Kiroldegian. Ordainketa 
izena emateko unean egin behar da.

5.3. Kasu batzuetan, egiten den jardueraren arabera, izena eman duen pertsonaren kontu 
zenbakia, 20 digitukoa, eskatu ahalko da, bankutik kobratzeko. Izena eman duen pertsonak 
ordaintzeko era hori onartzen ez badu, udal kiroldegian ordaindu beharko du, kreditu txartel 
bidez edo dirutan, adierazten zaizkion egunen barruan.

5.4. Ikastaroetan urte osorako edo hiruhileko baterako eman ahal da izena, adierazten dena-
ren arabera. Jarduerak bertan behera uzteko epea amaitu ondoren borondatezko baja hartuz 
gero jarduera osorik ordaindu beharko da.

5.5. Izen emate guztietan ordainagiri bat emango da, izena eman duen pertsonak ordainketa 
egin duela ziurtatzeko.

6. Kirol jardueretako itxaron zerrenda.

6.1. Itxaron zerrenda dagoen taldeetan, baja bat gertatzen bada, itxaron zerrenda horretatik 
jardueran sartzen den pertsonak jardueraren prezioaren zenbateko proportzionala ordainduko 
du, jardueran sartzen den unearen arabera.

6.2. Izena emateko epe arruntetik kanpo alta hartzen duten pertsonek, jardueraren ehuneko 
10 egin ez bada, jardueraren prezio osoa ordaindu behar dute. Jardueraren ehuneko hori egin 
bada, berriz, alta berriek zati proportzionala ordainduko dute.

6.3. Izena emateko epea amaitutakoan, plaza hutsik badago, izena udal zerbitzu egokian 
emango da zuzenean.

7. Altak eta bajak kirol jardueretan.

Ikastaro guztietan asistentziaren jarraipena egingo da. Izena emateko epean finkatzen den 
saio kopurua egiten ez duten pertsonei baja emango zaie jardueran.

Itxaron zerrendako balizko eskaerari kasu egiteko hartuko da neurri hori. Horrelakoetan ez 
da itzuliko ordaindutako kuota.

8. Beste batzuk.

Iradokizunik edo kexarik aurkeztu nahi izanez gero, Dulantziko Udaleko Kirol Zerbitzuari 
zuzendu beharko zaio, idatziz.
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JABARI PUBLIKOKO ONDASUNEN ERABILERA PRIBATIBOAREN EDO 
APROBETXAMENDU BEREZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Dulantziko Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Tokiko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 
19ko 41/89 Foru Arauak 20. artikuluan xedatutakoaren arabera, udalaren jabari publikoko onda-
sunen 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. Udalaren erabilera publikoko lursailetan zanga, hobi eta zuloak irekitzea, bai 
eta bide publikoan edo udal lurzatietan zoladura edo espaloiak mugiaraztea ere.

III. epigrafea. Udalaren erabilera publikoko lursailak merkantzia, eraikuntza material, obra 
hondakin, hesi, eustoin, astotxo, aldamio eta antzeko instalazioekin okupatzea.

IV. epigrafea. Tokiko jabari publikoa era berezian aprobetxatzea, interes orokorreko hornidura 
zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen alde.

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

VI. epigrafea. Udal biltegiak, aparkalekuak eta gordailuak aprobetxatzea.

VII. epigrafea. Udal erabilera publikoko lursailak mahai, aulki, taula eta antzeko elementuekin 
okupatzea, irabazi asmoz.

VIII. Epigrafea. Tribunak, eguzki oihalak, balkoiak, begiratokiak eta antzeko beste instalazio 
batzuk bide publikoaren gainetik edo fatxadako lerroaren gainetik.

IX. epigrafea. Bide publikoetan edo udalaren jabari publikoko lursailetan edo horien gai-
netik hegan jartzea argindar, ur, gas edo bestelako isurietarako hodi, galeria eta lineak, baita 
lineetarako zutoinak, klabeak, tximeleta azkoinak eta amarratze, banaketa edo erregistroko 
kutxak, transformadoreak, errailak, baskulak, salmenta automatikorako gailuak eta antzeko 
bestelakoak ere.

X. epigrafea. Udal bide publikoetako lurzoruaren, lurgainaren edo lurpearen beste edozein 
erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezi.

2. artikulua

Ordenantza hau Dulantziko udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga egitatea

3. artikulua

1. Tasen zerga gaia osatzen dute udalaren jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo 
aprobetxamendu bereziak, bai eta era berezian subjektu pasiboei aipamen, eragin edo onura 
egiten dieten udal 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 Dulantziko Udalak ofizioz jarduerak egin edo zerbitzuak eman 
behar baditu, segurtasun zein osasun arrazoiengatik, herritarrak zerbaitez hornitu behar ditue-
lako, edo hirigintza arloko zein beste edozein arlotako arrazoi bada tarteko.
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III. Subjektu pasiboak

4. artikulua

1. Tasaren subjektu pasiboak eta, beraz, zergadunak dira Arabako lurralde historikoko zergei 
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 udalaren 
jabari publikoa euren onerako, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 20.2 artikuluan aurreiku-
sitako kasuen arabera.

2. Ibilgailuak edo gurdiak espaloietan zehar sartzeko erabilera pribatiboa edo aprobetxa-
mendu berezia dela eta ordaindu beharreko tasa eta halako sarbideak eraiki, mantendu, aldatu 
edo kentzeagatik ordaindu beharreko tasa dela-eta, zergadunaren ordezkoak izango dira ibilgai-
luak sartzen diren finken eta lokalen jabeak; ordezko horiek onuradunei ordainarazi ahal izango 
dizkiete kuotak, bidezko kasuetan.

3. 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.

4. Estatuak, erkidego autonomoek eta toki erakundeek ez dute tasarik ordaindu beharko 
jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik, baldin eta zuze-
nean ustiatzen dituzten komunikabide zerbitzu publikoei atxikitako aprobetxamenduak eta 
herritarren segurtasunaren edo defentsaren zuzeneko interesen aprobetxamenduak badira.

III. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

5. artikulua

Salbuespenak edo beste zerga onura batzuk emateko, Udal Ogasunean aplikatu beharreko 
xedapen orokorretan edo ordenantza honetako epigrafe desberdinetan ezartzen dena beteko da.

IV. 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.

V. 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.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

30/48

2022-00009

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Kalte konponezinak sortzen badira, pertsona interesdunak kalte ordaina eman beharko 
dio administrazioari, suntsitutako ondasunen egungo balioaren edo kaltetutakoen narriadura 
zenbatekoaren baliokidea den zenbatekoan.

Udal teknikariek proposatuko dute egungo balioaren zenbatekoa, suntsitutako gauzen ba-
lioaren edo kaltetutakoen narriadura zenbatekoaren arabera, legedia aplikagarriari jarraiki.

Dulantziko Udalak ezingo ditu artikulu honetan aipatzen diren kalte-ordainak eta itzulketak 
barkatu, ez osorik, ez zati batez.

VI. Sortzapena eta zergaldia

9. artikulua

Zerga egitatearen izaeraren arabera, tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik 
edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa une hauetan sortuko da: erabilera 
pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta kasu horretan, horri dagokion 
zenbatekoaren zati bat edo guztirakoa aldez aurretik gordailutzeko eska daiteke; jarduera edo 
espedientea abiarazten duen eskabidea aurkezten denean, eta jarduera ez da gauzatuko 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.

VII. Likidazioa eta ordainketa

10. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioak Dulantziko udal administrazioak 
egingo ditu, eta likidatutako kuota ordainarazpen bakoitzerako tarifetan dauden arauen ara-
bera ordainduko da.

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

VIII. Tasen kudeaketa

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 mu-
rrizteko, udalaren baimena beharko da. Edonola ere, ordenantza honetan araututako tasak ordain- 
tzean 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.

13. artikulua

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

Dulantziko Udalak zehapen araubidea ezarri ahalko du aurretiazko lizentziarik gabe egiten 
diren erabilera edo aprobetxamenduetarako.

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 Dulantziko udaletxean, ordenantza honetako epigrafe 
bakoitzean ezartzen diren ondoreekin.

17. artikulua

Aprobetxamenduen edo erabileren titulartasuna aldatuz gero, horien emakidadunak 
Dulantziko Udalari jakinaraziko die. Era berean, titular berriaren datu pertsonalak eta helbidea 
nahiz ordenantza honen ondoreetarako beharrezkoak diren bestelako datuak aipatuko dira.

Jakinarazpen hori bidali ezean, emandako lizentzia indargabetu egingo da eta Dulantziko 
Udalari baimen berria eskatu beharko zaio.

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.

Udal 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, Dulantziko Udalak itzuli egin ahalko du ordaindutako tasa, 
betiere emandako aprobetxamenduak ez baditu beste aprobetxamendu batzuk eragotzi.

21. artikulua

Udalak, organo eskudunaren ebazpen baten bidez, ordenantza honetan jasotako tasen zenba-
tekoaren ehuneko 100era arteko hobaria eman ahal izango die subjektu pasiboei, baldin eta jabari 
publikoaren erabilera pribatiboen edo aprobetxamendu berezien inguruabarrak direla-eta erabi-
lera publikokotzat jo ahal badira edo udalaren interesa eta gizarte interesa justifikatuak badaude.

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.
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I. EPIGRAFEA. UDALAREN ERABILERA PUBLIKOKO LURSAILETAN POSTUAK, BARRAKAK, 
SALMENTA ETXOLAK, IKUSKIZUNAK, JOLASAK EDO ATRAKZIOAK NAHIZ KALEKO INDUS-
TRIAK INSTALATZEA

1. Aplikazio arauak.

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

2. Lursailak okupatzeko baimena jaso duten pertsona edo erakundeak, edo, hala badagokio, 
aprobetxamendua egiten ari direnak egongo dira ordaintzera behartuta.

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. Postuak.

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

HERRIKO 
JAIETAN

HERRIKO JAIAK 
EZ DIRENEAN

Txurro denda eta txokolategiak, eta ore frijituen saltokiak 55 euro 44 euro/aste

Pastelak, karameluak, gozokiak, fruitu lehorrak, patata frijituak, imitaziozko bitxiak, artisau lanak eta 
oparitarako bestelako gauzak (jostailuak, liburuak, eta abar) saltzeko etxolak 55 euro 3. tarifa.

Jomugara tiro egiteko, eraztunak jaurtitzeko eta hainbat jolasetarako etxolak 75 euro 60 euro/aste

Zabuak, aparatu hegalariak, gurditxoak, zaldiko-maldikoak, bumperrak era, oro har, mugitzen diren 
aparatuak 140 euro 100 euro/aste

Autotxokeen pistak 380 euro 300 euro/aste

Zirkuak 380 euro 300 euro/aste

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

Bigarren tarifa. Udalerriko merkatu eta merkatutxoak.

Asteroko azokako salmenta postuetarako:

URTEKO KUOTA HIRUHILEKO KUOTA EGUNEKO KUOTA

1 – 3 metro lineal 160 euro 42 euro 4 euro

3 metro linealetik gora 249 euro 60 euro 6 euro

Hirugarren tarifa. Laugarren tarifan sartuta ez dauden udal ekitaldietarako salmenta postuak.

Konfiturak, fruitu lehorrak, izozkiak, barkilloak edo antzekoak; liburuak, aldizkariak eta 
antzekoak; landareak, loreak eta fruta, barazki eta bestelako elikagaien haziak, naturalak nahiz 
prestatuak; hegaztiak, arrautzak eta ehizakiak saldu edo erakusteko postu bakoitzeko nahiz 
josteko gaiak, ehunak, arropak, imitaziozko bitxiak, kinkila, burdinak, koadroak, zirtzilkeriak, jos-
tailuak eta objektu anitzak saldu edo erakusteko postu bakoitzeko, honako tarifa ordainduko da:

EGUNEKO KUOTA

Metro lineal bakoitzeko, gutxienez 2 metro lineal izanik 4,50 euro

Laugarren tarifa. Sukaldaritza gastronomikoko postuak udal ekitaldietarako.

EGUNEKO KUOTA

Mahaiko metro lineal bakoitzeko, gutxienez 3 metro lineal izanik 6,50 euro
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II. EPIGRAFEA. UDALAREN ERABILERA PUBLIKOKO LURSAILETAN ZANGA, HOBI ETA 
ZULOAK IREKITZEA, BAI ETA BIDE PUBLIKOAN EDO UDAL LURZATIETAN ZOLADURA EDO 
ESPALOIAK MUGIARAZTEA ERE

1. Aplikazio arauak.

1. Tasa honen barruan sartzen dira udal erabilera publikoko lursailetan irekitako zanga, hobi 
eta zuloak, baita errepide, bide eta gainerako udal bide publikoak ere, hodiak, tutuak eta bes-
telako instalazioak instalatu eta konpontzeko, edota bide publikoan zoladura edo espaloiak 
mugiarazteko eragiketak.

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

3. Udal lizentziaren titularrek eta aprobetxamendua egin duten edo bide publikoaren oku-
pazioaren onurak jaso dituzten erakunde edo pertsonek ordaindu beharko dute tasa. Tasa hori 
bateragarria da bide publikoaren lurpea okupatzearen ondoriozko aprobetxamendu bereziaren 
tasak arautzen dituen araua aplikatzean sor daitezkeen gainerako kuotekin.

4. Dagokion aprobetxamendua egiteko ireki, mugitu edo altxatu behar den tokiko jabari 
publikoaren azalera izango da tasa ezartzeko oinarria.

5. Ordainketa egin behar duenak fidantza bat eratu behar du. Fidantza hori betelanak ezin 
hobeto egiteko, eta, hala badagokio, zoladura jartzeko erabiliko da, baita konpondu ezin diren 
kalte posibleak ordaintzeko ere. Indarreko araudia edo lizentziaren baldintzak betetzen ez dire-
nean ezartzen diren isunak ordaintzeko erabili ahalko da. Fidantza bueltatzeko, indarreko arau-
dia, lizentziaren baldintzak eta zolduraren konponketa egokia zehatz-mehatz bete direla dioen 
aurretiazko txostena beharko da. Interesdunak aurrerapen nahikoarekin jakinarazi beharko dio 
Hirigintza Sailari, zuloak bete eta zoladura konpondu baino lehen, eta lanak amaitzen direnean.

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

7. Obra amaitu ondoren, interesdunak egoeraren berri eman beharko dio Udalari, udaleko 
zerbitzu teknikoek obren egikaritzari buruzko txostena egin dezaten, gordailatutako fidantza 
berreskuratzeko urrats gisa.

8. Tasa hauek behin likidatuko dira aprobetxamendu bakoitzeko eta jakinarazi osteko hama-
bost egunen barruan ordaindu beharko dira.

9. Zoladurak konpondu edo berreraikitzeagatik praktikatzen diren likidazioen berri eman 
beharko zaie interesdunei eta jakinarazi osteko hamabost egunen barruan ordainduko dira.

10. 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.

2. Tarifak.

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

Lehenengo tarifa. Lubakiak, zangak eta zuloak egitea.

Gas, ur edo elektrizitatearen hartune berriak, klabe edo hodien lineak, ixteko giltzen insta-
lazioa, erregistroak, matxuren konponketak eta abar egiteko zanga, hobi edo zuloak irekitzean: 
2,50 euro metro linealeko eta asteko. Zanga edo zuloaren zabalera metro batetik gorakoa bada, 
lehen ezarritako kuotak aurretik esleitutakoaren bikoitza bihurtuko dira. Zanga irekitzean ibilgai-
luen trafikoa itxi behar bada, bai osorik, bai norabide bat edo bide edo gune garrantzitsu bat 
erabilgaitz utzita, aurreko tarifa ehuneko 50 igoko da.
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Epigrafe honi dagozkion tarifak ehuneko 25 igoko dira, baldin eta irekierak udal bide publi-
koetako trakzio mekanikozko ibilgailuen aparkalekuetan egiten badira.

Bigarren tarifa. Lur azpiko ganberak.

Gordailuak, transformadoreak, zerbitzuak, sarbide edo aireztapen putzuak edo antzekoak 
instalatzeko lur azpiko ganberak: metro kubikoko edo edukiera frakzio bakoitzeko eta hileko: 7 euro.

3. Fidantza.

Gordailatu behar den fidantza honakoa izango da:

Zoladura gogorreko guneetan Baimenaren zenbatekoaren hirukoitza

Zoladura biguneko guneetan Baimenaren zenbatekoaren bikoitza

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. UDALAREN ERABILERA PUBLIKOKO LURSAILAK MERKANTZIA, ERAI-
KUNTZA 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, eus-
toin, astotxo, aldamio eta antzeko instalazioekin okupatutako udal erabilera publikoko lursailak.

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

3. Udal lizentziaren titularrek eta aprobetxamendua egin duten edo bide publikoaren oku-
pazioaren 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 udal administrazioari. 
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 ondorizko 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.
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10. Udal bide publikoetan trakzio mekanikoko ibilgailuen aparkalekurako guneetan 
instalatzen 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. 0,86 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: 1,20 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.

IV. EPIGRAFEA. TOKIKO JABARI PUBLIKOA ERA BEREZIAN APROBETXATZEA, INTERES 
OROKORREKO HORNIDURA ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEN ALDE

1. Oinarriak eta izaera.

Toki ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegin-
tzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 57., 20. eta 24.1 artikuluetan eta uztailaren 19ko 41/1989 
Foru Arauan aurreikusitakoaren babesean arautzen da interes orokorrekoak diren edo auzokide 
gehienei edo kopuru handi bati eragiten dieten hornidura zerbitzuak ematen dituzten enpresek 
udal bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edo lurgainaren erabilera pribatiboaren edo apro-
betxamendu berezien tasa, zerga ordenantza honi jarraituko diona.

Hori dela eta, honako hauek dira hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresak:

a) Argindarraren, uraren edo gasaren hornidura eskaintzen duten enpresak.

b) Jendearentzako telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak, telekomunikazio 
sare publikoak zati batean edo osorik erabiliz, eta udaleko bide publikoetako lurzorua, lurpea 
edo lurgaina era pribatuan erabiltzen duten edo horien aprobetxamendu berezia egiten dute-
nak, sare edo instalazio horien titularra edozein dela ere.

c) Beste edozein hornidura enpresa, baldin eta udalaren lurzorua, lurpea edo lurgaina oku-
patzen duten hodi, kable edo bestelako instalazioak erabiltzen badituzte hornidurak gauzatzeko.

Ondore horietarako, zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen artean zerbitzu horiek banatzen 
eta merkaturatzen dituztenak sartuko dira. Tasa hau aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa ezingo 
zaie jasanarazi epigrafe honetan aipatzen diren hornidura zerbitzuen erabiltzaileei.

2. Zerga egitatea.

1. Tasa honen zerga gaia hau da: interes orokorrekoak diren edo auzokide gehienei edo 
kopuru handi bati eragiten dieten hornidura zerbitzuak emateko jabari publikoa erabiltzen duten 
enpresa edo entitateek udal bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edo lurgainaren erabilera 
berezia edo aprobetxamendu bereziak.

2. Jabari publikoaren aprobetxamendu berezia izango da baldin eta hornidura zerbitzua 
emateko udal bide publikoetako lurzorua, lurpea edo lurgaina materialki okupatzen duten an-
tena, instalazio edo sareak erabiltzen badira, horien titularra edozein dela ere.
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3. Tasa kalkulatzeko araubide berezi hau ez zaie aplikatuko telefono mugikorraren zerbitzuei.

3. Subjektu pasiboa.

Subjektu pasibotzat joko dira interes orokorrekoak diren edo auzokide gehienei edo kopuru 
handi bati eragiten dieten hornidura zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeak edo enpresak, 
hornidurak ematen dituzten sareen titularrak badira, edo, hala izan ezen, horiek erabili, eskuratu 
edo lotzeko eskubideen titularrak badira.

4. Zerga oinarria.

1. Subjektu pasiboa bide publikoetako lurzorua, lurpea edo lurgaina okupatzen duen sa-
rearen titularra bada eta sare horren bidez tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia 
gauzatzen bada, ordenantza honetako 3. artikuluan aipatutako enpresa edo erakundeek uda-
lerrian urtero eskuratzen duten fakturazioaren diru sarrera gordinak izango dira zerga oinarria.

2. Aurreko apartatuan adierazi den aprobetxamendu berezia gauzatzeko orduan subjektu 
pasiboak besteen sareak erabili baditu, udalerrian urtero eskuratutako diru sarrera gordinak 
izango dira tasaren zerga oinarria, sarea erabiltzeagatik horren titularrari ordaindu behar dizkion 
kopuruez gutxituta.

3. Fakturazio bidez lortutako diru sarrera gordinak izango dira entitate bakoitzak bere ohiko 
jarduera eginez udalerri horretan emandako zerbitzuen ordain gisa jaso dituenak, erakunde 
horri egotzi ahal bazaizkio; aparteko gertaera edo jarduerek sortutako diru sarrerak soilik baz-
tertuko dira.

Besteak beste, honako kontzeptuen fakturazioak hartuko dira diru sarrera gordintzat:

a) Enpresaren jardueraren interes orokorreko hornidura edo zerbitzuak, harpidedunek uda-
lerrian egindako kontsumoei dagozkionak.

b) Kontsumitzaileei emandako zerbitzuak, beharrezkoak direnak enpresaren xede den interes 
orokorreko zerbitzua edo hornidura jasotzeko; horien artean sartzen dira enpresaren jabetzako 
instalazio edo kontagailuak sarean lotu, martxan jarri, zaindu, aldatu, konektatu, deskonektatu 
eta ordezkatzeko lanak.

c) Subjektu pasibo izaera duen entitatearen sarea erabiltzen duten eta zerbitzuak ematen 
dituzten beste enpresa batzuetatik hartutako alokairuak, kanonak edo elkarrekiko konexiorako 
eskubideak.

d) Kontsumitzaileek kontagailuak edo hornidura edo zerbitzua emateko bestelako bitartekoak 
erabiltzeagatik ordaindu behar dituzten alokairuak.

e) Enpresa hornitzaileen berezko jardueraren ondoriozko zerbitzuengatik fakturatzen diren 
bestelako diru sarrerak.

4. Ez dira diru sarrera gordin izango, ondore hauetarako, eskainitako zerbitzuak kargatzen 
dituzten zeharkako zergak, ezta tasaren subjektu pasiboa den entitatearen beraren diru sarrera 
ez diren eta hirugarrenek kobratu dituzten partidak edo kopuruak ere.

5. Ez dira fakturazioko diru sarrera gordintzat hartuko honako kontzeptu hauek:

a) Enpresek jasotzen dituzten ustiapen edo kapitaleko dirulaguntzak.

b) Kalte edo galerengatik eskatutako ordainak, ez baldin badira 3. apartatuan zehaztutako diru 
sarrera gordinetan sartu beharreko eta kobratu gabeko kopuruen konpentsazioa edo ordaina.

c) Finantza sarrerak, hala nola interesak, dibidenduak eta antzeko izaera duten besteak.

d) Enpresak bere ibilgeturako egindako lanak.

e) Bere ondarearen osagai diren ondasun eta eskubideak besterentzearen ondoriozko 
kopuruak.
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6. Arau honetan ezarritako tasak bateragarriak dira udalaren eskumeneko jarduerak egiteko 
edo zerbitzuak emateko ezar daitezkeen gainerako tasekin, baldin eta arau honetan aipatu-
tako enpresak horien subjektu pasibo badira, Tokiko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 
41/1989 Foru Arauko 23.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Bestalde, ez dituzte ordaindu be-
harko udaleko bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edo lurgainaren erabilera pribatiboaren 
edo aprobetxamendu bereziaren ondoriozko beste tasa batzuk, tasa hau ordaindu dutelako.

5. Zerga kuota.

Tasaren zenbatekoa zehazteko, ehuneko 1,5 aplikatuko zaio gorago definitu den zerga oi-
narriari.

6. Aitorpen eta ordainketa araubidea.

1. Tasa honetarako, autolikidazio araubidea ezarri da. Hiru hilean behin egin beharko da eta 
dagokion hiruhileko naturalean fakturatutako diru sarrera gordin guztiak jasoko ditu.

Interes orokorreko edozein hornidura edo zerbitzu emateari utziz gero, dagokion hiruhile-
koaren autolikidazioan gertaera hori adierazi beharko da, baita amaiera data ere.

2. Dulantziko Udalari udalerrian egindako hornidura mota bakoitzerako autolikidazio bat 
aurkeztuko zaio, zerga oinarria osatzen duten taldeetako bakoitzak jasotako sarreran bolumena 
zehaztuz, epigrafe honetako hirugarren aplikazio arauan zehaztutakoaren arabera. Aipatutako 
zehaztasunaren adierazpenak, c) letran aurreikusitako kontzeptuari dagokionak, jaso beharko du 
zerbitzuak ematen dituzten eta bidesari moduan kopururen bat fakturatu zaien enpresen iden-
tifikazioa. a) apartatuan aipatutako hornidurengatik aitortutako diru sarrera guztien zenbatekoa 
ezingo da izan udalerrian instalatutako kontagailu edo bestelako neurgailuetan erregistratutako 
kontsumoen batura baino txikiagoa.

3. Besteren baten sareak erabiltzen dituzten enpresek sareetako titularrei ordaindutako 
kopurua egiaztatu beharko dute, ordenantza honetako 6.2 artikuluan aipatzen den diru sarreran 
murrizketa justifikatze aldera. Egiaztapen horrekin batera, erabilitako sarearen jabe den enpresa 
edo entitatearen identifikazioa aurkeztuko da.

4. Hiruhileko autolikidazioa hurrengo hilaren azken eguna baino lehen aurkeztu beharko 
da, edo, egun hori baliogabea bada, hurrengo egun baliodunean. Era berean, epe horretan 
ordainduko da autolikidazioaren zenbatekoa.

5. Aurreko puntuan ezarritako epearen ondoren egindako diru sarreren edo aurkeztutako 
autolikidazioen kasuan, denboraz kanpoko errekarguak eskatuko dira, Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorraren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

V. EPIGRAFEA. IBILGAILUAK ESPALOIETATIK FINKA BARRURA SARTZEA ETA BIDE PUBLI-
KOA APARKALEKU ESKLUSIBORAKO, IBILGAILUEN GELTOKIRAKO ETA EDONOLAKO SAL-
GAIEN ZAMALANETARAKO ERRESERBATZEA

1. Aplikazio arauak.

a) 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.

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

c) Pasabideak eta aparkaleku erreserbak instalatu, zaindu, berritu eta kentzeko nahiz horiek 
seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.

d) Ez da emango espaloi eta ertz beheraturik ez daukan eskubiderik.

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

Lehenengo tarifa. Ibiak.

1.1. Aparkaleku erreserba daukaten pasabideak.

A) Familia bakarreko etxebizitzarako edo antzekorako erabilera partikularreko pasabide 
bakoitzeko: 25 euro urteko.

B) 25 plaza izan ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko pasabide bakoitzeko: 22,45 
euro metro lineal eta urteko.

C) 26 eta 50 plaza artean har ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko pasabide 
bakoitzeko: B) atalean zerrendatutako tasaren gaineko ehuneko 10eko igoera.

D) 50 plaza baino gehiago har ditzakeen lokalerako erabilera partikularreko pasabide 
bakoitzeko: B) atalean zerrendatutako tasaren gaineko ehuneko 20ko igoera.

E) Merkataritza, industria edo antzeko erabilerako pasabide bakoitzeko: 22,45 euro metro 
lineal eta urteko.

Tarifa horiek ehuneko 25eko errekargua izango dute 3 tonatik gorako kamioiek, autobusek 
eta atoiek erabiltzen dituzten pasabideei aplikatzean.

F) Garraio agentziei eta gasolindegiei baimendutako pasabide bakoitzeko: 250,00 euro urteko.

1.2. Aparkaleku erreserbarik ez daukaten pasabideak.

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 frakzioko 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 pasabide 
bakoitzeko. Metro lineal edo frakzioko, hilean: 20 euro.

VI. EPIGRAFEA. UDAL BILTEGIAK, APARKALEKUAK ETA GORDAILUAK APROBETXATZEA

1. Aplikazio arauak.

1. Ordaintzera behartuta daude zerbitzua eginarazi duten pertsonak, halakotzat hartuz ken-
dutako ibilgailuen gidariak eta, era subsidiarioan, haien jabeak, erabilera bidegabeen kasuan 
izan ezik.

2. Ibilgailua kentzeak sortzen dituen gastuak gidariaren edo jabearen kontura izango dira, 
legez ezarritako moduan.

3. Ordaindu beharra sortzen da ibilgailua kentzeko lanak hasten direnean, eta hasi direla 
ulertzen da garabia kendu behar den ibilgailuaren ondoan dagoenean, salbu eta gidariak 
kentzeko ezintasun materiala justifikatzen badu.

2. Tarifak.

Lehenengo tarifa. Udal biltegiak, aparkalekuak eta gordailuak aprobetxatzeagatik.

– Okupatutako azalerako metro koadro bakoitzeko, 1,20 euro egunean.
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Bigarren tarifa. Agintari desberdinek ezarritako agindu judizialen bidez gorde eta bildutako 
objektuak, bide publikoan abandonatuta aurkitzeagatik, edo bestelako arrazoien ondorioz udal 
biltegi edo gordailuetan sartzen direnak.

– Metro koadro bakoitzeko 1,20 euro egunean.

Hirugarren tarifa. Ibilgailuak horretarako gaitutako gordailuetan uztea.

Ibilgailuak bide publikotik horretarako egokitutako gordailura eramatea, baldin eta ibilgailu 
horiek zirkulazioa oztopatu, eragotzi edo moteltzen badute, zirkulaziorako arriskugarriak badira 
edo alorreko beste lege mailako arau batzuetan horrela xedatuta badago.

Kendutako ibilgailuak gordetzeagatik:

Motozikletak eta antzeko ezaugarriak dituzten gainerako ibilgailuak, eguneko edo frakzioko 2,20 euro eguneko

Turismo, furgoneta eta antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuak, gehienez 1.000 kg-ko tara dutenak, eguneko edo 
frakzioko 8,80 euro eguneko

Kamioiak, traktoreak, atoiak, furgonetak eta antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuak, gehienezko 1.000 kg-ko tara 
dutenak, eguneko edo frakzioko 28,00 euro eguneko

VII. EPIGRAFEA. UDALAREN 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 udal lizentzia ematean sortzen da ordaintzeko betebe-
harra, edo, baimenik gabe eginez gero, benetan okupatzen denetik aurrera. Baimenak jasotzen 
duen aldiagatik kobratuko da tasa eta, eperik ez balego, gutxienez sei hilegatik, benetan 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 udal 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 udalari 
berariaz eta idatziz jakinarazten zaion egunetik aurrera.

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

Aurreko albo babesetan eusten diren behin-behineko estalkiak edo antzekoak, metro koadroko 3,00 euro
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Bigarren tarifa. Upelak, aulki gabeko mahai altuak eta bankuak edo antzekoak.

Udal 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.

Laugarren tarifa. Terrazetarako ezarritako ordutegitik kanpo mahaiak eta aulkiak bide publi-
koan pilatu eta biltzea.

URTEAN

Okupatutako bide publikoko metro koadroko 20,00 euro

VIII. EPIGRAFEA. TRIBUNAK, EGUZKI OIHALAK, BALKOIAK, BEGIRATOKIAK ETA ANTZEKO 
BESTE INSTALAZIO BATZUK BIDE PUBLIKOAREN GAINETIK EDO FATXADAKO LERROAREN 
GAINETIK

1. Aplikazio arauak.

1. Tasa honen zerga gaia dira bide publikoaren edo fatxada lerroaren gainetik dauden balkoi, 
zabaltza, terraza, begiratoki edo bestelako eraikuntza elementuekin edo bide publikoaren gai-
netik dauden olana, gortina, errotulu, markesina edo bestelako instalazioekin bide publikoaren 
edo udal erabilera publikoko beste ondasun batzuen lurgainari egiten zaion erabilera pribatiboa 
edo aprobetxamendu berezia.

2. Erabilera edo aprobetxamendu bereziaren lizentzia, emakida edo baimen egokia ematean 
sortzen da tasa, bai eta zerga ordaintzeko betebeharra ere, edo, nahitaezko baimena eskatu ez 
bada, erabilera edo aprobetxamendu hori egiten denetik aurrera.

2. Zerga kuota

Lehenengo tarifa. Olanak, zutoinak eta antzekoak.

Olana, fatxadaren metro edo frakzioko, urtean 5,00 euro

Markesinak, azaleraren metro koadro edo frakzioko, urtean 8,00 euro

Publizitate errotulu edo zutoinak, bide publikoan proiektatutako azaleraren m2 edo frakzioko, urtean 10,00 euro

Begiratokiak, galeriak eta balkoiak, metro koadro edo frakzioko, behin 30,00 euro

Jabari publikoko lurgaina balkoi, galeria edo begiratokiekin okupatzen bada, urtean behin 
ordaindu beharko dira ezarritako tasak, dagokion obra lizentzia ematean.

Bide publikoa errotulu edo iragarkiekin okupatuz gero, kartela edo errotulua neurtuko da 
eta irudi geometrikoaren gunea proiektatuta egongo da, erregularra edo irregularra izanda 
ere. Ondorio horietarako, ez dute tarifarik ordainduko fatxadako lerrotik 10 zentimetro baino 
gutxiago irteten diren iragarki eta errotuluek . 10 zentimetro baino gehiago irteten direnek 
okupazio osoari dagozkion tarifak ordainduko dituzte.
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IX. EPIGRAFEA. BIDE PUBLIKOETAN EDO UDALAREN JABARI PUBLIKOKO LURSAILETAN 
EDO HORIEN GAINETIK HEGAN JARTZEA ARGINDAR, UR, GAS EDO BESTELAKO ISURIETA-
RAKO HODI, GALERIA ETA LINEAK, BAITA LINEETARAKO ZUTOINAK, KLABEAK, TXIMELETA 
AZKOINAK ETA AMARRATZE, BANAKETA EDO ERREGISTROKO KUTXAK, TRANSFORMA-
DOREAK, ERRAILAK, BASKULAK, SALMENTA AUTOMATIKORAKO GAILUAK ETA ANTZEKO 
BESTELAKOAK ERE

1. Aplikazio arauak.

1. Hona hemen tasa horren gaiak: bide publikoetako lurpearen, lurzoruaren edo lurgainaren 
aprobetxamendu bereziak eta erabilera publikoa duen udal jabaria. Jabari hori honako hauek 
okupatuta egon daiteke: kableak, hodiak, linea elektrikoak, ur eta gas hodiak, zerbitzu gale-
riak, lurpeko ganbera eta konektoreak, transformadoreak, andelak, erregai eta beste jariakin 
batzuetarako tankeak, zutoinak, tximeleta azkoinak, aireko lineak, amarratze, banaketa edo 
erregistroko kutxak, baskulak, salmenta automatikoko gailuak, transformadoreak, biltegiak, 
hornigailuak, argazki kabinak eta bestelako zernahi instalazio. Dulantziko Udalak badu bidea 
osorik edo haren zati bat zaintzearen edo mantentzearen ardura, udal bide izango da.

2. Araubide honetan ez dira sartuko tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziaren 
tasak, interes orokorreko hornidura zerbitzuak ematen dituzten enpresen alde, IV edo V. epi-
grafean jasotako eran.

3. 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.

4. Aprobetxamendurako eskubidea ematen duen udal lizentzia edo baimena jasotzeak 
eragingo du ordaintzeko beharra edo, hartarako baimenik ez badago, aprobetxamendua 
gauzatzeak berak.

5. Udal lizentzien edo emakiden titularrak, bide publikoetako lurpea, lurzorua edo lurgaina 
okupatzen duten pertsonak eta erakundeak edo okupazioren onuradunak daude behartuta 
ordaintzera.

2. Tarifak.

Lehenengo tarifa. Hoditeriak.

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

LURPEKOAK AIREKOAK

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

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

c) Sekzioa (51 - 200 mm2) 0,07 euro 0,19 euro

d) Sekzioa (201 - 500 mm2) 0,19 euro 0,28 euro

e) Sekzioa (> 500 mm2) 0,41 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.

2. Tentsio altuko eramaile elektrikoko metro lineal edo frakzioko, urtean 0,49 euro.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

42/48

2022-00009

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

3. Berariaz tarifatu gabeko kableak, metro lineal edo frakzioko eta urteko:

– Lurpekoak: 0,07 euro.

– Airekoak: 0,17 euro.

Bigarren tarifa. Hodiak.

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

a) ≤ 50 mm-ko diametroa 0,06 euro

b) 51-100 mm-ko diametroa 0,09 euro

c) 101-200 mm-ko diametroa 0,21 euro

d) 201-500 mm-ko diametroa 0,60 euro

e) ≥ 500 mm-ko diametroa 2,03 euro

Gutxienez 75 euro.

Hirugarren tarifa. Transformadoreak.

Bide publikoko argindar transformadoreak.

a) Okupazio ez bada 20 m2 baino handiagoa, urtean 32,10 euro.

b) Okupazioa 20 m2 baino handiagoa bada, urtean 48,12 euro.

Lurpeko transformadoreak: bakoitzeko eta urteko: 50,62 euro.

X. EPIGRAFEA. UDAL BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUAREN, LURGAINAREN EDO LURPEA-
REN BESTE EDOZEIN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZI

1. Aplikazio arauak.

Pertsona fisiko edo juridikoen alde ematen diren udal jabari publikoko bestelako aprobe-
txamendu berezi edo erabilera pribatiboek Dulantziko Udalak ezartzen dituen eskubide eta 
tasak ordaindu beharko dituzte, kasuan kasuko ezaugarriak eta berezitasunak kontuan hartuta.

2. Tarifak.

Lehenengo tarifa. Lurzoruaren aprobetxamendua:

1 A. ≤ m2 erdiko erregistro kutxatilak 3,00 euro urtean

1 B. ≥ m2 erdiko erregistro kutxatilak 6,00 euro urtean

2. Tentsio altuko banaketa edo deribazio kutxak 3,00 euro urtean

3 A. 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

3 B. Gailu horiek udal lokal edo eraikinetan jarriz gero 36,00 euro urtean

4. Gasolina, lubrikagarri, aire eta abarren hornigailuak. Unitate bakoitza 60,00 euro urtean

5. Argazki kabinak eta postontziak, m2 edo frakzioko 30,00 euro urtean

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

a) okupazioa: ≤ 1/2 m2. Urteko 8,00 euro urtean

b) okupazioa: ≥ 1/2 m2. Urteko 20,00 euro urtean

7. 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

350,00 euro urtean

Bigarren tarifa. Lurpearen aprobetxamendua:

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

2. Lurpearen aprobetxamendua: metro koadroko 0,75 euro urtean
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ZERGA ORDENANTZA, HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEAREN, GARBIGUNEAREN 
ETA IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEAREN TASAK ARAUTZEN DITUENA

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Dulantziko Udalak, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko Toki 
Ogasunak arautzen dituenak, 20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, tasak ezarri eta eska-
tzen ditu ordenantza honetan, zerbitzu publikoak eskaintzeagatik edo jarduera hauek egiteagatik:

I. epigrafea. Hiri hondakin solidoak bildu, tratatu eta deuseztatzeko zerbitzua.

II. Epigrafea. Garbigune zerbitzua.

III. epigrafea. Ibilgailuak bide publikotik kentzeko zerbitzua.

Ordenantza hau Dulantziko udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga egitatea

2. artikulua

1. Zerga gaia da zerbitzu publikoak ematea edo udalaren eskumeneko administrazio jar-
duerak egitea, baldin eta subjektu pasiboei badagozkie edo batez ere haiei eragin edo onura 
ematen badiete, 41/1989 Foru Arauak 20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Administrazio jarduerak edo zerbitzuak subjektu pasiboari eragiten diola edo hari errefe-
rentzia egiten diola ulertuko da, baldin eta subjektu pasiboak berak eragin badu, zuzenean edo 
zeharka, berak egindakoagatik edo ez egindakoagatik, eta horren ondorioz Dulantziko Udalak 
ofizioz jarduerak egin edo zerbitzuak eman behar baditu, segurtasun zein osasun arrazoiengatik, 
herritarrak zerbaitez hornitu behar dituelako, edo hirigintza arloko zein beste edozein arlotako 
arrazoi bada tarteko.

3. Zerbitzuak ematearen tasa ezarrita ere, horrek ez du esan nahi zerbitzu horiek ezartzeak 
edo gehitzeak sor litzakeen kontribuzio bereziak ordainarazi beharko ez direnik.

III. Subjektu pasiboak

3. artikulua

1. 3 Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakun-
deak, baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz 
gozatzen badute.

2. Etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura eman edo eragiten dieten zerbitzuak ema-
teagatik edo jarduerak egiteagatik ezarritako tasak ordaintzeko, ondasun higiezin horien jabeak 
izango dira zergadunaren ordezkoak, eta haiek kuotak ordainarazi ahal izango dizkiete onura-
dunei, hala dagokionean.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

4. artikulua

Ordenantza honek bere epigrafe bakoitzean xedaturikoaren mende egongo da salbuespe-
nak, murrizketak, hobariak eta beste zerga onura batzuk ematea.

V. Zerga oinarria

5. artikulua

Dena delako zerbitzu edo jardueraren kostu erreala edo aurreikusitakoa da zerga oinarria, 
kontuan hartuta zer zuzeneko gastuk edo zeharkakok osatzen duten zerbitzuaren edo jardue-
raren kostu osoa, baita zer finantza gastu egon den, higiezinetatik zer amortizatu den, eta zer 
gastu orokor egin den ere, kontribuzio berezien bidez ordaindu ez direnak.
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VI. Kuota

6. artikulua

1. Zerga kuota zehazteko, epigrafe bakoitzak jasoriko tarifetatik, egokitzen dena aplikatuko 
da, betiere hura aplikatzeko arauen arabera.

VII. Sortzapena eta zergaldia

7. artikulua

Tasa noiz sortzen den:

a) Zerbitzua ematen edo jarduera egiten hastearekin batera; nolanahi ere, lanari ekin aurretik 
zenbateko osoa edo zati bat jartzeko eska daiteke.

b) Jarduera edo espedientea abiarazteko eskaera aurkezten denean, zeina ezin izango baita 
egin edo izapidetu ordaindu beharrekoa ordaindu arte.

VIII. Likidazioa eta ordainketa

8. artikulua

Dulantziko udal administrazioak egingo ditu kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko 
likidazioak, kasuan kasuko tarifetan jasoriko ordainarazpen bakoitzaren arau berezien arabera. 
Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahalko da.

IX. Tasen kudeaketa

9. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen likidazio, dirubilketa eta ikuskatzearen gaineko guztian, 
eta zergen arau hausteen kalifikazioaren eta kasuan kasu ezarri beharreko zehapenak zehaztea-
ren gaineko guztian, Arabako Zergen otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak eta indarreko 
lege xedapenek ezarritakoa aplikatuko da.

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. HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILDU, TRATATU ETA DEUSEZTATZEKO UDAL 
ZERBITZUA EMATEA

I. Ordainarazten den gaia

1. artikulua

Kontzeptu hauengatik ematen diren zerbitzuek eragiten dute ordenantza honetan araututako 
tasa ordaindu beharra:

a) Etxebizitza, egoitza, laborategi eta industria establezimendu, merkataritza establezimendu 
eta antzekoetako zaborrak eta hondakinak bildu, garraiatu eta tratatzea.

b) Berokuntza zentralen ondorioz sortutako zepa eta errautsa bildu, garraiatu eta tratatzea.

c) Udalaren bide publikoetara bota diren edo han utzi diren zaborrak eta obra hondakinak 
kendu, garraiatu eta tratatzea.

Hori guztia, bai udalak berak zerbitzua zuzenean kudeatu, bai Arabako Lautadako Kuadrilla-
ren, udal enpresaren baten zein kontratistaren baten bitartez.
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II. Subjektu pasiboak

2. artikulua

1. Zaborrak biltzeko zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko tasen subjektu pasiboak 
dira, zergadunak diren aldetik, Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan 
aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakundeak, baldin eta ordenantza honetan 
araututako udal zerbitzu edo jarduerak eskatzen badituzte eta haien onuraz gozatzen badute 
edo eragin egiten badiete.

2. Administrazio jarduerak edo zerbitzuak subjektu pasiboari eragingo dio edo ari dagokio, 
baldin eta hark eragin badu zuzenean edo zeharka, hark egindakoagatik edo ez egindakoagatik 
udalak ofizioz jarduerak egin edo zerbitzuak eman behar baditu.

3. Lokalen erabiltzaileentzat onuragarriak diren zerbitzuak emateagatik edo jarduerak egitea-
gatik ezarritako tasak ordaintzeko, ondasun horien jabeak izango dira zergadunaren ordezkoak, 
eta haiek kuotak ordainarazi ahal izango dizkiete onuradunei.

3. artikulua

Zaborrak biltzeko zerbitzua ematea Udalarentzat derrigorrezkoa denean, tasa sortuko da 
nahiz eta interesa dutenek zerbitzu horien erabilerarik sorrarazten ez duten. Gainerakoek bo-
rondatezko izaera izango dute eta aldeak eskatuta emango dira.

4. artikulua

Derrigorrean eman beharko zaie hauei zaborra biltzeko zerbitzua: familien etxebizitza, ostatu, 
hotel, elizaren etxe, klinika, ikastetxe, egoitza, bulego, biltegi eta gastronomia elkarteei; baita 
industria eta merkataritza jardueren, jarduera profesionalen, eta zerbitzuen jardueren kokagune 
diren edo izan daitezkeen lokalei ere.

Zaborrak biltzeko udal zerbitzua higiezinaren kokaleku den zonan dagoenean eta funtziona-
tzen ari denean joko da emantzat zerbitzua. Higiezinean inor bizi ez bada ere, berdin ordaindu 
beharko da tasa.

Borondatezkoa da bildu, garraiatu, bota eta deuseztatzea fabrika eta lantegien industria 
prozesuetan eta lanketan sortutako hondakin solidoak; obra eta eraispenetan pilatutako hon-
dakin eta lurrak; ospitale, klinika eta osasun zentroen detrituak, eta material kutsatuak edo 
arriskutsuak.

III. Zerga oinarria eta salbuespenak

5. artikulua

Zerga oinarria ordenantza honetako xedapen orokorretako 5. artikuluan jasotzen dena izango da.

6. artikulua

Tasa honetatik salbuetsita daude Dulantziko Udalarenak diren higiezinak eta bertako ad-
ministrazio batzarrenak, beren helburuak betetzeko erabiltzen badira. Ez dira salbuetsiko 
etxebizitza edo lokalen errentadunak, etxebizitza eta lokalok udalarenak izan zein administrazio 
batzarrarenak; ez eta udal ondasunen emakidadunak eta lagapendunak ere.
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IV. Zerga kuota

7. artikulua

Tasa honi loturiko zergadunek tarifa hauek ordainduko dituzte:

TARIFA HIGIEZINEKO JARDUERAREN DESKRIBAPENA HIRUHILEKO KUOTA

1 Etxebizitzak 14,20 euro

2 Gehienez 50 m2 dituzten taberna eta kafetegiak eta gastronomia elkarteak 39,28 euro

3 50 m2 baino gehiago dituzten tabernak eta kafetegiak 65,44 euro

4 Jatetxeak eta jantoki kolektiboak 135,65 euro

5 Ostatuak, hotelak, aterpetxeak, landetxeak eta egoitzak 135,64 euro

6 Txokoak 10,52 euro

7 Gehienez 50 m2 dituzten janari dendak 39,28 euro

8 50 m2 baino gehiago dituzten janari dendak 102,46 euro

9 Zerbitzuguneak, gasolina hornitzaileak 135,65 euro

10 Klinikak, egoitza geriatrikoak, anbulatorioak 135,65 euro

11 Elizak eta elizaren beste etxe batzuk 39,28 euro

12 Merkataritzako beste establezimendu batzuk edo establezimendu profesionalak 39,28 euro

13 Banku, aurrezki kutxa eta aseguru etxeak 98,15 euro

14 Nekazaritza biltegiak eta abeltzaintzako instalazioak 39,28 euro

15 Gehienez 1000 m2 dituzten lantegi, biltegi eta industriak 39,28 euro

17 1000 m2 baino gehiago dituzten lantegi, biltegi eta industriak 65,44 euro

18 Merkataritza jarduerarik ez duten lonjak eta beste erabilera batzuk 8,90 euro

Higiezin berean erabilera bat baino gehiago egiten bada, erabilerarik garestienaren tarifa 
aplikatuko da.

V. Sortzapena eta zergaldia

8. artikulua

1. Tasaren zerga gaia den zerbitzua edo udal jarduera hasten denean sortzen da tasa, bai 
eta hori ordaintzeko beharra ere. Ondorio horretarako, higiezinen kokaleku diren kaleetan edo 
lekuetan dagoenean etxebizitzetako zaborrak biltzeko udal zerbitzua eta hura funtzionatzen ari 
denean joko da emantzat zerbitzua.

2. Aurreko puntuan jasorikoa gorabehera, zerbitzuak borondatezkoak badira eta aldeak 
eskatzen baditu, zerbitzua emateko baimena ematen denean sortuko da zerga ordaindu beharra.

VI. Tasen likidazioa, ordainketa eta kudeaketa

9. artikulua

Hiru hilabetean behin ordaindu beharko dira zerbitzua jasotzeagatiko kuotak, ezin daitezke 
murriztu, eta ordainagirien bidez kobratuko dira.

Zerbitzua erabili edo jasotzen den hiruhilekoko lehenengo egunean sortuko da tasa, epigrafe 
honetako 4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

10. artikulua

Aurkeztu beharreko alta, baja eta aldaketa aitorpenak aurkeztu beharko dituzte subjektu 
pasiboek udal honetan, eta tasa behar bezala aplikatzeko beharrezkoak diren datuak eman 
beharko dituzte.

Zein hiruhilekotan eskatzen diren, hiruhileko horretako lehen egunetik aurrera sortuko dute 
eragina altek.
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Zein hiruhilekotan eskatzen diren, hurrengo hiruhilekoko lehen egunetik aurrera sortuko 
dute eragina bajek.

Zerbitzuan egiten diren alta guztiak banku erakundeen bidez helbideratu beharko dira.

11. artikulua

Hiruhilekoa bukatu ondoren kobratuko dira kuotak. Ordaintzera behartuta daudenek hiruhi-
lekoa bukatu eta hurrengo hilabetearen 25a edo ondorengo lehenengo egun balioduna baino 
lehenago ordaindu beharko dituzte ordainagiriak borondatezko epean.

II. EPIGRAFEA. GARBIGUNEKO UDAL ZERBITZUA EMATEA

I. Xedea

1. artikulua

Tasa honen xedea da Dulantziko Garbigunean bildutako hondakinak tratatzeko zerbitzua 
ematea.

II. Subjektu pasiboak

2. artikulua

Ordenantza honen xedapen orokorretako 3. artikuluan jasotakoak dira subjektu pasiboak.

III. Zerga oinarria eta salbuespenak

3. artikulua

Zerga oinarria da birziklatzeaz eta garraioaz arduratzen den enpresak hondakinak kudea-
tzeagatik sortzen duen kostua.

Tasa honetatik salbuetsita daude aurreko urtean hondakinak Garbigunean utzi dituzten 
titularrak, baldin eta haien tratamendua 5 euro baino gutxiago bada.

IV. Zerga kuota

4. artikulua

Tasa honi loturiko zergadunek ordaindu beharko dutena da zerga oinarriari ehuneko 115eko 
zerga tasa aplikatzetik sortutako zenbatekoa.

V. Sortzapena

5. artikulua

Garbiguneko zerbitzua ematen denean sortzen da tasa.

VI. Likidazioa eta ordainketa

6. artikulua

Tasa urtean behin likidatuko da, Garbigunearen aurreko urteko txostenean jasotako infor-
mazioan oinarrituz.

Likidazioan noiz ordaindu jakinaraziko da, zergei buruzko foru arau orokorrak ezarritakoare-
kin bat etorriz.

III. EPIGRAFEA. IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEKO UDAL ZERBITZUA EMATEA

I. Xedea

1. artikulua

Tasa honen xedea da ibilgailuak bide publikotik kentzea, baldin eta ibilgailu horiek zirkulazioa 
oztopatu, eragotzi edo moteltzen badute, zirkulaziorako arriskugarriak badira edo alorreko beste 
lege mailako arau batzuetan horrela xedatuta badago.
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II. Subjektu pasiboak

2. artikulua

Ordaintzera behartuta daude zerbitzua eragin duten pertsonak; halakotzat hartuko dira bide-
tik kendutako ibilgailuen gidariak, eta, era subsidiarioan, haien titularrak, salbu eta ibilgailuak 
bidegabe erabili badira, eta hori justifikatzen badute.

III. Zerga oinarria

3. artikulua

Zerga oinarria da enpresa espezializatu baten zerbitzua kontratatzearen kostua.

IV. Zerga kuota

4. artikulua

Tasa honi loturiko zergadunek ordaindu beharko dutena da zerga oinarriari ehuneko 115eko 
zerga tasa aplikatzetik sortutako zenbatekoa.

V. Sortzapena

5. artikulua

Ordaindu beharra sortzen da ibilgailua kentzeko lanak hasten direnean, eta hasi direla 
ulertzen da kendu behar den ibilgailuaren ondoan dagoenean garabia.

VI. Likidazioa eta ordainketa

6. artikulua

Dulantziko udal administrazioak gorago xedatu denarekin bat etorriz likidatuko du tasaren 
zenbatekoa. Likidazioan noiz ordaindu jakinaraziko da, zergei buruzko foru arau orokorrak 
ezarritakoarekin bat etorriz.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzi, 2021eko abenduaren 30a

Alkatea
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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