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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Behin betiko onestea udalaren zerga ordenantza baten aldaketa

Aguraingo Udalbatzak, 2021eko irailaren 30ean, hasierako onespena eman zion udalaren 
zenbait zerga ordenantzaren aldaketari. Horren espedientea jendaurrean egon den aldia igarota, 
erreklamazioak ebatzita eta Udalbatzak 2021eko abenduaren 23an erabakia hartuta, behin 
betiko bihurtu da erabaki hori. Hortaz, ordenantzaren aldaketa oso-osorik argitaratzen da, 
Foru Gobernu Kontseiluaren 2021eko irailaren 29ko 2/2021 Araugintzako Foru Dekretuak (Toki 
Ogasunak Arautzen dituen Foru Arauaren testu bategina onesten duena) 19. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

H) EPIGRAFEA: IBILGAILUAK ESPALOIAK ZEHARKATUZ APARKALEKUETARA 
SARTZEAGATIK ETA APARKATZEKO ETA EDOZEIN MERKANTZIAREN ZAMALANAK 

EGITEKO BIDE PUBLIKOA GORDETZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

Urteko tasa:

Eraikin edo kotxetegi partikularretan ibilgailuentzako sarrera izatea, edo aparkaleku komun bateko plaza 
indibidualetan, edo jabeen komunitate baten zati diren zona edo kale partikularretan, komunitateko kide ez 
direnen ibilgailuei aparkatzeko debekua jarrita

59,59 euro

Ibilgailuak gordetzen diren garaje edo lokaletan sarrera izatea, non konponketak edo koipeztatze, garbitze, 
petroliotze edo antzeko lanak egin daitezkeen, edo erregaiez hornitu 59,59 euro

Sarrera izatea ibilgailuak gordetzen diren merkataritzako garaje, lokal edo aparkalekuetan, non aparkatzeko 
denboragatik prezio jakin bat kobratzen den (ordukako aparkalekua) 59,59 euro

Ibilgailuak saldu, erakutsi eta konpontzeko lokaletan sarrera izatea, edo koipeztatze, garbitze, petroliotze lanak 
egiten diren lokaletan 59,59 euro

Merkataritza edo industria lokaletan sarrera izatea merkataritza gaiekin lotutako zama lanak egiteko 59,59 euro

Erabilera publikoko bide eta lurretan espazioak gordetzea, zama lanak egiteko 59,59 euro

1. Aprobetxamendu berrien kasuan, tasa udal-gordailuzaintzan zuzenean sartuz ordainduko da, 
dagokion lizentzia jaso aurretik. Diru sarrera hori aldez aurreko gordailutzat hartuko, eta behin 
betiko bihurtuko da lizentzia ematen denean.

Lizentzia eskatzen den lehenengo urtean ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa, lizentzia 
ematen den egunetik urte horretako abenduaren 31ra arteko aldiari proportzioz dagokiona 
izango da.

Dagoeneko baimenduta eta luzatuta dauden aprobetxamenduen kasuan, tasa honen errol-
detan edo matrikuletan sartu ondoren, egutegiko urteka ordainduko da udalaren dirubilketa 
bulegoetan.

2. Epigrafe honetan araututako aprobetxamenduen emakidaz interesa duten pertsonek 
edo erakundeek aldez aurretik eskatu beharko dute dagokion lizentzia, goian aipatutako aldez 
aurreko gordailua egin beharko dute, eta aitorpena egin beharko dute, aprobetxamenduaren 
eta udalerri barruko egoeraren plano zehatza erantsita.
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3. Udal honetako zerbitzu teknikoek egiaztatu eta ikertuko dituzte interesdunek egindako aitor-
penak, eta baimenak emango dituzte lizentzia-eskaerekiko desberdintasunik aurkitzen ez bada; 
alderik izanez gero, interesdunei jakinaraziko zaizkie eta, hala badagokio, bidezko diren likidazio 
osagarriak igorriko dira. Interesdunek desadostasunak konpondu ondoren eta, hala badagokio, 
bidezko diren diru sarrera osagarriak egin ondoren emango dira baimenak.

4. Baimenak ukatzen badira, interesdunek eskatu ahal izango dute ordaindutako zenbatekoa 
itzultzeko.

5. Okupazioa baimenduta, hura luzatutzat joko da interesdunak baja eskaera aurkezten ez 
duen bitartean. Baja aurkezteak ondorioak izango ditu aurkezpenaren hurrengo seihileko natu-
ralaren lehenengo egunetik aurrera. Baja ez aurkezteak finkatuko du tasa ordaintzen jarraitzeko 
betebeharra.

6. Bide publikoen erreserbak instalatu, zaindu eta seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek or-
daindu beharko dituzte.

7. Plaka pasabidea ematen denean ordaindu behar da; hala ere, baja emanez gero, zenba-
tekoa ez da itzuliko eta plaka udaletxera eraman beharko da.

Behin betiko erabaki honen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri 
ahal izango dute jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, erabaki hau ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera.

Agurain, 2022ko urtarrilaren 10a

Alkatea
ERNESTO SAINZ LANCHARES
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