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9. ZERGA ORDENANTZA
UDAL
ZERBITZUAK
ESKAINI
ETA
JARDUERAK
BURUTZEAGATIKO
PREZIO
PUBLIKOAK
ARAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA
AURKIBIDEA:
I. Xedapen orokorrak
1 eta 2 artikuluak
II. Egitate ezargarria
3 artikulua
III. Subjektu pasiboak
4 artikulua
IV. Salbuespen, gutxipen eta onura edo hobariak
5 artikulua
V. Oinarri ezargarria
6 artikulua
VI. Tributu kuota
7 artikulua
VII. Sortzapena eta ezarpen-aldia
8 artikulua
VIII. Likidazioa eta ordainketa
9 artikulua
IX. Prezio publikoen kudeaketa eta gestioa
10 eta 11 artikuluak
X. Azken xedapena

9. ZERGA ORDENANTZAREN ERANSKINA
I. Udal langileek zerbitzuak ematea eta Laudio udalaren materiala nahiz instalazioak
erabiltzeko baimena
II. Udal argitalpenetan publizitatea sartzeagatiko prezio publikoak
III. Kultura etxeko ikastaroak
IV. Ludoteka
V. Ikuskizunak eta ekitaldiak
VI. Zinematografia programak
VII. Berdintasunerako ikastaroak edo tailerrak
VIII. Udal Euskaltegiko zerbitzuak erabiltzea
IX. Haur eta gazteentzako ekintzak
X. Enpresen haztegiko lokalen emakida edo lagapena
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XI. Liburuak eta argitalpenak saltzea
XII. Euskararen jaietako autobus zerbitzua
XIII. Etxerako laguntza zerbitzua ematea
XIV. Azken xedapena

9. ZERGA ORDENANTZA
Azken aldaketa Udalbatzak 2020/10/05 eguneko osoko bikura erabakiz
Hasierako onarpenaren argitalpena ALHAOn: 2020/10/14 eguneko 116 zk.an
Behin betiko azken aldaketa Udalbatzak 2020/12/04 eguneko osoko bikura erabakiz
Behin betiko onarpenaren argitalpena ALHAOn: 2020/12/18 eguneko 144 zk.an
Indarrean sartu: 2021/01/01
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9. ZERGA ORDENANTZA
UDAL
ZERBITZUAK
ESKAINI
ETA
JARDUERAK
BURUTZEAGATIKO
PREZIO
PUBLIKOAK
ARAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua.
Laudio Herriko Etxeak honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren
19ko 41/1989 Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat, erabaki eta ebatzi du Prezio Publikoak exijitzea
Ordenantza honetan jasotako arauen eta bere parte den Prezioen Eranskinaren araberako Zerbitzuak
Prestatzeagatik edo Jarduerak Gauzatzeagatik.
2. Artikulua.
Ordenantza hau Laudioko udalerri osoan aplikatuko da.

II. EGITATE EZARGARRIA
3. Artikulua.
Prezio publikoak ordaindu beharra sortzen duen objektua udalaren eskumeneko zerbitzuen prestazioa eta
jardunak burutzea izango da, beti eta honako baldintza eta gorabehera hauek betetzen ez badira:
a) Herritarrak bere borondatez eskatu edo hartu behar dituenak. Hara, herritarrak bere borondatez
zerbitzuak eskatu edo hartzeaz ez dira hartuko honako hauek:
Lege edo arauen mailako xedapenek derrigor eskaintzea aginduta dagoenean.
Eskatutako ondasun, zerbitu edo jarduerak nahitaezko eta ezinbestekoak direnean eskatzailearen
bizimodu pribatu edo sozialerako.
b) Indarrean dagoen araudiarekin batera sektore publikoaren aldeko erreserba erabakita egon zein ez,
sektore pribatuak zerbitzu horiek ez prestatu edo burutzea.

III. SUBJEKTU PASIBOAK
4. Artikulua
Ordenantza honetan araututako prezio publikoak zerbitzu edo jardun publikoaren onura jasotzen dutenek
ordaindu beharko dituzte.
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Ordenantza honetan araututako prezio publikoak Eranskinean daudenak dira.

IV. SALBUESPEN, GUTXIPEN ETA ONURA EDO HOBARIAK
5. Artikulua.
Ordaindu beharreko zenbatekoak eskatutako edo prestatutako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko
ordainduko dira eta epigrafeetan azaldutako zenbatekoak ezin izango dira gutxitu.

V. OINARRI EZARGARRIA
6. Artikulua.
Ordenantza honek arautzen dituen udalak zerbitzuak edo jarduerak prestatzeko, aldez aurretik Laudioko
Udalari horiek eskatintzea edo burutzea eskatu beharko zaio. Zerbitzu edo jarduera horiek ematea onartuta
dagoela ulertuko da beti, Ordenantza honetan araututako prezio publikoak ordaintzearen baldintzapean, eta
zerbitzuen eta jardueren luzatu badira, prezio publikoa ez bada ordaintzen era automatikoan erakarriko du
zerbitzua edo jarduera ez prestatzea.

VI. TRIBUTU KUOTA
7. Artikulua.
Zerbitzua prestatzeagatik edo jarduerak gauzatzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak zehatz
mehatz espezifikatuta daude Ordenantza honen Eranskinean.
Hasierako kuotari legez aplikagarria zaion BEZa gehitu behar zaio; horren ondorioa izango da subjektu
pasiboak ordaindu beharreko behin betiko kuota.

VII. SORTZAPENA ETA EZARPEN-ALDIA
8. Artikulua.
Ordenantza honetan araututako prezio publikoak ordaindu beharra sortuko da zerbitzuaren prestazioa edo
jardueraren burutzapena hasten denetik.
Hala ere, dagoeneko emanda edo luzatuta dauden zerbitzuen prestazioa edo jarduerak burutzearen kasuan,
ordaindu beharra tarifa bakoitzerako azaldu eta adierazitako denbora aldikada bakoitzeko lehenengo egunean
hasiko da.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
9. Artikulua.
Prezio publikoaren ordainketa honela egingo da:
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a) Zerbitzuen prestazioa edo jardueren burutzapena denean, udal gordailuzaintzan dirua zuzenean
sartua izan beharko den gordailu bitartez, zerbitzua prestatu edo jarduera burutu aurretiko izaeraz eta
seinalatutako gutxieneko zenbatekoaz.
b) Zerbitzuen prestazioa edo jardueren burutzapenaren izaera dela-eta aldez aurretik ordaindu eta
gordailuan sartzea ezinezkoa denean, Laudio Udalak dagokion faktura aurkezten duen unean.
c) Urte izaerako zerbitzuen prestazioa edo jardueren burutzapena denean, urte naturalerako prezio
publikoen barruan sartutako matrikula ordaindu ondoren.
Hori guztia, precio publikoek autolikidazio-erregimenean kobratzeko eskatu ahal izateari kalterik egin
gabe.

IX. PREZIO PUBLIKOEN KUDEAKETA ETA GESTIOA
10. Artikulua.
Jarduera ezin bada burutu eta gauzatu prezio publikoa ordaindu beharra duenari leporatu ezin zaizkion
arrazoiak bitarteko direla, dagokion zenbatekoa ordaindu duenari bueltatu beharko diogu.
11. Artikulua.
Prezio publiko hauek ordaintzeko emandako epearen barruan ordaindu gabeko zerga-zorrak
premiamenduzko administrazio prozeduraz beharretsi eta ordainaraziko dira.

X. AZKEN XEDAPENA
Udal Zerbitzuak Eskaini eta Jarduerak Burutzeagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen honako
Ordenantza Fiskala eta jarraian doan Eranskina, orain duen erredakzioaz, behin-behineko izaeraz onartu zen
2020ko urriaren 5 egunean eta behin betiko izaeraz, urte bereko abenduaren 4 egunean. Indarrean jarriko da
2021eko urtarrilaren 1 egunean eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzea onartuko den arte.
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ERANSKINA
UDAL
ZERBITZUAK
ESKAINI
ETA
JARDUERAK
BURUTZEAGATIKO
PREZIO
PUBLIKOAK
ARAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA
I. UDAL LANGILEEK ZERBITZUAK EMATEA ETA LAUDIO UDALAREN
MATERIALA NAHIZ INSTALAZIOAK ERABILTZEKO BAIMENA.
OBJEKTUA.Ordaindu behar izate honen objektua honako hau da:
1. Udal langileek prestatutako zerbitzuak edo Laudio Udalaren kargutan, Norbanakoaren eskaeraz egiten
direnean edo ordezko izaeraz.
2. Udalaren jabetzapeko materiale, makina, herraminta, e.a. mailegatu erabilera prestazioa egiteko
eskatzaileek eta horretarako baimena eskuratu dutenek.
3. Udalaren jabetzapeko areto edo instalazioen erabilera.
SORTZAPENA.Kontribuzio obligazioa sortzen da udal langileen zerbitzuak eskatzeko, materialeak erabiltzeko baimenaz
eta Laudio Udalaren jabetzapeko instalazioen erabilera egintzarekin batera.
Hala berean, Udalak parte eta esku hartu behar duenean inoren ordezko legez.
SUBJEKTU PASIBOA.Ordaintzeko obligazio dute prestatutako zerbitzua, udalaren materiale erabilera baimena eta udal
instalazioen erabilera eskatu edo eragin duten pertsona natural edo juridiko onuradunek.
ZERGA OINARRIA.1.- Zerbitzuak prestatuak izan badira udal langileekin edo Laudio Udalaren kargutan, bizilagun
norbanakoaren eskaeraz egiten direnean edo ordezko izaeraz.
a) Ordaindu behar izate honen oinarritzat hartuko da zenbat efektibo, pertsona zein material, eta zerbitzu
prestazioan edo laguntzak dirauen bitartean erabilitako denbora.
Zerbitzua beste hirugarren batek prestatzen badu, prezio publikoa izango da hirugarren horrek udalari
fakturatutako kostuaren zenbatekoa.
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b) Jaso behar den tarifa Laudio udalak egindako lanen kasuan, hala norbanakoaren eskaeraz izan nola
ordezko izaeraz izan, hau da, lan horiek egiteko obligazio duen herritar administratuak huts egin eta lanok
egin ez balitu, arretiko formaz horretarako errekerituta, izango da Laudio Udalari suposatzen dion
kostu-zenbatekoaren baliokidea edo lan hori egiteko enkargua eman zaion enpresak Laudio Udalari
aurkeztutako fakturaren zenbatekoa.
Tarifa horrek % 15 igoera izango kudeaketa gastuen kontzeptuan.
c) Eusko Jaurlaritzak horretarako baimendutako enpresa espezializatuek ezabatu behar dituzten Udal
Hiltegian sortutako "MER" gaien tratamenduaren kasuan, aipatu den zerbitzu horren kontratazioak
suposatzen dion kostua gaineratuko dio.
d) Zerga-salbuespen honen objektu diren zerbitzuen prestatzen zaizkien pertsona natural edo juridikoek
hala eskatu behar dute beren beregi, zehaztuz honako ingurabarrak: lekua, eguna eta prestatu beharreko
zerbitzua zehazteko gainontzeko informazio inguruabar guztiak.
e) Premiazko arrazoiak tarteko direla prestatutako zerbitzuetan, interesatuek eskaerarik aurkeztu ez izank
ez du eragotziko dagokion kitapena praktikatzeko.
2.- Udalaren jabetzapeko materiale, makina, erreminta, e.a. maileguzko erabilera prestazioa egiteko
eskatzaileek eta horretarako baimena eskuratu dutenek.
Udalaren jabetzapeko material, makina, erreminta, e.a. maileguz erabiltzeko prestazioaren kasuetan,
aplikatu beharreko prezio publikoa, kasuan kasuko, finkatuko da, Udalbatzarreko Osokoaren ebazpen bitartez,
maileguan lagatako horren balorazio teknikoa egingo duen txostena aurrean dela, ebazpenenan bertan
finkatutako portzentajezko tasa baten aplikazioaren bitartez, gerta litezkeen kalteengatik erantzuteko
gordailatzea komeni edota beharrezkoa iritzi dakiokeen bermearen kalte barik.
Hala bada kasua, txosten teknikoak barne hartuko du bueltatu gabeko edo hondatutako materialearen
kostua, izan ere, material mailegua jaso duenari kobratuko baitzaio.
3.- Udalaren jabetzapeko areto edo instalazioen erabilera.
Udal aretoen erabilera kasurako, izan litezkeen kalteengatik erantzuteko gordailuan utzi beharko den
egoki edo/beharrezko iritzi litekeen bermea eta gaudimenaren kalte barik, ondorengo prezio publikoak erabaki
dira.

- Aforoko 50 pertsona arteko aretoak
- Aforoko 100 pertsona arteko aretoak
- Aforoko 200 pertsona arteko aretoak
- Aforoko 200 pertsona baino gehiagoko aretoak
APLIKAZIO ARAUAK.-

Euro/erabilera ordua
52,75
79,14
105,52
158,27
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1.- Ordainarazpena sorpetutzat joko da zerbitzuaren prestazioa hasten den unetik eta horren kitapena
Errenta eta Ordainarazpen Zerbitzuak praktikatuko du.
2.- Prezio horiei une bakoitzean indarrean dagoen BEZaren zerga-tipoa ezarriko zaie.
3.- 3. zerga-oinarriko prezio publikoa ez da aplikatuko erabiltzaileak direnean norbanakoak, kultura- edo
jolas-elkarteak, alderdi politikoak, hautesle-elkarteak edota irabazi-asmorik gabeko erakundeak. Salbuespenetik
kanpo geratzen dira Jabeen Erkidegoak.
Ez da ezarri prezio publikorik ezkontza eta hileta zibilak egiteko udal araudian aurreikusitako aretoak
lagatzen kasuetan ere.
4.- Egunero hiru ordu baino gehiago prestakuntza ikastaroak antolatzen dituzten udalerriko enpresek
ordaindu behar duten guztirako prezioa, betiere instalazioa zabalduta dagoen ordutegi barruan, alokairu
eguneko 100,00 euro izango da 50 pertsona arte, eta hortik goragoko kopuruek 200,00 euro. Eguneroko
ikastaroa hiru ordu baino gutxiagokoa denean, erabilera-ordu bakoitzerako adierazitako prezioak ordainduko
dira.
5.- Tarifa horietatik kanpo eta salbuetsita geratu da, Udalaren Zerga Ordenantzetan beste erabilera
espezifikoren bat dutenak.

II. UDAL ARGITALPENETAN PUBLIZITATEA SARTZEAGATIKO PREZIO
PUBLIKOAK
Gutun-azal barruan sartzea
A4
A5

Norbanakoak edo enpresa Erakunde edo enpresa
pribatuak
publikoak
408,00
Dohainik
306,00
Dohainik

Edonola ere, gutun-azalean sartze eta banatze gastuak iragarleen kontura dira.
Euro/cm2
Udalak zuzenean ateratako argitalpenetarako

1,73

Prezio hori igo egingo da % 20, Aurre eta Atze aldeetarako.
APLIKAZIO ARAUAK.1. Goiko taulan agertu diren tarifen aplikazioaren ondorioz sortutako kuotei, une bakoitzean indarrean
dagoen B.E.Z.aren (Balio Erantsiaren gaineko Zergaren) zenbatekoa gehitu behar zaie.
2. Tarifa honen aplikaziotik salbuetsita publizitate kasuetarako herriko etxeak ekudi zehatz eta jakin
batzuen edizioa eta publikazioa hirugarren batzuekin legearen arabera kontratatuko dituenak eta zeintzuetan
hitzartzen den aipatutako argitalpenetan publizitatea sartu eta txertatzeagatik kontratistak libreki lortu ahal
dituen diru-baliabideak kontraprestazio formaren bat izan ahal direnak.
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III. KULTURA ETXEKO IKASTAROAK
Euro
- 44 orduko ikastaroak, 22 urtetik gorakoek
- 44 orduko ikastaroak, 15- 21 urte bitartekoek
- 44 orduko ikastaroak, 14 urtera artekoek

70,25
52,60
35,00

Laudio Udalak antolatzen baldin baditu ordu gehiago edo gutxiagoko ikastaroak, astean 4 ordukoarekiko
prezio publiko proportzionala aplikatuko da.
Prezio publiko horiek BEZ barne dute.
HOBARIAK:
1. Laudion erroldaratutako eta langabezia egoeran dauden 22 urtez gorako ikasleentzat, prezio publikoari
% 10eko kenketa aplikatuko zaio. Matrikula formalizatzeko orduan langabeziako txartela aurkeztu beharko du.
2.- Laudion erroldatuta dauden ikasle alargunei % 20 murriztuko zaie prezio publikoa. Alarguntza
egiaztatzeko familia-liburua aurkeztu beharko du, baita Ogasunaren ziurtagiria ere, frogatuta uzteko
aberastasun-iturri bakar gisa alarguntza-pentsioa duela eta horiek direla bere urteko diru-sarrera bakarrak.
Urteko diru-sarrera horiek une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldata baino gutxiago
izan beharko dira. Zenbateko hori berdin aplikatuko zaie kasu hauei, kontuan hartuta aberastasun-atalasea
definitzeko estatistika-erreferentea dela eta urtero eguneratu beharko dela.

IV. LUDOTEKA
Euro
- Hileko Kuota
- Hiruhileko kuota
- 3 hiruhileko kuota

5,10
12,25
30,60

Prezio publiko horiek BEZ barne dute.

V. IKUSKIZUNAK ETA EKITALDIAK
Tokiko Gobernu Batzarraren ebazpen bidez ezarriko da Laudio Udalak antolatutako edozein ikuskizun
motara joateagatiko prezio publikoa. Hori zehazteko, Udalari ikuskizuna antolatzeak eragin dizkion gastuez
gain, kontuan hartu ahal izango dira prezio publikoa modula dezaketen beste zenbait inguruabar, (adibidez,
adingabeak, adin zehatz batetik gorakoak, bultzatu nahi diren kultura eta kirol ekintza, etab.), betiere, kontuan
hartuta gutxieneko eta gehieneko baldintza hauek:

Era eta mota guztietako kultura, jai edo kirol ikuskizun
eta ekitaldien antolamendua

Euro
Gutxienez: 0,00
Gehienez: 60,00

Finkatutako prezio publikoan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.
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VI. ZINEMATOGRAFIA PROGRAMAK
Laudio Udalak antolatutako proiekzio zinematografikoetara joateak prezio publiko hauek sortuko ditu,
BEZtik salbuetsita:
Euro
- Estreneko filmak (karteldegian)
- Beste filma batzuk

3,05
2,05

Estrenoko filmatzat hartuko da merkatura irten zenetik sei hilabeteko epea oraindik bete ez duen filma.

VII. BERDINTASUNERAKO IKASTAROAK EDO TAILERRAK
Laudio Herriko Etxeak antolatutako berdintasunerako ikastaroetara edo tailerretara joateak sorraraziko
ditu ondorengo prezio publikoak, BEZ barne:
Laudion erroldatutako
pertsonak

Laudion erroldatu
gabeko pertsonak

- 20 ordu arteko iraupena

3,05

5,10

- 20 ordutik gorako ikastaroak

5,10

7,15

VIII. UDAL EUSKALTEGIKO ZERBITZUAK ERABILTZEA
1.- Hauek izango dira ikasturte bakoitzeko prezio publikoak:

2 orduko ikastaro (ikasturte osoa)
3 orduko ikastaroa
5 orduko ikastaroa
Udako 5 orduko ikastaroa

Euro
305,28
228,97
368,89
120,85

2.- Finkatutako prezio publikoetan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.

IX. HAUR ETA GAZTEENTZAKO EKINTZAK
1.- Tokiko Gobernu Batzarraren ebazpen bidez ezarriko da Laudio Udalak haur edota gazteentzat
antolatutako edozein ikuskizun motara joateagatiko prezio publikoa. Hori zehazteko, Udalari ikuskizuna
antolatzeak eragin dizkion gastuez gain, kontuan hartu ahal izango dira prezio publikoa modula dezaketen beste
zenbait inguruabar, (adibidez, adingabeak, adin zehatz batetik gorakoak, bultzatu nahi diren kultura eta kirol
ekintza, etab.), betiere, kontuan hartuta gutxieneko eta gehieneko baldintza hauek:

Haur eta gazte aisialdiko ekintza eta tailerrak

Euro
Gutxienez: 0,00
Gehienez: 60,00
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Irteera programatuak, bisita kulturalak, e.a.

Gutxienez: 0,00
Gehienez: 250,00

2.- Laudion erroldatuta ez dauden pertsonei 2 euro gehiago kobratuko zaie suertatuko den prezio
publikoan, salbu eta doaneko jardueretan.
3.- Finkatutako prezio publikoan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.

X. ENPRESEN HAZTEGIKO LOKALEN EMAKIDA EDO LAGAPENA
APLIKAZIO ARAUAK.1.- Prezio publiko honen objektua da enpresen haztegiko lokalen erabiltzen uztea, Laudio Udalak halaxe
erabaki ostean.
2.- Prezio publiko honen subjektu pasiboak badira enpresen haztegiko lokalen erabileraren kontzesioa edo
lagapena duten pertsona fisikoak edo juridikoak.
3.- Prezio publikoa zorpetzen da eta zerga ordaindu beharra sortzen da Udalak aretoaren erabilera
baimena eman duen egunean; hilabete osoa ordainduko da, baimena eman duen eguna edozein izanik ere.
4.- Enpresen haztegiko lokalen erabilera arauak jasota daude horiek arautzen dituzten Erregelamenduan.
5.- Finkatutako prezio publikoetan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.
6.- 2021eko ekitaldian salbuespen bat ezartzen da enpresa-hazitegiko lokalen erabilera onartzen zaien
enpresentzat.
TARIFAK.Lagapen-dunek ordainduko dituzte ondoko kuotak:

Lehen urtean
Bigarren urtean

Euro/m2/hileko
9,00
12,00

XI. LIBURUAK ETA ARGITALPENAK SALTZEA
APLIKAZIO ARAUAK.1.- Prezio publiko honen zergagaia da Laudio Udalak liburuak eta argitalpenak saltzeko zerbitzua ematea.
2.- Prezio publiko honen subjektu pasiboak dira zergagaia diren liburuak edota argitalpenak erosten
dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.
3.- Liburuak edota argitalpenak saltzen diren unean sortzen da prezio publikoa eta zerga ordaintzeko
betebeharra.
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4.- Prezio publiko hau Tokiko Gobernu batzarraren erabaki bidez ezarriko da, kontuan hartuta jarraian
ageri diren minimoa eta maximoa.
5.- Prezio publikoan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.
TARIFAK.-

Liburuak edota argitalpenak saltzea

Euro
Gutxienez: 0,00
Gehienez: 60,00

XII. EUSKARAREN JAIETARAKO AUTOBUS ZERBITZUA
1.- Tokiko Gobernu Batzarraren ebazpen bidez ezarriko da Laudio Udalak ikastolen edo antzekoen
jaietara joateagatiko prezio publikoa. Hori zehazteko, bidea nora den, iraupena eta abar hartuko da aintzat.
Eskatutako aurrekontuen artean ekonomikoena hautatuko da eta bideari kopuruaren arabera doituko da prezio.
Jai horiek ospatzen diren herriak aldakorrak direnez, prezioak ere aldatzen dira, honako gutxieneko eta
gehieneko hauek kontuan hartuta:
Euro
Gutxienez
Gehienez
0-5 urtekoak

4,00
15,00
Dohainik

2.- Laudion erroldatuta ez daudenek ez dute gainkargurik izango, kostuaren eta bidaiaren arabera
kalkulatzen direlako prezioak.
3.- Finkatutako prezio publikoan unean uneko indarreko BEZ sartuta dagoela ulertuko da.

XIII. ETXERAKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEA
1. artikulua.- Xedea
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren prezio publikoak arautzea da ordenantza honen xedea. Honako alderdi
hauek arautzen ditu, zehazki:
Zerbitzuaren erabiltzaileak ordaindu beharko duen prezio publikoaren zatia zehazteko irizpideak.
Sortzapena eta ordainketa arautuko dituzten irizpideak.
Prezio publikoak ordaintzeko betebeharra izango duten pertsonen ahalmen ekonomikoa zehazteko
irizpideak.
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Prezio publikoen zenbatekoa eta ahalmen ekonomikoaren arabera ezarriko diren hobarien
zenbatekoa.
2. artikulua.- Eremua
Ordenantza fiskal hau Etxerako Laguntza Zerbitzuan ezarriko da, bai zuzeneko kudeaketa-erregimeneko
zerbitzuan, bai beste herri-erakunde batzuekin hitzartutako zerbitzuan, bai erakunde pribatuekin lotutako
itunpeko, hitzartutako edo kontratupeko zerbitzuan.
3. artikulua.- Ordaintzeko betebeharra duten pertsonak
Prezio publikoa ordaindu beharko dute:
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren zuzeneko onuradun diren pertsona fisikoek, baldin eta 1. paragrafo
honetako b) eta c) ataletan aurreikusitako egoeretan ez badaude.
Zerbitzuaren erabiltzaileak adingabeak badira, beraien guraso-ahala, tutoretza edo zaintza duten
pertsonek ordaindu beharko dute zerbitzua.
Helduei dagokienez, zerbitzuaren onuradunek legezko ordezkariaren edo egitatezko zaintzailearen
bidez jarduten badute -betiere zerbitzua eskuratzeko araudian aurreikusitakoarekin bat-, azken horiek
ordaindu beharko dute zerbitzua; halako kasuetan, baina, ordezkatutako pertsonaren errentaren eta
ondarearen kargura ordainduko dute, eta ordezkatutako pertsonaren ahalmen ekonomikoa hartuko da
aintzat ordaindu beharreko kopurua zehazterakoan.
Hala badagokio, eta era subsidiarioan, zerbitzua ordaindu behar duen pertsonaren aldetik doako
besterentzea (transmisioa) jaso duten pertsonek ordaindu beharko dute zerbitzua. Alegia, erabiltzaileak
berak, artikulu honetako 1. paragrafoaren arabera zerbitzua ordaindu behar duen pertsonak, edota haren
ezkontideak edo ezkontzaren pareko lotura duen pertsonak —ordenantza fiskal honen lehen xedapen
gehigarrian zehazten da lotura mota hori— doan egindako besterentzea jaso duten pertsonek ordaindu
beharko dute, baldin eta besterentzea egiteko unean emaileak 60 urte baino gehiago bazituen edota
besterentze hori zerbitzu-eskabidea egin aurretiko 10 urteetan gertatu bada. Ordaintzeko betebeharrak
badu gehienezko muga: besterendutako ondasunek edo eskubideek duten merkatu-balioaren gehienezko
zenbatekoa zorra galdagarri bihurtzen den unean.
I. TITULUA. ERABILTZAILEAREN PARTAIDETZA EKONOMIKOA
4. artikulua.- Prezio publikoa osorik ordaintzea
Ordenantza fiskal honetako 3.1. artikuluaren arabera Etxerako Laguntza Zerbitzua ordaintzeko
betebeharra duten pertsonek osorik ordainduko dute prezio publikoa, horretarako ahalmen ekonomiko
nahikoa badute. Gainera, zenbateko hori ordainduko dutela ziurtatzeko berme egokiak formalizatzea
eskatzeko aukera egongo da.
Lehenengo paragrafoan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ordenantza fiskal honen 3.1. artikuluan
aurreikusitako terminoetan ordaindu beharko duten pertsonek ahalmen ekonomiko nahikoa dutela joko
da, baldin eta ahalmen hori II. eranskinean zerbitzu mota bakoitzerako zehazten diren mugen parekoa edo
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handiagoa bada. Pertsonaren ahalmen ekonomikoa, betiere, ordenantza fiskal honen III. tituluko I.
kapituluan aurreikusitakoaren arabera zenbatuko da.
Ordenantza fiskal honen 3.1. artikuluan aurreikusitako terminoetan ordaindu behar duen pertsonaren
ahalmen ekonomikoa artikulu honen 2. paragrafoan aipatutako mugen azpitik badago, 3.2. artikuluaren
arabera era subsidiarioan ordaindu behar duten pertsonengana joko da, erabiltzailearen ekarpena osatu eta
prezio publikoaren zenbateko osoa betetzen den arte. 3.1. artikuluaren arabera ordaindu behar duen
pertsonaren ahalmen ekonomikoaren ondorioz, inolako ekarpenik egiterik ez badu, 3.2. artikuluaren
arabera era subsidiarioan ordaindu behar duten pertsonek zerbitzuaren prezio publiko osoa ordaindu
beharko dute.
5. artikulua.- Hobariak
3.1. artikuluaren arabera ordaintzeko betebeharra duten pertsonek ez badute prezio publikoa osorik
ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik (euren ahalmen ekonomikoa II. eranskinean zehaztutako
mugen azpitik dagoelako), prezio publikoen hobariak eskuratzeko aukera izango dute.
Aurreko paragrafoan aipaturiko hobariak progresibitate-printzipioaren arabera ezarriko dira,
erabiltzailearen ahalmen ekonomikoa aintzat hartuta. Ahalmen ekonomiko hori, betiere, ordenantza fiskal
honen III. tituluko I. kapituluan jasotako irizpideen arabera zehaztuko da.
Artikulu honetan aurreikusitako hobariak ordenantza fiskal honen III. eranskinean zehazten dira, eta I.
eranskinean finkatutako prezio publikoak indarrean jartzen direnean ezarriko dira. Prezioak aldatu edo
eguneratzen direnean (16. artikuluan xedatzen den bidea erabiliz), dagozkien hobariak ere zehaztuko dira.
6. artikulua.- Erabilera motaren araberako salbuespen partzialak
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren erabiltzaileek aldi batez zerbitzua erabiltzeari uzten badiote, ez da
inolako preziorik sortuko, baldin eta etenaldia ondoz ondoko zazpi egun natural baino luzeagoa bada.
Ondorio horretarako, erabiltzaileek gutxienez 7 egun lehenago eman beharko dute horren berri, idatziz,
salbu eta larrialdiren bat dela medio (eta behar den bezala justifikatuta) aurreabisuaren epea betetzerik ez
badago. Zerbitzua erabiltzen ez den aldia ondoz ondoko 7 egun natural baino laburragoa bada, dagokion
prezio publikoa ordaindu beharko da.
Epealdi horretan aldi berean beste zerbitzu batzuk erabiltzen badira, ez da inolako salbuespen partzialik
ezarriko prezio publikoan.
Ez da prezio publikoa ordaintzeko salbuespen partzialik ezarriko, baldin eta zerbitzua eskuratzeko
araudiarekin bat, eskatutako informazioa emateko edo dokumentazioa aurkezteko betebeharrean
atzerapena egotearen ondorioz gertatzen bada, edota prezio publikoa behin eta berriro ez ordaintzeagatik
gertatzen bada.
7. artikulua.- Erabilera libreko zenbatekoa
Erabilera libreko zenbatekoa bermatuta dago, ordenantza fiskal honen III. eranskinean zerbitzu mota
bakoitzean ezarriko diren hobariak zehazteko formularen ondorioz.
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II. TITULUA. SORTZAPENA ETA ORDAINKETA
8. artikulua.- Sortzapena
Zerbitzua benetan ematen den egunean sortuko da araudi honetan arautzen den prezio publikoa
ordaintzeko betebeharra, eta egun horretan hasi eta zerbitzua behin betiko eteten den egunera arte iraungo du.
9. artikulua.- Ordainketa
Esleitutako prezio publikoaren ordainagiria banku-helbideratzearen bidez aurkezten zaion unean -berdin
dio osorik ordaindu beharrekoa den, hobariduna den edo salbuespen partzialeko den-, ordainketa burutu
beharko du horren betebeharra duen pertsonak.
III. TITULUA. KUDEAKETA ETA LIKIDAZIO ARAUAK
I. KAPITULUA. AHALMEN EKONOMIKOA ZEHAZTEA
10. artikulua.- Ahalmen ekonomikoaren osagaiak
3.1. artikuluan aurreikusitako terminoetan ordaintzeko betebeharra duten pertsonen ahalmen ekonomikoa
kalkulatzeko (eta, beraz, prezio publikoan izango duten partaidetza-maila zehazteko), familiaren urteko
errenta eta ondarea hartuko dira aintzat. Izan ere, kapitulu honetan xedatutako balorazio-irizpideak
ezarriko dira horien gainean.
Honako hauek erabiliko dira ahalmen ekonomikoa zenbatzeko:
Eskura dauden azken datu fiskalen balioak, salbu eta ondorengo dataren batean balio horiek aldarazi
dituen gertaera garrantzitsuren bat gertatu bada. Halakoetan, daturik berrienak erabiliko dira.
Hiri- edo landa-ondareen kasuan, hiru balio hauetatik handiena hartuko da aintzat: katastro-balioa,
balio egiaztatua edota Administrazioak zehaztu duen balioa zergatarako eta preziotarako,
kontraprestaziorako edo eskurapen-baliorako.
11. artikulua.- Errenta
Aurreko artikuluan aurreikusitako ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko ondorioetarako, errenta edo sarrera
konputagarritzat joko dira familia-unitateak urtean dituen etekinak eta eskubideak. Lanetik
eskuratutakoak izan daitezke edo beste edozein arrazoirengatik eratorritakoak izan daitezke. Eta, betiere:
a) Fondo publiko nahiz pribatuen kargurako pentsioak eta prestazio ekonomikoak. Horietatik jasotako
diru-sarrera gordinak zenbatuko dira eta, ondorio horretarako, halakotzat joko dira zerbitzuaren
hartzaileak berak hartzen dituen pentsioak, subsidioak, prestazio ekonomikoak eta eskubide
ekonomikoak, artikulu honetan 2. paragrafoan aurreikusitakoak izan ezik.
b) Norberaren konturako lanetik nahiz inoren konturako lanetik datozen etekin oso-osoak.
Errenta zehazterakoan, prestazio hauek ez dira aintzat hartuko:<0}

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ORDENANZA: 47- Ordenanza fiscal 9 (euskera)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: DH8EO-UQIN0-YVZ75
Fecha de emisión: 21 de diciembre de 2020 a las 9:55:48
Página 16 de 23

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 18/12/2020 12:58
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 18/12/2020 14:07

FIRMADO
18/12/2020 14:07

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 360607 DH8EO-UQIN0-YVZ75 FDE32D3C70B783F117B5F3251EF4DCE481069A84) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFK/CIF: P-0103800-I

a) 39/2006 Legeak, azaroaren 14koak, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran
dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak, xedatzen dituen prestazio ekonomiko finalistak. Alegia:
familia-inguruneko zaintzetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa,
laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa.
b) Aipatu berri dugun a) ataleko prestazioen pareko izaera eta xedea duten prestazio hauek:
Ezintasun handiko osagarria, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen
ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako errege-dekretuaren 139.4 artikuluak arautzen duena. Gerora,
lege horri aldaketa batzuk egin zizkion abenduaren 10eko 52/2003 Legeak, Gizarte Segurantzaren
alorreko xedapen berezikoei buruzkoak.
Ehuneko 75etik gorako desgaitasun-maila duen 18 urtetik gorako seme-alaba baten kargua
izateagatiko diru-esleipena, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen
ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako errege-dekretuaren 182 bis 2c) artikuluak arautzen duena.
Gerora, lege horri aldaketa batzuk egin zizkion abenduaren 10eko 52/2003 Legeak, Gizarte
Segurantzaren alorreko xedapen berezikoei buruzkoak.
Beste pertsona baten beharra izateagatiko kotizatu gabeko ezintasun-pentsioaren osagarria, Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako
errege-dekretuaren 145.6 artikuluak arautzen duena. Gerora, lege horri aldaketa batzuk egin zizkion
abenduaren 10eko 52/2003 Legeak, Gizarte Segurantzaren alorreko xedapen berezikoei buruzkoak.
Hirugarren pertsona batengatiko laguntza-sorospena, elbarrien gizarteratzeari buruzko apirilaren
7ko 13/1982 Legearen 12.2.c) artikuluan aurreikusitakoa, eta Desgaitasuna duten pertsonen
eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina onartzen duen
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak mantentzen duena, baldin eta aipatu berri
dugun Legegintzako Errege Dekretua indarrean sartu zenean onuradunak dagoeneko laguntza hori
jasotzen bazuen eta Lege horren xedapen iragankor bakarrean aurreikusitako baldintzak betetzen
bazituen.
Errenta baloratzeko ondorioetarako, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Sailak
emandako informazioa hartuko da erreferentziatzat, 10.2 artikuluan aipaturiko datu fiskaletan oinarrituta.
Honako kontzeptu hauen batura zenbatuko da diru-sarreratzat:
Laneko etekin osoak
Jarduera profesionalen, enpresa-jardueren, eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueren etekin garbiak
Egotzitako lan-errenta salbuetsi osoak
Artikulu honetako 2. paragrafoan aipatutako errentarik jasoz gero, prestazio ekonomiko horien
ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, paragrafo horretan aurreikusitako ondorioetarako salbuetsitako
zenbatekoa zehazte aldera.
Errentaren hileko konputua zehazteko, urteko errenta hamabi hilekotan banatuko da.
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12. artikulua.- Ondarea
10. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ondaretzat joko da:
a) Familia-unitateko kideek titulartasun osoa edo partziala duten ondare eta eskubide ekonomikoen
multzoa. Eskura dauden azken datu fiskalak hartuko dira horretarako erreferentziatzat,
finantza-aktiboen harira eskatzen den informazioarekin osatuta.
b) Kalte-ordainak eta kapitalizatutako errentak, berdin dio ekitaldi bakarrean edo gehiagotan
sortutakoak izan.
c) Erabiltzaileak, beraren ezkontideak edo ezkontzaren pareko lotura duen pertsonak -ordenantza
fiskal honen lehen xedapen gehigarrian zehazten da lotura mota hori- edota ordenantza fiskal honen
3.2. artikuluan aurreikusitako terminoen arabera, ordaintzeko betebeharra daukan pertsonak doan
egindako besterentzeen balioa.
Ez da ondarean zenbatuko:
Ohiko etxebizitza, salbu eta aparteko balioa badauka (aparteko balioa duela joko da katastro-balioa
300.000 eurotik gorakoa bada). Halakoetan, muga horretatik gora dagoen katastro-balioa zenbatuko
da ondare-ondorioetarako.
Ondorio horretarako, ohiko etxebizitzaren kontzeptuaren barruan sartuko dira, etxebizitzaz beraz
aparte, garaje bat eta trasteleku bat. Landa- edo hiri-izaerako familia bakarreko etxebizitza bada,
banandu gabe dagoen lursail atxikia ere etxebizitza kontzeptuaren barruan sartuko da.
b) Ondare eta eskubideen gaineko kargak eta zamak, beraien balioa murrizten dutenak.
c) Zor eta obligazio pertsonalak.
d) Babes bereziko ondare bati emandako ondare eta eskubideak, Desgaitasuna duten pertsonen
ondarea babesteko azaroaren 18ko 41/2003 Legearen, Prozedura Zibilaren Legearen, eta asmo
horretarako zerga-araudiaren babesean eman badira. Esan berri duguna ez da aintzat hartuko, ordea,
baldin eta ondare horren titularrak eskuratzen badu zerbitzua; izan ere, kasu horretan berorrek
estaltzen ditu pertsonaren bizitza-beharrizanak, aipaturiko Legearen 1.1. eta 5.4. artikuluetan
xedatutakoaren arabera.
Ondarearen hileko konputua zehazteko, urteko ondarearen zenbatekoa hamabi hilekotan banatuko da.
13. artikulua.- Familia-unitatea
Kapitulu honetan aurreikusitako ondorioetarako, familia-unitatearen osaera hauek hartuko dira aintzat:
a) Zerbitzuaren onuraduna adin nagusikoa bada, familia-unitateko kidetzat joko dira:
Zerbitzuaren onuraduna bera
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Beraren ezkontidea edo ezkontzaren pareko lotura duen pertsona, legez onartuta eta behar bezala
egiaztatuta, lehen xedapen gehigarrian finkatu bezala
Adin txikiko seme-alabak
18 urteko edo gorako seme-alabak, baldin eta ehuneko 65etik gorako desgaitasuna badute, eta
betiere eskabidea egindako egunean zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira
 18 eta 23 urte bitarteko seme-alabak, ikasketa akademiko arautuak egiten badituzte
a)

Zerbitzuaren onuraduna adingabea bada, familia-unitateko kidetzat joko dira:
Zerbitzuaren onuraduna bera
Beraren gurasoak
Neba eta arreba adingabeak
18 urteko edo gorako neba-arrebak, baldin eta ehuneko 65etik gorako desgaitasuna badute, eta
betiere eskabidea egindako egunean zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira
18 eta 23 urte bitarteko neba-arrebak, ikasketa akademiko arautuak egiten badituzte.

2. Nolanahi ere, pertsona bakoitza familia-unitate bakar bateko kidea izan daiteke.
14. artikulua.- Ahalmen ekonomikoa baloratzeko irizpideak
Ahalmen ekonomikoa zehazteko, familia-ondarearen urteko zenbatekoaren honako ehuneko hauek
gehituko zaizkio familia-errentaren urteko zenbatekoari. Ehunekoak aldatu egingo dira erabiltzailearen
adinaren arabera, ondoren agertzen den bezala:
35 urtetik beherakoak, beraien ondarearen ehuneko 3.
35 urtetik 65 urtera bitartekoak, beraien ondarearen ehuneko 6.
65 urtetik gorakoak, beraien ondarearen ehuneko 20.
Era berean, honako irizpide berezi hauek ere ezarri behar dira:
a) Familia-unitatean pertsona bakar bat badago, ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, zuzenean ezarriko
da 1. paragrafoan aurreikusitakoa.
b) Familia-unitatean bi pertsona badaude, ezarri beharreko prezio osoa edo hobariduna kalkulatzeko,
hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 80 erabiliko da (eta 1. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera
kalkulatuko da hileko ahalmen ekonomiko osoa).
c) Familia-unitatean bi pertsona baino gehiago badaude, b) atalean aurreikusten den ehuneko 80 horri
ehuneko 5 kenduko zaio gainerako pertsona bakoitzeko.
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Ahalmen ekonomikoaren hileko konputua zehazteko, urteko ahalmen ekonomikoa hamabi hilekotan
banatuko da.
II. KAPITULUA. EBAZPENA, BERRIKUSPENA ETA EGUNERATZEA
15. artikulua.- Ebazpena
Organo eskudunaren ebazpenak zehaztuko du zerbitzu horri ezarriko zaion prezio publiko osoa bai eta,
hala badagokio, ahalmen ekonomikoaren arabera dagokion prezio publiko hobariduna.
16. artikulua.- Ofiziozko berrikuspena eta komunikazio-betebeharra
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren truke ordaindu beharreko prezio publikoak (berdin dio osoak,
hobaridunak edo partzialki salbuetsiak izan) ofizioz berrikusiko ditu organo eskudunak; bestela, edota
pertsona interesdunak, haren legezko ordezkariak edo izatezko zaintzaileak eskatuta berrikusiko ditu, hala
berrikusketa indibidualaren esparruan nola berrikusketa orokorraren esparruan. Berrikuspen horien
ondorioz, prezio publikoa aldatzeko aukera egongo da, dagokion ebazpenaren bidez, baldin eta hasierako
prezio publikoa zehazteko oinarritzat erabili zen ahalmen ekonomikoan aldaketa nabarmenik egon dela
egiaztatzen bada.
Aurrekoan adierazitakoaren ondorioetarako, ordenantza fiskal honek aipagai duen edozein zerbitzuren
erabiltzaileak aldaketarik izan badu bizikidetza-egoeran, egoera zibilean, etxebizitzan, errentan,
bizikidetzaren ondorioz zenbagarriak diren ondare propioetan edo inorenetan, bai eta berari esleitutako
prezio publikoan eraginik izan lezakeen beste edozein egoeratan, horren berri emateko hogeita hamar
eguneko epea izango du erabiltzaileak berak nahiz haren legezko ordezkariak edo izatezko zaintzaileak.
Administrazio eskuduna ohartzen bada ahalmen ekonomikoan aldaketa egon dela eta aldaketa hori ez
dela egoki jakinarazi aurreko paragrafoan aurreikusi bezala, esleitutako prezio publikoa berrikusi eta
egoera berrira egokituko du. Bi egoera gerta daitezke:
a) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino handiagoa bada, egoera-aldaketa gertatu
zen unetik aurrera ezarriko da atzeraeraginez. Horrenbestez, 3.1. artikuluaren arabera ordaintzeko
betebeharra duen pertsonak aldi horretan metatutako atzerapenak ordaindu beharko ditu.
b) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino txikiagoa bada, ez da atzeraeraginez
ezarriko.
Administrazioari ahalmen ekonomikoan aldaketa egon dela jakinarazi bazaio eta administrazioari egotz
dakizkiokeen arrazoiak direla eta, 2 hilabeteko epean prezio publikoa berrikusi ez bada, bi egoera egon
daitezke:
Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino handiagoa bada, ez da atzeraeraginez
ezarriko.
Esleitutako prezio publiko berria aurretiaz esleitutakoa baino txikiagoa bada, bidegabe kobratutako
zenbatekoak itzuli beharko ditu administrazioak.
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17. artikulua.- Prezio publikoak eguneratzea
Ordenantza fiskal honetan finkatutako prezio publikoak eguneratzeko beste ordenantza bat beharko da,
eta bertan zehaztuko dira, halaber, ezarri beharreko hobariak eta zenbatekoa izango den ahalmen ekonomiko
nahikoa.
III. KAPITULUA. PREZIO PUBLIKOENGATIKO ZORRAK
18. artikulua.- Prezio publikoengatiko zorrak
Zerbitzuagatik ordaindu behar den prezio publikoaren ordainagiria -berdin dio prezio osoa izan, prezio
hobariduna izan- bankutik itzuli eta, ondorioz, zorrik gertatzen bada, zorra kitatzeko eskatuko zaio
ordainketa egin behar duen pertsonari, eta 30 egun naturaleko epea izango du ordainketa burutzeko edo
ordainketa zatikatzea eskatzeko.
Aurreko puntuan aipaturiko epea iragan eta zorra ordaindu ez eta ordainketa zatikatzea eskatu ez bada,
administrazio-premiamendu bidez eskatuko da 1. paragrafoan aipatzen den prezio publikoa.
Prezio publikoa behin eta berriro ordaindu gabe utziz gero, zerbitzua jasotzeko eskubidea bertan behera
geldi liteke.
Zerbitzua eskuratzeko prozeduran ikusten bada ordenantza fiskal honetako 3.1. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera ordaintzeko betebeharra duen pertsonak aurretiaz zorrak dituela Etxerako
Laguntza Zerbitzuaren prezio publikoan, eskatzaileari 30 egun naturaleko epea emango zaio,
jakinarazpena jasotzen duen egunetik aurrera zenbatuta, zor horiek kitatzeko edota zorra zatikatzea
eskatzeko, artikulu honetan 1. eta 2. ataletan aurreikusitako terminoetan.
Eskatzaileak ez badu zorra ordaintzen, zerbitzu berria eskuratzeko eskaera bertan behera geldituko da eta
beste tramiterik gabe artxibatuko da, organo eskudunak emandako ebazpenaren ondoren. Dena dela,
pertsona horrek gerora zorra ordaintzeko aukera izango du, eta zerbitzua eskuratzeko prozedura berri bat
abiarazi.
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA
Ezkontzaren pareko lotura.Ordenantza fiskal honen ondorioetarako, ezkontzaren pareko loturakotzat joko dira Izatezko bikoteei
buruzko maiatzaren 7ko 2/2003 Legean zehaztutako izatezko bikoteak, Lege hori baitago indarrean
Euskal Autonomia Erkidegoan.
Lotura hori egiaztatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren ziurtagiria
beharko da edota, hala badagokio, udal erregistroaren ziurtagiria, betiere aipaturiko Legearen 3. artikuluan
araututakoari jarraikiz.
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Ezohiko egoerak.-
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Etxerako Laguntza Zerbitzuaren erabiltzaileek izan litzaketen egoera sozial eta ekonomiko bereziak direla
eta, organo eskudunak hobari partzialak edo osoak finka litzake. Ildo beretik, ordenantza fiskal honetan
aurreikusitako zenbateko hobaridunak, zenbateko salbuetsiak eta erabilera libreko zenbatekoak handitzea
erabaki lezake.
Seigarren artikuluan jasota ez dauden arrazoiak direla eta, zerbitzuaren erabileran etenak gertatzen badira,
organo eskudunak prezio publikoaren salbuespen partzialak onar litzake, plaza-erreserbaren
kontzeptupean.
AZKEN XEDAPENA
Indarrean jartzea.Ordenantza fiskal hau indarrean sartuko da ALHAOn argitaratuko den biharamunetik hasita Etxeko
Laguntza Zerbitzua –ELZ- jasotzen iristen diren pertsonei aplikatuko zaie.
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ETXERAKO
ERANSKINAK

LAGUNTZA

ZERBITZUA

EMATEAREN

XV.

ATALAREN

I. ERANSKINA
PREZIO PUBLIKOAREN ZENBATEKOA
Etxerako Laguntza Zerbitzua

6,12 €/ordua

II. ERANSKINA
AHALMEN EKONOMIKO NAHIKOAREN MUGA
I. eranskinean zehaztutako prezio publikoek indarrean dirauten bitartean, eranskin honetan aurreikusitako
kasuetan eta terminoetan ahalmen nahikoa dagoela joko da.
1. Hobariak zehaztearen harira, 5.1. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, prezio publikoa osorik
ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikoa dagoela joko da baldin eta III. tituluko I. kapituluan
aurreikusitakoaren arabera kalkulatutako zenbatekoa hilean 1.500 €-koa edo handiagoa bada.
Era berean, ahalmen nahikoa dagoela joko da pertsonak 50.000 euroko edo hortik gorako ondare konputagarria
duenean, nahiz eta III. tituluko I. kapituluan aurreikusitakoaren arabera kalkulatutako ahalmen ekonomikoa
aurreko tauletan zehaztutakoa baino apalagoa izan.
III. ERANSKINA
HOBARI APLIKAGARRIAK
I. eranskinean ezarritako prezio publikoek indarrean irauten duten bitartean, ondorengo taulan agertzen diren
hobariak ezarriko zaizkie ordenantza fiskal honen 5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zerbitzuei dagokien
prezio osoa ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikoa ez dutenei.
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren truke ordaindu beharreko prezio indibidualizatua zehazteko, taula-baremo hau
ezartzearen ondorioz sortuko diren zenbatekoak ezarriko dira, familia bakoitzaren hileko ahalmena aintzat
hartuta.
FAMILIAREN
AHALMEN
EKONOMIKO
A
(EUROTAN)
500,00 €-raino
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00

ZENBATEKO
HONETARAIN
O

ZENBA
T

GAINERAKOA,
ZENBATEKO
HONETARAIN
O

0,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00

0
1,12
1,42
1,82
2,32
2,92
3,67

500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

EHUNEKO
A

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,75
0,90
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FAMILIAREN
GAINERAKOA,
ZENBATEKO
AHALMEN
EHUNEKO
ZENBA
ZENBATEKO
EKONOMIKO HONETARAIN
A
HONETARAIN
T
A
O
O
(EUROTAN)
1.200,00
1.100,00
4,57
100,00
0,55
1.300,00
1.200,00
5,12
100,00
0,40
1.400,00
1.300,00
5,52
100,00
0,30
1.500,00
1.400,00
5,82
100,00
0,30
1.500,00 € baino gehiago
Gehienezko tarifa
6,12 €/ordua
Ordaindu beharreko zenbatekoa zehazte aldera, hilean onartutako ordu-kopurua zehaztu beharko da.
Horretarako, 4,3rekin biderkatuko da asteko ordu kopuruen batura.

XIV. AZKEN XEDAPENA
Udal Zerbitzuak Eskaini eta Jarduerak Burutzeagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen honako
Ordenantza Fiskala eta bere Eranskina, orain duen erredakzioaz, behin-behineko izaeraz onartu zen 2020ko
urriaren 5 egunean eta behin betiko izaeraz, urte bereko abenduaren 4 egunean. Indarrean jarriko da 2021eko
urtarrilaren 1 egunean eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzea onartuko den arte.
Elektronikoki sinatutako dokumentua

