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ORDENANTZA, PP1 ZENBAKIA 

 
 

ORDENANTZA HONEK PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITU, HAIN ZUZEN, 
ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIK EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIK 

 

 
1. Artikulua.- Udal honek, 9/2005 Foru Arauaren arabera, horrek arautzen baititu Lurralde 

Historikoko Toki Ogasunak, Eranskineko tarifetan zehaztutako eta Ordenantza honetan ezarrita 
dauden arauei jarraiki, bestalde tarifa haiek ordenantzaren zati dira, zerbitzuak eskaini edo 

jarduerak egitearen gaineko prezio publikoak ezarri eta horien ordainketa exijitzen du. 

 
2. Artikulua.- Ordenantza, udal barruti osoan, aplikatuko da. 

 
3. Artikulua.- Ordenantza honetan araututako prezio publikoak, aipatu zerbitzu edo jarduerez 

gozatzen dutenek ordainduko dituzte. 
 

4. Artikulua.- Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoen tarifak, Eranskin honetan 

agertzen direnak dira. 
 

5. Artikulua.- Eskatu edo egindako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko exijituko diren kopuruak 
ordaindu beharko dira, eta dagokion epigrafean adierazitako kopuruak ezingo dira txikiagotu. 

 

6. Artikulua.- Ordenantza honetan aipatzen diren udal zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak 
egin ahal izateko, aurretik Udal Administrazioari eskatu egin beharko zaio horien eskaintza edo 

egitea. Aipatu zerbitzuak edo jarduerak baimenduak izan direla ulertuko da, edozein kasutan 
ere, Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaindutakoan eta horien luzapenak 

ordaindutakoan, hala ere prezio publikoa ez balitz ordainduko, horrek automatikoki ekarriko 
duen ondorioa, zerbitzua ez eskaintzea edo jarduera ez egitea izango da. 

 

7. Artikulua.- Udalak zerga hau eskatzekoan auto-likidazio erara eskatzeko aukera izango du. 
 

8. Artikulua.- Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaindu beharra, 
zerbitzuaren eskaintza edo jardueraren egitea hasten den unean sortzen da, nahiz eta, Udalak 

horren zenbateko oso edo partzialaren gordailatzea egin dezala eska diezaioken. 

 
Hala eta guztiz, jadanik onartu eta luzatutako zerbitzuen eskaintza edo jardueren burutzea 

denean, ordaintzeko obligazioa, horietako bakoitzaren tarifan adierazitako epe natural 
bakoitzeko lehenengo egunean sortzen da. 

 

9. Artikulua.-  
1.- Eskatzailearen errenta mailaren araberako hobaria ezarri da, hurrengo laukiaren arabera: 

 
ERRENTA MAILAREN ARABERAKO HOBARIA 

Hileko soldataren maila, lanbide arteko gutxieneko soldatarekin konparatua 

FAMILIA 
UNITATEKO 
KIDEEN KOP. 
 

LGS-TIK 
BEHERAKOA 

LGS-KO 
% 110ERAIN

OKOA 

LGS-KO 
% 120RAI

NOKOA 

LGS-KO 
% 130ERA

INOKOA 

LGS-KO 
% 140RAI

NOKOA 

LGS-KO 
% 150ERA

INOKOA 

LGS-KO 
% 160TIK 
GORAKOA 

2, GEHIENEZ % 90  % 75 % 50   % 25 - - - 

3  % 90 % 90  % 75  % 50  % 25 - - 

4  % 95 % 90 % 90  % 75  % 50  % 25 - 

5 % 95 % 90 % 90 % 90 % 75   % 50 % 25  

6 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90  % 75  % 50 

7 EDO GEHIAGO % 95 % 90 % 90 % 90 % 90  % 90  % 75 

Oharra: guraso bakarreko familia-unitateen kasuan, aurreko taulan aplikatu beharreko 

hobariak % 10 handituko dira, % 95eko gehieneko mugarekin. 
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2.- Erreguzko izaera duen hobari hori izateko, agiri bidez justifikatu beharko da 
argudiatutako zirkunstantzia, familia unitateko kideen kopuruari eta haien errenta mailari 
dagokienez, zerbitzuaren eskabidearekin batera. 

 

10. Artikulua.-Prezio publikoaren ordainketa egin beharko da: 
a) Baldin eta zerbitzuen eskaintza edo Jardueren burutzea, udal diru-kutxan 

zuzenean diru-gordailatzea eginez egiten bada, ordainketa zerbitzua eskaini edo 
jarduera egin aurretik, eta adierazitako gutxienezko kopuruagatik, egin beharko 

da. 

 
b) Aurretik gordailatzea egitea posible ez denean, zerbitzuaren eskaintzak edo 

jardueraren burutzeak duen izaera dela eta, ordainketa,, Administrazioak dagokion 
faktura aurkezten duenean egingo da. 

 

c) Zerbitzuen eskaintza edo jardueren burutzea urterokoa izango balitz, behin prezio 
publikoen matrikuletan barne sartutakoan, ordainketa urte naturaletan egingo da. 

 
11. Artikulua.- Zerbitzua ez balitz eskainiko edo jardura ez balitz burutuko, eta hori ez egiteko 

arrazoia ezin lepora balezaio prezio publikoa ordaintzeko obligazioa duenari, ordaindua zukeen 
zenbatekoa itzuli egin beharko zaio. 

 

12. Artikulua.- Prezio publiko hauengatiko zorrak, premiamenduzko prozedura administratibo 
bidez, exijitu ahal izango dira. 

 
AZKEN XEDAPENA 

 
“Ordenantza hau behin betiko onetsi da, eta egin zaizkion aldaketekin batera, 2008ko 
urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen, eta indarrean egongo da, hori aldatu edo indargabetzea 
erabaki arte”. 

 
(2011ko azaroaren 11a osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 
(2012ko azaroaren 19a osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 
(2014ko urriaren 30ea osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 
(2017ko urriaren 26a osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 

(2018ko urriaren 25ea  osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 
(2019ko urriaren 30ea  osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 
(2020ko urriaren 29a  osoko bilkuran Udalbatzak aldatua) 

 
I. ERANSKINA 

HAINBAT ZERBITZU 

1.- ZABORRAK BILTZEKO ZERBITZU BEREZIAK  
(tona metrikoa eta / edo zatikia) 

238,00 

2.- ZINKEZKO KUTXEN SALMENTA, GORPUZKIAK GARRAIATZEKO 

2.1.- Kutxa handia 50,00 

2.2.- Kutxa txikia 38,55 

3.- GARAJERA SARTZEKO BABES BARANDA JARTZEA 230,00 

4.- BASAURIKO LOGOAREN 40X40 cm-ko LAUZA GRANITIKOA  (6 ALE) (M2 eta / edo zatikia) 27,00 

5.- UDAL LANTALDEAK EGINDAKO LANAK (langilea eta ordua edo zatikia) 39,00 

 
II. ERANSKINA 

INGURUMEN ZERBITZUAK 

1.- Makinek sortutako soinu mailak neurtzea 214,00 

2.- Musika ekipamenduek sortutako soinu mailak neurtzea 214,00 

3.- Neurri zuzentzaileak ez betetzeagatiko salaketak, makinek edo musika  ekipamenduek 
sortutako soinu mailak 2. aldiz neurtzeagatikoak 

214,00 

 


