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7. ZERGA ORDENANTZA
ZERBITZU
PUBLIKOEN
PRESTAZIOA
ETA
AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK 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 Tasak exijitzea
era partikularrean subjektu pasiboei eragiten dieten, onura dakarkien eta beraiei egokitutako
Zerbitzu Publikoak prestatu edo toki eskumeneko administrazio Aktibitateak egiteagatik
Ordenantza honetan eta bere parte den zerga kuoten Eranskinean xedatutakoaren arabera.
2. Artikulua
Ordenantza hau Laudioko udalerri osoan aplikatuko da.

II. EGITATE EZARGARRIA
3. Artikulua
1.- Zergaren egitate ezargarria honako hauxe da:
Udal Administrazioak zerbitzua prestatzea eta jarduera burutzea subjektu pasiboari partikular
moduan eragin, egokitu edo onura dakarkion udalaren eskumeneko zuzenbide publikoko
erregimenaren barruan:
a) Administratuak bere borondatezko eskaera edo harrerakoak ez direnean. Ondorio
horietarako, ez da borondatezkoa moduan kontuan hartuko administratuen aldetik honakoen
zerbitzuen eskaera edo harrera:
Lege edo erregelamenduzko xedapenek aginduta datorrenean.
Eskatutako ondasunak, zerbitzuak edo jarduerak nahitaezkoak direnean eskatzailearen
bizitza pribatu edo sozialerako.
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b) Sektore pribatuak ez prestatu edo burutzea, indarrean dagoen araudiarekin batera sektore
publikoaren aldeko erreserba xedatuta egon zein egon ez.
2.- Zehazteko, egitate zergagarriaren oinarria honako zerbitzuen prestazio edo jarduera
administratiboak egitearen suposatuak dira:
a) Interesdunaren eskaeraz Udal Administrazioak emandako dokumentu edo herriko
agintarien eskumeneko agiriak.
b) Udalaren armarriaren antzekoak erabili ahal izateko baimena plaka, patente edo beste
bereizgarrietan.
c) Taxi eta gainerako alokairuzko ibilgailuen administrazio lizentziak edo baimenak ematea.
d) Landa arloa zaintzea.
e) Ahots publikoa.
f) Eskatzen duten establezimenduen zaintza eta begiraletza berezia.
g) Udal eskumeneko zerbitzuak ikuskizun publikoek, garraio nagusiek, karabana pasatzeak
eta beste edozein antzeko aktibitate zerbitzu berezi horien prestazioa exijitzen dutenak.
h) Zoruaren legislazioaz eta hiri ordenazioak exijitutako lizentzia urbanistikoak ematea.
i) Establezimenduak zabaltzeko lizentziak ematea.
j) Ibilgailu, lurrunezko galdara, motorrak, transformagailu, igogailu, jasogailu eta antzeko
beste industria eta merkataritzako aparailu eta instalazio batzuk.
k) Suteak itzali eta suteei aurre hartzeko zerbitzuak, aiurriei aurre hartzekoak, eraikuntza eta
lurrera botatzeak, salbamenduak eta, oro har, pertsona eta ondasunak babeste zerbitzuak,
horien barnean sarturik, baita ere, zerbitzu hauek prestatzeko atxikitako makinaria eta
ekipoko zerbitzuaren mantentzea eta erabilera lagatzea, hala nola, esku-eskailerak,
motoponp-ak, txalupak, e.a.
l) Ikuskapen sanitarioko zerbitzuak, analisi kimikoak, bakteriologiakoak eta izaera
berdineko beste edozein eta, oro har, laborategien zerbitzuak edo Toki Erakundeen menpeko
osasuna eta higienearekiko zerbitzuak beste edozein establezimendutan.
m) Prebentziozko sanitate zerbitzuak, desinfekzio, intsektuak kendu, arratoiak galdu eta
etxeko helbidean edo enkarguz prestatutako osasun publikorako germen kaltegarri
hedatzaile edo kutsagarriak dituzten mota guztietako materia eta produktuak suntsitu eta
desegitea.
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n) Ospitale, klinika edo osasun-etxe mediku-kirurgiako, psikiatriko eta berezietan,
kontsultategi, errekuperazio eta errehabilitazio zentroetan prestatutako asistentzia eta
egonaldiak, anbulantzia sanitario eta antzekoen zerbitzuak, eta gainera Toki Erakundeen
establezimendu ongintza eta asistentziazkoetan, nahiz eta gastu horiek edozein izaerako
beste erakunderen batek ordaindu behar izana izan.
ñ) Nagusi eta adinekoentzako etxe eta egoitzetan, haurtzaindegietan, aterpetxe eta antzeko
izaerako beste establezimendu batzutan prestatutako asistentziak eta egonaldiak.
o) Bainu-etxe, dutxa, igerileku, kirol instalazio eta antzeko beste zerbitzu batzuk.
p) Herriko kanposantua, hildakoen garraioa eta herri izaerako beste hileta zerbitzu batzuk.
q) Toki Erakundeen titularitatekoan den zerbitzuko tutueriak, hari eramaileak eta kableak
zutabeetan edo galerietan ipintzea.
r) Estolderia zerbitzuak, eta hondakin uren tratamendua eta arazketa, barne sarturik
dagoelarik norbanakoen jabetzapeko estolden zaintza eta begiraletza berezia.
s) Herriko hondakin solidoen bilketa, tratamendua eta desegitea, putzu beltzen hustuketa eta
norbanakoen jabetzapeko kaleen garbiketa.
t) Ura, gasa, argindarra eta beste hornidura publiko batzuen banaketa, horietako haritzak
lotzeko eskubideak barne harturik, eta kontagailu eta antzeko instalazioen kolokazioa eta
erabilpena zerbitzu edo hornidura horiek Toki Erakundeek prestatuak direnean.
u) Hiltegia, loja eta azoka zerbitzuak, eta, baita ere, derrigor egin beharko balitz, haragi
garraioa; eta hornidura arloko ikuskapen zerbitzuak, pisuak eta neurriak hartzeko gailu eta
tresnen erabilera barne sartuta dagoelarik.
v) Toki Erakundeetako irakaskuntza establezimenduetako irakaskuntza berezituak.
w) Museo, erakusketa, liburutegi, monumentu historiko edo artistiko, parke zoologiko edo
beste antzeko zentro edo leku batzuetarako bisitaldiak.
x) Iragarkiak erakusteko zutabe, kartel eta herriko beste antzeko instalazio batzuen erabilera.
y) Herritarren eskaeraz egindako bide publikoetan harea botatzea.
z) Herriko trafikoaren erregulazio eta kontroleko jarduera berebizikoak, gauzatzea
ibilgailuen zirkulazioa errazagoa egitera bideratutakoak, ohiko seinalizazio bidez
egindakoez bestelakoak eta Udaltzaingoaren aldetik trafikoaren erregulazioa:
Jarduera administratiboak edo zerbitzuak subjektu pasiboari eragiten diola edo berari
dagokiola ulertuko da, subjektu pasiboak berak zuzenean edo zeharka sortua izan denean
bere egite edo ez egiteek Udala behartzen baldin badute bere arioz eta ofizioz segurtasuna,
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osasuna, herritarrentzako hornidura orokorra edo hirigintza arlokoak, edo beste gainerako
edozein jarduera edo zerbitzu prestatzera.

III. SUBJEKTU PASIBOAK
4. Artikulua
1. Tasa hauen subjektu pasiboak badira, zergapeko edo zergadunen kontzeptuan, Arabako
Lurralde Historikoaren Zerga arloko Foru Arau Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen
dituen pertsona Fisikoak, Juridikoak eta Erakundeak, Ordenantzako honetako 3. artikuluan
aurreikusitako kasuekin eta horien arabera, Laudio Udalak prestatzen dituen edo egiten dituen
tokiko edo herriko zerbitzuak edo aktibitateak eskatzen dituztenak, horien onuradunak direnak edo
horiek eraginda suertatzen direnak.
2. Zergadunaren edo zergapekoaren ordezko subjektu pasiboen izaera edukiko dute:
a) Etxebizitza edo lokalak okupatzen dituztenei hobariren bat dakarkien zerbitzu edo
jarduerengatik ezarritako tasetan, higiezin horien jabeak izango dira, kasuan kasuko,
hainbanatu ahal izango dituztelarik kuotak dagozkien onuradunengan.
b) Lur zorua eta ordenazio urbanoari buruzko araudian aurreikusitako lizentziak emateagatik
ezarritako tasak, eraikitzaileak eta obra kontratatzaileak.
c) Suteak itzali eta suteei aurre hartzeko zerbitzuak, aiurriei aurre hartzekoak, eraikuntza eta
lurrera botatzeak, salbamenduak eta, oro har, pertsona eta ondasunak babeste zerbitzuak,
horien barnean sarturik, baita ere, zerbitzu hauek prestatzeko atxikitako makinaria eta
ekipoko zerbitzuaren mantentzeagatik ezarritako tasak, arriskua aseguratzeko erakunde edo
sozietateak.
5. Artikulua
Tasak ordaintzera obligatuta daude hauek:
a) Norbanakoaren eskaeraz gauzatutako zerbitzu edo aktibitateak, eskatzaileak.
b) Norbanakoaren eskaerarik gabe gauzatutako zerbitzu edo aktibitateak, baina
norbanakoaren jarduerak, aktuazioak edo omisioak motibatuta dutenean, aktu-azio edo
omisio horien egilea.
6. Artikulua
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Ordenantza honen ondorioz sortutako tributu zorren erantzuleak izango dira, subjektu
pasiboarekin batera, Tarifen aplikazioko arauetan kasu bakoitzerako aipatzen diren pertsonak,
ordenantza honen eranskinean azaltzen diren bezala.

IV. SALBUESPEN, GUTXIPEN ETA ONURA EDO HOBARIAK
7. Artikulua
Salbuespenak, gutxipenak, hobariak eta bestelako zerga onurak ematea Udal Ogasunari
ezargarriak zaizkio xedapen orokorretan edo Ordenantza honetako Eranskineko epigrafe
ezberdinetan ebatziko denari zorrozki lotuta egingo da.

V. OINARRI EZARGARRIA
8. Artikulua
Zerbitzua materializatu den unitate bakoitza izango da oinarri ezargarria, eranskinean dauden
tarifa bakoitzerako zehaztasunen arabera.

VI. TRIBUTU KUOTA
9. Artikulua
Eranskinean erabakitakoaren arabera, tributu kuota izango da tarifa bat aplikatzearen
ondoriozko zenbatekoa, horretarako seinalatutako zenbateko finkoa edo prozedura bien baterako
aplikazioaren ondoriozko zenbatekoa.

VII. SORTZAPENA ETA EZARPEN-ALDIA
10. Artikulua
Tasa ordaindu beharra sortuko da zerbitzuaren edo aktibitatea jardueraren prestazioa hasten
denean, Tasa horren zenbateko guztia edo zati batena ordainaraztea eta gordailatzea exijitzeko
aukeraren kalte barik.
Tasaren izaera materialak aldioro ordaindu beharra exijitzen duenean eta Ordenantza
honetako dagokion eranskinean horrela finkatuta geratuko denean, tasa ordaindu beharra urte
bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da eta urte natural osoko ezarpen-aldia izango du, zerbitzu edo
aktibitatea erabiltzen hasiera edo uzte kasuetan izan ezik. Kasu horietan, ezarpen-aldia egoera
horretara doitu beharko da dagokion kuotaren hainbanaketaz, dagokion epigrafean xedatutako
zehaztasunen arabera.
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VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
11. Artikulua
Laudioko Udal Administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa praktikatuko du,
likidatutako zenbatekoa ordaindu beharko delarik esku-dirutan tarifen arabera ezarrita dauden
ordainketa egiteko arau partikularren arabera.
Guzti hori, tasen kobrantza auto likidazio erregimenean exijitu ahal izatearen kalte barik.
Subjektu pasiboari ezin lepora zaizkion kausengatik, zerbitzu publikoa edo aktibitate
administratiboa ez bada prestatzen edo ez bada gauzatzen, dagokion zenbatekoa bueltatu beharra
izango da derrigor.

IX. TASEN KUDEAKETA ETA GESTIOA
12. Artikulua
Ordenantza honetan araututako Tasen likidazioa, errekau-azioa eta ikuskapenari dagokion
guztian, zein kasuan kasuko arau-hauste tributarioen kalifikazio eta isunen zehaztapenerako
Arabako Lurralde Historikoko Tributuen Foru Arau Orokorrean eta Udal honetako Zerga
Ordenanza Orokorrean aurreikusitakoa izango da aplikagarria.

X. AZKEN XEDAPENA
Zerbitzu Publikoen Prestazio eta Aktibitateak Egiteagatiko Tasak arautzen dituen honako
Ordenantza Fiskala eta jarraian doan Eranskina, orain duen erredakzioaz, behin-behineko izaeraz
onartu zen 2016ko urriaren 27 egunean eta behin betiko izaeraz, urte bereko abenduaren 21
egunean. Indarrean jarriko da 2017ko urtarrilaren 1 egunean eta indarrean jarraituko du aldatu edo
indargabetzea onartuko den arte.
Alkate-udalburua,

Jon Iñaki Urkixo Orueta

Idazkaria,

Mª Aranzazu Lili Salazar
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ERANSKINA
ZERBITZU
PUBLIKOEN
PRESTAZIOA
ETA
AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA
I. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEKO JARDUERA
OBJEKTUA.Ordaindu behar honen xedea dira hirigintza arloko Lege eta Arauen aurreikuspenetan,
Eraikuntza arloko Ordenantzak eta eraikuntza, obra eta zoruren eta eraikinen erabilera arloan
aplikagarriak diren gainerako xedapenetan oinarrituta udalaren aldez aurretiko lizentzia behar duen
edozein egintza egin ahal izateko baimenak ematea.
TARIFAK.Ondoren doazen epigrafeetan erabakitakoari lotutakoak izan beharko dira. Hala eta guztiz ere,
ondoriozko kuota ezin izango da izan sekula ez eta inola 12,12 euro baino gutxiago, gutxienezko
kuota minimoaren kontzeptuan.
1. Epigrafea.Oin berriko obretako eta egiten ari diren obren hedapeneko lizentziak, egiturari eragiten
dioten kanpo aldean eta barru aldeko aldaketa edo erreformako, hau da, era eta mota guztietako
eraikuntza, eraikitze eta instalazioetako barru aldeko banaketan eta distribuzioan eragina duten
aldaketako eta berrikuntzako obretako lizentziak; propaganda karteldegiak, iragarpen-taulak,
plakak, errotuluak, e.a. ipintzeko lizentziak; olanak, aterpeak eta antzekoak ipintzeko lizentziak
baldin badira:
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zergaren oinarri ezargarriaren % 0,26 izango
da.
A) Kuotaren % 100 hobaria izango dute etxebizitza sozialen araubide juridiko eta
ekonomikoaren menpean egindako etxebizitzen sustapenak, beti eta Arabako Foru
Aldundiak Foru Arau bidez baimentzen edo arautzen badu hobari hori zentzu berdinean
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan.
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B)
1.- Eusko Jaurlaritzak sustatu dituen babes publikoko etxebizitzen eraikuntza kasuan,
Laudioko Udalak parte eta esku hartzen badu eta Eusko Jaurlaritzarekin dagokion
lankidetza hitzarmena sinatu badu, aldez aurretiko ildo horretatik hartu beharko den
erabakian oinarria hartuta, zerga-tasa eta oinarria % 0,14 izango da.
2.- Etxebizitzen kanpo aldeko elementuak birgaitzeko eta konpontzeko (fatxadak, teilatuak,
e.a.) Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntzetara lotutako etxebizitza eta tradiziozko
baserrien eraikinetako obren kasuan, zerga-tasa eta oinarria % 0,14 izango da.
3.- Babes ofizialeko erregimeneko etxebizitzak eraikitzeko, sustatzaile eta promotorea
edonor izanik, zerga-tasa eta oinarria % 0,14 izango da.
4.- Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntzetara lotutako etxebizitza eraikinetan
arkitekturazko oztopoak ezabatu eta igogailuak ipintzeko obren kasuan, zerga-tasa eta
oinarria % 0,14 izango da.
5.- Merkatalgune txiker, denda txiki, txikizkako salmenta leku eta antzerakoetan jarduten
duten merkataritza aretoak eraberritzeko lanen kasuan, Merkataritza Biziberritzeko Plana
PERCO izena duenak, baldin eta Eusko Jaurlaritzak onartzen badu eta PERCO hori
indarrean dagoen bitartean, zerga-tipoa, tasa edo oinarria % 0,14 izango da.
Jakina, kasu guztietan, onuraa lortzeko aldez aurretik interesdunak eskatu egin behar du.
C) % 90eko hobaria izango dute, batetik, % 65eko minusbalioa edo handiagoa duten
ezinduek, eta bestetik, ezinduak izan ala ez, 65 urteko edo gehiagoko pertsonek egindako
irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzak errazteko eraikuntza, instalazio edo obretan.
Hobari hori ez da aplikatuko igogailua ipintzeko kasuetan, izan ere, horrek badu bere
legislazio propioa artikulu honetako B) 4. idatzi-zatian.
D) Latiorro auzoan merkataritza aretoak ipintzeko hirigintzako lizentziak ematearen kasuan,
auzo honetako merkatariek Ekonomia Jardueren gaineko Zergan % 15 kenketa eta onura
aitortuta eta emanda daukatenez, portzentaia berdinean gutxituko dugu tarifa.
E) Merkataritza Biziberritzeko Plan Bereziko (PERCO barruko) onurak eta hobariak ematen
zaizkien obra eta lanek, Tasa honetan % 50 onura eta kenketa izango dute.
2. Epigrafea.Eraikuntzen lehen erabilera edo okupazio lizentziak edozein erabilerarako, eraikitako metro
karratu bakoitzeko 0,19 euroko tasa ordainduko dute.
3. Epigrafea.-
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Eraikinen erabilera aldatzeko lizentziak. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari
dagokion kuotako % 13 ordaindu beharko da.
4. Epigrafea.Hurre-hurreneko aurria adierazten duten kasuak kenduta, eraispen, lurrera bota edo
eraikuntzak erauzteko lizentziak. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zergaren oinarri
ezargarriaren gaineko % 2,7a.
5. Epigrafea.Lurren mugimenduak, hala nola lur erauzketa, berdinketa, indusketa, betelana, e.a.ko
lizentziak. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari dagokion kuotako % 13 ordaindu
beharko da.
6. Epigrafea.Lizentzia behar duten gainontzeko egintzak direla eta, Eraikuntzari buruzko Udal
Ordenantzen arabera ondorengo tarifen arabera ordainduko dira:
1. Hesiak, aldamioak, apeamenduak eta puntalamenduak nahiz ura, gasa, argindarra eta
antzekoen banaketa sareen instalaziorako zangak eta erretenak zabaltzea: 1,83 euro, metro
lineal edo zati bakoitzeko, gutxienezko kuota 61,81 euro izanik.
2. Salmenta edo zerbitzu makina automatikoak: 50,95 euro bakoitzeko.
3. Argi indarreko transformagailuen instalazioak, lehen epigrafean aurreikusitakoarekin
batera obra zibilari dagokion oinarri tipoa aplikatzearen ondoriozko kuotaz gainera, honako
hauek:
- 200 kw.tara arteko transformagailuak
- 200 kw.-500 kw.tara arteko transformagailuak
- 500 kw.tik gorakoak

Euro
151,54
509,08
763,51

4. Karburante edo erregai likido edo gaseosoen biltegien instalazioak, lehen epigrafearen
aplikazioan exijituko den kuotaz gainera, obra zibilak kasuan kasuko izango duen kostuaren
arabera ordaindu beharko da: 18,03 euro/metro kubiko bakoitzeko.
5. Erabilera pribatu edo publikora zuzendutako urbanizazioak oro har (bideak, aparkalekuak,
lorategiak, kirola egiteko eta jolaseko zonak: 1. epigrafeko tarifa aplikatuko da.
APLIKAZIO ARAUAK.-
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Lizentzia iraungiak birgai eta errehabilita daitezen, egiteko falta den obra-zatiagatik tasa
honen likidazio objektua izango da formaz eta kuantuaz hasierakoa eta lehenengo lizentzia izango
balitz bezala.
Lizentzia bat amaitu eta iraungitzat hartzeak ez dio eskubiderik ematen titularrari likidatu zen
tasako zatiren bat bueltatu edo kentzeko.

II. ESTABLEZIMENDUAK ZABALDU ETA AKTIBITATEAN JARDUTEKO
LIZENTZIAK EMATEKO ZERBITZUA
1.- Tasa honen objektua eta xedea da zerbitzu tekniko eta administratiboen prestazioa
nahitaezkoak eta ezinbestekoak diren jarduera- eta zabaltze-lizentziak eman aurretik
establezimenduen edo lanbide, merkataritza edo industria izaerako jarduerak garatzen diren lokal,
areto edo instalazioen eta horien osagarri edo laguntzazkoak diren aretoak edo horiekin harremana
izanik.
Halaber, tasaren objektua izango da aldez aurretiko komunikazioa eta erantzunkizundun
aitorpen arduratsua egitearen mende ipinitako establezimenduak zabaldu osteko ondorengo
kontroleko udalaren jarduera.
2.- Negozio establezimendu, instalazio edo areto moduan honako hauek ulertu beharko dira:
a) Ohiko merkataritza xedea duten establezimendu guztiak. Ohiko izaera hori ustez
betetzen ari dela ulertuko da Merkataritza Kodeko 3. artikuluak aipatzen dituen kasuetan
edo gauzatutako aktibitatearen trafikoaren egintzak edo objektu diren kontratuak
formalizatzeko Industria Zergaren kontribuzioa ordaindu egin behar denean.
b) Zabaldutako establezimendu batekin industria, merkataritza edo irakaskuntza jarduera
burutzen ari dena.
c) Bizimodua egiteko gai den eraikuntza oro bere lehen xedea etxebizitzarena ez denean
eta, bereziki, jendearentzako zabalik egon zein itxita izan, honako xedeetarako baldin bada:
1. Kasinoak edo bazkide edo kideen jolas edo entretenimendura xederatutako zirkuluak.
2.- Apartatu honetako aurreko zenbakian seinalatutako aretoen esparru barruko
dependentzia ezberdinak merkataritza edo industria ustiapenetarako xederatuta
daudenean, kasinoa edo zirkuluko titularraz aparteko beste pertsona ezberdin baten
kargutan, errenta, lagapen edo beste edozein tituluren forman dela.
3.- Edozein mota edo izaerako industria edo negozio egitea.
4.- Jarduera ekonomikoak egitea.
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5.- Ikuskizun publikoak.
6.- Biltegi, depositu eta almaizenak.
7.- Idazgu, bulego, despatxo edo despatxo jendearentzako zabalik, non jarduera
artistiko, lanbide edo irakaskuntzaren bat burutzen den dirua irabazteko asmoz.
8.- Idazgu, bulego, despatxo edo despatxo jendearentzako zabalik, non beraietan
merkataritza edo industria jarduera burutzen den.
9.- Argindarraren Sozietate edo Konpainia ekoizle, transformatzaile edo banatzaileen
jabetzapeko argindarreko azpi estazioak eta transformazio zentroak.
3.- Ez dira salbuespen honetara lotuta egongo honako hauek:
a) Ongintzazko Erakundeek okupatutako aretoak euren helburuak betetzeko erabiltzen
dituztenean.
b) Dirua irabazteko asmorik gabeko Elkarte edo Erakundeek okupatutako aretoak.
c) Larrialdietako klinikak zerbitzuak doan prestatzen dituztenak.
d) Dirua irabazteko asmorik gabeko Mutualitate eta Bahitetxe edo Montepioek
okupatutako aretoak euren probisio jarduera izaera sozialeko edo ongintzazkoa betetzeko.
4.- Aurreko zenbakian adierazi den atxikipenik ez izatea, udal administrazioak aitortuko du
interesa dutenek aldez aurretik eskatuta.
5.- EGITATE EZARGARRIA.- Zehaztuta dago negozio-aretoak zabaltzerakoan horien
funtzionamendu normalerako bete behar diren baldintzak betetzen dituzten ala ez egiaztatzeko
gauzatutako udal jardueragatik. Zerga ordaindu beharra sortuko da derrigorreko eta arauzko
lizentzia eskaera formulatzeko unean, jarduera gauzatu behar den aretoa edo establezimendua
erabiltzen denetik ala derrigorreko eta arauzko lizentzia lortu izan barik funtzionamenduan
dagoenetik, eta Ordenantza honetako 3. Artikuluko 2. Zenbakian ezarri eta erabakitako
inguruabarren bat gertatzen denetik hasita.
Halaber, tasaren zerga egitate ezargarria da subjektu pasiboak aldez aurretik komunikatutako
eta aitortutako betebeharren jarduera hasieraren ondorengo kontrol eta egiaztatze arloko udal
jarduera teknikoa eta administratiboa, betiere egiaztatzeko eginiko jardueraren komunikazioa edo
egin nahi den jarduera garatzeko eta gauzatzeko ia bat datorren hirigintzako araudian, hirigintza
planeamenduan eta jarduerak gauzatzeko eraikin, areto, instalazio eta espazio libreei ezargarriak
zaizkien udal ordenantzekin, betiere jarduera horiek garatzeko izapidetze hori derrigorrekoa bada,
borondatez hala eskatzen duten beste batzuentzako, hala nola beste jarduera batzuen hedapen,
erabilera aldaketa eta bateratze eta txertaketak.
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Udal jarduera hasi daiteke subjektu pasiboaren aldez aurretiko komunikazioaren ondorioz edo
komunikatuak izan ez diren jarduerak egikaritzen ari direla egiaztatzen diren kasuetan edo egindako
dagokion komunikazioaren mende guztiz eta erabateko babesik gabeko jardueren ikuskatze
jardunaren ondorioz.
6.- SUBJEKTU PASIBOA.- Burututako jarduera edo edozein negozio aretotan gauzatu nahi
den aktibitateko pertsona natural edo juridiko titularrak daude behartuta ordaintzera.
7.- TARIFA OROKORRA.- Modu orokorrean erabaki da lizentzia eskubidea jasotzeko eskatu
ahal den ordaindu beharreko kuota izatea dagokion establezimendu edo aretoak izendatuta duen
Ondasun Higiezinen gaineko Zergako zerga oinarriaren % 0,30 izatea, kasuan kasuko, tarifa
bereziari dagokiona aplikatzearen kalterik gabe, sortzapeneko kuota legez gailenduko delarik
handiena suertatzen dena.
8.- TARIFA BEREZIAK.1. Epigrafea.- Menpeko diren tailer edo fabriken egoitza lekua ez den beste leku ezberdinen
batean kokatuta dauden establezimendu edo aretoek, eta beraietan sortutako salgai edo efektuen
salmenta soilera xederatuta daudenek, establezimendu nagusiari Ondasun Higiezinen gaineko
Zergan dagokion zerga oinarriaren % 0,15 zenbatekoaren kuota berdinkidea edo baliokidea
ordainduko dute.
2. Epigrafea.- Publikoarentzako itxita dauden genero edo materialen depositu edo biltegiak,
hala nola erakusketako aretoak, establezimendu nagusiari dagozkionak badira eta Laudion kokatuta,
establezimendu nagusiari Ondasun Higiezinen gaineko Zergan dagokion zerga oinarriaren % 0,15
ordainduko dute.
Lizentziaz hornituta dauden establezimenduek okupatutako azalera eta aretoen hedapen eta
handitze kasuetan, kitatuko den Tasa handitutako areto edo azalerei Ondasun Higiezinen gaineko
Zergan dagokien zerga oinarriaren % 0,30 izango da.
3. Epigrafea.1.- a) Banku edo bankariek, banka ordenazioko legeriak ezarritakoaren arabera bankajardueran aritzen direnek, establezimendu zentrala Laudion izateagatik, lizentzia-tasa kapital
izendun eskrituratuaren arabera ordainduko dute eskala honen arabera:
- 120.202,42 euro kapital nominal eskrituratura arte.
- 120.202,42 euro - 300.506,05 euro artekoak
- 300.506,05 euro - 1.202.024,21 euro artekoak
- 1.202.024,21 euro - 3.606.072,63 euro artekoak
- 3.606.072,63 euro - 9.015.181,57 euro artekoak
- 9.015.181,57 euro baino gehiagokoak.

Euro
812,78
1.567,78
2.496,58
4.412,29
8.708,56
11.610,27
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b) Banku edo bankarien sukurtsal, agentzia, instalazio edo bulegoek, establezimendu
printzipala Laudion izan edo Laudiotik kanpoan dagoenean, aurreko eskalan ezarritako % 50
gehiago ordainduko dute.
2.- Laudion egoitza duten Sozietate, Konpainia, Aseguruetako Mutua edo berraseguruetako
mutuek eta erakunde horietako sukurtsal eta agentzien establezimendu zentral nagusiek, Laudion
kokatuta egon zein ez, sozietate egoitza, sukurtsal, agentziari, eta abarrei izendatutako kapital
sozialaren arabera ordaindu beharko dute, kuota ezin izango delarik, kapital faltagatik edo, inola
ezta ere, 628,65 euro baino gutxiagokoa izan, honako eskala honen arabera ordaindu beharko da:
- 300.506,05 euro kapitalera arte.
- 300.506,05 euro - 1.502.530,26 euro artekoak
- 1.502.530,26 euro baino gehiagokoak

Euro
644,36
1.217,03
2.496,51

3.- Ekonomi Jardueren gaineko Zergari lotu gabeko aktibitateak gauzatzen dituzten bulegoak,
gai administratiboen despatxura dedikatutakoak, Erakunde Ofizialekiko harreman edo loturazko
gaiak burutzen dituztenak; hala nola Ofizina Tekniko Profesionalak eta merkataritzako sozietateen
egoitza, bulego, agentzia, administrazio edo ordezkaritzara xederatutako aretoak, edo Ekonomi
Jardueren gaineko Zergan beste subjektu pasibo batzuen ordezkaritzakoak, nahiz eta areto, lokal
honetako jarduerak ekonomi Jardueren gaineko Zergarik gabea izan edo salbuetsita egon, aretoan
bertan Zerga horren epigrafeetako Jarduerarik ez eta aktibitaterik burutu ez eta gauzatu gabe,
352,01 euro gutxienezko kuota ordaindu beharko dute.
4.- Erakusketa establezimendu edo lokalak, artikuluen salmenta gabe, salmenta hori beste
establezimendu ezberdin batzuetan gauzatzen badute, zabaltzeko lizentziaz hornituta, 186,06 euro
ordaindu beharko dute.
5.- Aldi baterako ikuskizun, kirol, atseden edo atsedenaldiak jabetza pribatuko zelai, pista edo
lokaletan egiten direnean: 186,06 euro ordaindu beharko dute.
4. Epigrafea.Argindarraren Sozietate edo Konpainia ekoizle, transformatzaile edo/eta banatzaileei
dagokienean, zabaltze eskubideei dagozkien kuotak, kilowatioen oinarriaren gaineko ondoriozkoak
izango dira, eskala honen arabera:
- 100 kv.ra arte.
- 101 Kv.tik 500 Kv.ra arte.
- 501 Kv.tik 1.000 Kv.ra arte.
- 1.001 Kv.tik 5.000 Kv.ra arte.
- 5.001 Kv.tik 10.000 Kv.ra arte.
- 10.001 Kv.tik 20.000 Kv.ra arte.
- 20.001 Kv.tik 30.000 Kv.ra arte.

Euro/Kv.
0,81
0,73
0,64
0,60
0,56
0,52
0,49
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- 30.001 Kv.tik 40.000 Kv.ra arte.
- 40.001 Kv.tik 50.000 Kv.ra arte.
- 50.001 Kv.tik gora.

Euro/Kv.
0,45
0,40
0,40

Gehienezko muga maximoa 194.828,89 euro, zenbatekoan finkatuta geratu da Udalak
aholkularitzarako teknikariak kontratatu behar izateagatik.
APLIKAZIO ARAUAK.1. Tasaren sortzapena gertatuko da lizentzia eskaera formulatzeko unea edo, hori eskatu gabe
ere, hurrengo idatzi-zatian adierazitako inguruabarren bat izatez edo egitez gertatzen denean.
Baita tasa sortzapetu eta ordaindu beharra sortuko da zerga egitatea den udal jarduera hasten
denean. Eragin horietarako, aipatu den jarduera hasitakotzat joko da jarduera hasierako aldez
aurretiko komunikazio idatzia aurkezten den egunean.
Halaber, tasa sortzapetuko da jarduera edo instalazioa gauzatzen ari direnean ezarritako aldez
aurretiko komunikazioa aurkeztu izan barik edo gauzatutako jarduera komunikatutakoa ez denean
eta Udalak ikuskatze jardunak burutzearen ondorioz aurkitu eta egiaztatzen bada gauzatutako aldez
aurretiko jarduera.
Ordaindu beharra independente sortzen da aldez aurretiko komunikazio eta erantzukizundun
aitorpen arduratsuaren prozedurari lotutako jarduera egikaritzen den areto bakoitzerako (fabrikak,
tailerrak, bulegoak, dendak, almazenak eta edozein motako dependentziak).
2.- Ordainarazpen honek ondorioak izateko, lizentziaz hornitu behar diren establezimendu edo
lokala zabaltzea bezala, ondorengoak hartuko dira kontuan:
a) Lehendabiziko instalazioak, are makinaria eta merkataritza, industria edo zerbitzu
xedeetako elementuen instalazioa ere, nahiz eta martxan jarri, funtzionamendu edo
zabaltze-irekitzearekin batera aldi berean etorri ez.
b) Lokalen leku-aldatzea.
c) Negozioen esku-aldaketa edo lagapenak eta establezimenduetako titularraren aldaketak,
nahiz eta aldatu ez ezertan lokal horietan burutzen ari zen aktibitatea, indarrean dagoen
araudiarekin bat etortzeko lizentzia emateko prozeduraren tramitazioa eskatzen dutenean.
d) Aktibitate aldaketak, nahiz eta izenik, titularrik ez eta lokalik aldatu ez, indarrean
dagoen araudiarekin bat etortzeko lizentzia emateko prozeduraren tramitazioa eskatzen
dutenean.
e) Jardueraren hedapenak edo handitzeak.
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f) Lokalak handitzea.
3. Tasaren ordainarazpenetik salbuetsita egongo dira, baina ez dagokion lizentziaz hornitu
beharraz, honako hauek:
a) Larrialdi bategatik sortutako lokaletan obrak egin behar izateagatik eragindako
lekualdaketak, beti eta lekualdaketa horiek aurreikusita daudenean dagokion lizentzian.
b) Nahitaezko eraispen, amiltze eta suteak direla-eta, dauden lekualdaketak, eta, baita ere,
xedapen ofizial eta aginduak betetzekoak direnek.
4. Lehenengo lokaleko konponketa eta berreraiketak egindakoan, beti eta 8 hilabeteko epea
igaro ez bada, lokala berriro zabaltzean, aurreko zenbakiko a) ataleko salbuespena ezarriko zaio.
5. b) atalari dagokionez, lehendabiziko lokala konpondu eta berriro eraikiari, edo lokal horren
ordezkoa izango den lokala berriari salbuespena ezarriko zaio, beti eta titular jabeak lehendabiziko
lokala uzteagatik kalte-ordainik jaso izan ez badu.
6. Salbuespen bi horietarako baldintza komunak izango dira berriro zabalduko den lokalean
jarduera berdina egitea.
7. Euren kuotetan % 100eko hobaria izango dute honako hauek:
a) Ezkontideen artean eta lehen graduko aurreko eta ondorengoen arteko "Mortis causa"
oinordetzagatiko jabe-aldaketak.
b) Sozietate ez anonimoetako sozietatearen izena aldatzea, bazkide edo sozio baten
heriotza dela-eta.
8. Ordainarazi behar den tasaren gaineko % 50eko hobaria izango dute honako hauek:
a) Enplegua bultzatzeko herriko proiektu edo ekimen guztiak udalerrirako herriinteresekoak bezala kontuan hartzen baditu Korporazioak, gauzatu beharreko jarduera,
inbertsioa edo enplegua bera sortzeko duen aurreikuspenagatik.
b) 25 urtez beherako langabetu gazte edo 25 urtez gorako heldu langabezian urtebete baino
gehiago daramatenen enplegu autonomoa sortzen duten enpresak.
c) Merkataritza Biziberritzeko Planaren barruko (PERCO izenekoaren barruko) hobariak
eta kenketak aitortzen zaizkien establezimenduen kasuan eta suposatuan.
9. Lizentzia emateko erabakia hartuta, interesatuek lizentziari uko egin ahal izango dioten
kasuetan, ordaindutako tasaren % 80a itzuliko zaie, eta aldez aurretik ez badute ordaindu,
likidazioaren % 20a bakarrik ordainduko dute. Era berean, emate-jakinarazpena jaso ondoren 30
egun igaro ondoren, edo 30 egun pasaturik eta emate-jakinarazpena jasotzen denetik bi hilabete
pasa aurretik uko egiten den kasuetan, % 50 bueltatzea edo beheratzea erakarriko du.
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10. Iraungitzat eta agortutzat hartuko dira lizentziak eta horien ordaindu beharra, behin
lizentzia eman hiru hilabete igarotzen badira establezimendu edo lokala zabaldu barik, edota
zabaldu ondoren ixten direnean, edo 6 hilabeteko epean zehar Ekonomi Jardueren gaineko Zergan
baja emanda daudenean, salbu eta planteatutako kasuek, suposatuek eta balizkoek behartzen
dutenean, edo sortutako inguruabarrek eta baldintzek zabaltzea eta irekiera atzeratu edo esandako
denboraldian ixtera behartzen dutenean.
11. Latiorro auzoan merkataritza aretoak ipintzeko hirigintzako lizentziak ematearen kasuan,
auzo honetako merkatariek Ekonomia Jardueren gaineko Zergan % 15 kenketa eta onura aitortuta
eta emanda daukatenez, portzentaia berdinean gutxituko dugu tarifa.
12. 1.- Ordenantza honetako salbuespenak eta hobariak lortu eta eskuratzeko interesa duten
pertsonek Udal Administrazioari eskatu egin beharko dute, horiek eskuratzeko eskubideen
inguruabarrak eta baldintzak ongi eta nahikoa egiaztatuz eta zehaztuz.
2.- "Mortis causa" izeneko salbuespenak eskuratzeko baldintzak honako hauek izango dira:
a) Kausatzaileak jardueran aritzeko beharrezko den lizentzia egokia lortu eta dagokion
salbuespena eskuratua izana izatea.
b) Jarduera berean jarraitzen ari dela frogatu eta egiaztatzea.
c) Kausatzaileari lizentzia eman zitzaionetik 30 urte igarota ez egotea.

III. HIRI-HONDAKIN
ZERBITZUA

SOLIDOAK

BILTZEKO

ETA

EZABATZEKO

OBJEKTUA.Tasa honen objektua eta xedea da hiriko hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren prestazioa,
etxebizitzetan, aretoetan, industria eta merkataritza establezimenduetan eta bestelako higiezinetan,
hondakin horien garraioa eta udal isurtegietan tratamendua ematea; Eranskineko Tarifan sartuta
dauden beste mota batzuetako hondarrak, gauzak eta hondakinak jasotzea; hori guztia, hala udalaren
kudeatze zuzenaz, nola kontratista edo udal enpresa bitartez.
Prestazioa eginda dagoela ulertu eta joko da higiezina kokatuta dagoen zonaldean zabor
bilketako udal zerbitzua martxan ipinita eta funtzionamenduan dagoenean.
TARIFAK.1. Epigrafea.- Zerbitzuaren prestazioagatik, katastro elementuari Ondasun Higiezinen
Zergaren ondorioetarako esleitutako erabileren oinarriaren arabera:
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Euro/urte/
katastro elementu

1-

Etxebizitza eta berdin kidetuak: Erabilerak: 0111, 0112, 0114,
0121, 0122, 0131, 0321, 0832, 0931 eta 0932
2- Zinema, antzoki, kasino, klub sozial eta garajeak: Erabilerak:
0631, 0731 eta 0221
3- Merkataritza oro har eta bulego aretoak: Erabilerak: 0411, 0311,
0312, 1021, 1022 eta 0232
4- Elikagaien denda: Erabilerak: 0431
5- Banku-etxe, eskola eta ikastetxeak: Erabilerak: 0331, 0332 eta
0921
6- Kafetegiak, tabernak, supermerkatuak, diskotekak eta
almaizenak, tailerrak eta bulegoak (10 langiletik behera):
Erabilerak: 0722, 0432, 0622, 0211 (<10 langile), 0322 (<10 langile)
eta 0231
7- Jatetxeak, Hotelak eta Ostatuak: Erabilerak: 0721 eta 0711
8- Almazenak eta tailerrak eta industriari lotutako bulegoak (1075 langile bitartekoak): Erabilerak: 0211 eta 0322 (10-75 langile
bitartekoak)
9- Almazenak eta tailerrak eta industriari lotutako bulegoak (75100 langile bitartekoak): Erabilerak: 0211 eta 0322 (75-100 langile
bitartekoak)
10- Almazenak eta tailerrak (100 langiletik gorakoak), industriari
lotutako bulegoak, solairu bateko merkataritza eraikuntzak,
solairu anitzeko merkataritza eraikuntzak, militarrak,
anbulantziak eta egoitzak: Erabilerak: 0211 (>100 langile), 0322
(>100 langile), 0212, 0421, 0422, 1031, 0821 eta 0831.

53,05
146,76	
  
146,76	
  
146,76	
  
197,52	
  
208,65	
  

208,65	
  
626,01	
  
1.251,94	
  
1.672,94	
  

2. Epigrafea. Bide publikotik eta orube eta lokaleetatik zaborra eta eskonbroak atera,
erretiratu eta garbitu:
-Metro kubiko edo zati bakoitzeko: 118,43 euro
3. Epigrafea.- Hildako animaliak jaso eta erretiratzea:
- Langileen joan-etorri eta ibilgailua eta orduko: 81,55 euro
4. Epigrafea.- Tratamendu espezifikoaren bidez desmuntatu, garraiatu eta ezabatu
beharrekoak diren hondakinak kentzea edo erretiratzea eta prozedura egiaztetzeko dokumentazioa
Kendu beharreko hondakinen ezaugarriak kontuan izanik eta Laudio Udalak ez duenean
eskura horien erretiratzeko eta lekualdatzeko bitarteko egokirik, ordaintzeko obligazioa kalkulatuko
da zerbitzuaren kontratazioak sorrarazitako gastuen arabera, betiere, aldez aurretik jakinarazita
pertsona fisikoari, juridikoari edo eragindako erakundeari, hondakin horiek erretiratzeak duen
guztirako kostua, jakinaren gaineran gera dadin eta hori ordaintzea bere gain har dezan.
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APLIKAZIO ARAUAK.1. Etxebizitza edo lokaletako ohiko garbiketa arrunta
hiri hondakin solidoak eta
etxebizitzetatiko zaborra biltzeko zerbitzuaren prestazio izaera orokorrekoa eta derrigorrekoa da.
Aitzitik, ez dira kontzeptu horren barruan sartuko industria-hondakin, obra-lanetako eskonbro eta
material arriskutsu edo kutsatuak.
Borondatezko izaera du fabrika eta tailerretako prozesu edo lantze industrialetatik sortutako
hondakin solidoak, obra-lan eta eraispenetatik sortutako eskonbro eta lurrak, ospitale, klinika eta
osasun zentroetako detritusak eta material arriskutsu edo kutsatuak bildu, garraiatu, isuri eta
ezabatzeak.
2. Zergaren ordainarazpena, ordaindu beharra, zerbitzuaren prestazioak izaera orokorra eta
derrigorrekoa duelako sortzen da, eta zerbitzu horren prestazioa erabilitzat joko da udalaren mugen
barruko etxebizitza, lokal eta establezimenduetako titular edo erabiltzaileen aldetik. Higiezina
hutsik badago ere, dagokion tasa ordaindu beharko da.
3. Subjektu pasibo zergapekoak dira Arabako Lurralde Historikoaren Zerga arloko Foru Arau
Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen dituen pertsona fisikoak, juridikoak eta
erakundeak zerbitzu hori eskatzen dutenak edo zerbitzu horren onuraz baliatu edo eraginda
suertatzen direnak.
Higiezineko jabe zergadunaren ordezko subjektu pasiboaren izaera izango du, kasuan kasuko,
hainbanatu eta banandu ahal izango dituelarik kuotak dagozkien onuradunengan.
4. Izaera orokor eta derrigorrekoaren prestazioa eskaintzeagatiko kuotak banandu ezinak eta
zatiezinak izango dira eta sei hilabete natural bakoitzeko lehenengo egunean sortuak bezala hartuko
dira kontuan. Tasaren ordainarazpena eta sortzapena aipatutako data baino lehenago sortuko balitz,
estraineko eta aurreneko kuota hurrengo sei hilabeteko lehenengo egunean ordaindu beharko da.
Tasa honen matrikula edo errolda, ordaindu behar duten katastro elementu edo finkei
dagokien neurrian, Ondasun Higiezinen Zergari dagokion errolda eta zerga horretan katastro
elementuei esleitu eta atxikitako erabileren arabera prestatuko da. Halaber, alta, baja eta
titulartasuna eta erabilera aldaketek ondorioak eta eraginak sortu eta izango dituzte Tasa honen
arabera.
Bi edo katastro elementu gehiagok etxebizitza edo berdin kidetutako unitate bakarra
konformatzen dutenean kontuan hartuak izango dira Tasa ordaindu behar duen katastro elementu
bakarra izango balitz bezala, salbu eta jabetza horizontaleko erregimenaren menpeko eraikinetan
dauden elementu independenteen kasuan.
Bi edo katastro elementu gehiagok 211, 212, 1031, 821 eta 831 erabilera duten unitate bakarra
osatzen dutenean, tasa honen tributazioaren objektu izango den katastroko elementu bakarra legez
hartuko dira.
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Kuotak urtero kobratuko dira, matrikulatik sortuko den erreziboaren bitartez.
5.- 422 erabilera, merkataritza, solairu batzuetako eraikinean badago, dituen ezaugarriengatik
txikia bada, hau da, areto txiki edo ertaina, egoera hori kontuan hartuko da, eta antzeko
erabilerengatik aplikatzen den tarifa homologoa aplikatuko zaio.
6. Borondatezko izaera duten zerbitzuen prestazioagatiko kuotak prestazioa bera baimentzen
den unean bertan ordaindu beharko dira eta errezibo batez bitartez jasoko dira zerbitzua gauzatu eta
berehala.
7. Tasa honetatik salbuetsita daude eta, beraz, ez dute ordaindu beharrik izango Laudio
Herriko Etxeko jabetzako higiezinak, bereak dituen helburuak betetzeko xederatuta daudenak. Ez
dira salbuespen horren barruan sartzen Udal jabetzako etxebizitza edo negozio aretoetako
errentamendudunak, ez eta Azokan, Hiltegian postuen eta beste edozein kontzesio dituztenak ere,
ez eta udal ondasunen lagapena dutenek ere.

IV. ESTOLDERIA
ZERBITZUA

ETA

ISURKETA

KONTROLEKO

KANONAREN

OBJEKTUA.Tasa honen objektua da ur lohi, zikin eta hondakin urak kanpora ateratzeko udalak ipinitako
zerbitzu eta instalazioen aprobetxamendua edo erabilera egitea, Laudioko Udaleko estoldetarako
hartunea zuzenean egin zen jabetza pribatuko adarreko bideen bitartez.
Udal zerbitzuek prestatutako lan berezien kasuan, hala nola putzu septiko eta putzu beltzen
garbiketa, sare orokorrera bideko hartuneen garbiketa edo itotzeak arintzean edo arlo honetako
beste edozein, finketako jabeen interesean eta zerbitzuan burutzen baldin bada, finken jabe hauei
kobratuko zaizkie Laudioko Udalaren langilez eta materialez zerbitzuen prestazioagatiko prezio
publikoa arautzen duen Ordenantzan finkatuta dauden eskubideak eta tarifak.
Halaber, Tasaren objektua da Herriko Etxe honi Herri Jabari Hidraulikoaren arloan eskumena
duen Administrazioak isurketen kontrolerako kanonaren egozketa eta eragina, hondakin urak
husteko ubide publikoak erabiltzeagatik.
TARIFAK.1. Epigrafea.- Zerbitzuaren prestazioagatik, katastro elementuari Ondasun Higiezinen
Zergaren ondorioetarako esleitutako erabileren oinarriaren arabera:
Euro/urte/
katastro elementu
1- ETXEBIZITZAK ETA BERDIN KIDETUAK: Erabilerak:
25,20
0111, 0112, 0114, 0121, 0122, 0131, 0321, 0832, 0931 eta 0932
2- BESTE ERABILERA BATZUK:
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A) Erabilerak:
0311, 0411 eta 0431
B) Erabilerak: 0231, 0232, 0312, 0331, 0332, 0432, 0511,
0522, 0622, 0631, 0711, 0721, 0722, 0731, 0821, 0831, 0921,
1021, 1031, 0211 (10 langile artekoak), 0322 (10 langile
artekoak) y 0421 (erabilera superfizie handietan egiten denean
izan ezik)
3- ERABILERA INDUSTRIALAK:
A) Erabilerak: 0211 (10 langiletik gorakoak) eta 0322 (10
langiletik gorakoak)
B) Erabilerak: 0212 (75 langile artekoak)
0212 (76-250 langile bitartekoak)
0212 (250 langiletik gorakoak)
C) Erabilerak: 0422 eta 0421 (erabilera superfizie handietan
egiten denean izan ezik)

25,88
51,76

67,05
100,60	
  
201,25	
  
536,60	
  
201,25	
  

2. Epigrafea.- Estolderia sarearekin lotuneak eta bat egitea, bakoitza kobratuko da eta honako
zenbateko finkoa:
Euro
- Etxebitza bakoitzeko
53,34
- Lonja, beheko solairu, merkataritza areto eta lokalak
106,64
Industria, tailer, almazen (bakoitzeko, eskala honen arabera):
- 200 metro koadro artekoak
341,55
- 201 -300 metro koadro artekoak
910,50	
  
- 301-500 metro koadro artekoak
1.479,30	
  
- 501 metro koadrotik gorakoak
2.048,35	
  
3. Epigrafea.- Isurketen kontrolerako kanonaren zenbatekoa zehaztuko da Uraren Legearen
Testu Bategina onartu zuen 1/2001 Legeko 113 artikuluan eta Jabetza Publiko Hidraulikoaren
Erregelamendua onartu zuen 606/2003 Errege Dekretuko 291 artikuluan, edo horiek ordeztuko
dituen arauetan xedatutakoarekin ba, ondorengo formularen aplikazioaren bitartez:
I.K.K. (Isurien Kontrolerako Kanona) = V x Pu
Pu = Pb x Cm
C m = C2 x C3 x C4
Izanik:
I = Baimendutako isurketaren baimena (m3/urteko)
Pu = Prezio unitarioa isuriaren kontrolerako
Pb = Prezio oinarria m3 –ka ezarrita isuri izaeraren arabera
Cm= Isuria gehitze edo gutxitze Koefizientea
C2= Isuriaren ezaugarrien araberako Koefizientea
C3 = Isuriaren kutsadura graduaren araberako Koefizientea
C4 = Ingurune hartzailearen ingurumen kalitatearen araberako Koefizientea
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Baimendutako isurtze bolumena (V) udal estolderia sareren erabiltzaile den instalazioaren
titularrak eskaini behar du. Ez badu hori eskaintzen, kontsumitutako uraren bolumena hartuko da
datu legez.
m3 (Pb) bakoitzeko prezio oinarria, lehen aipatutako 1/2001 Legeko 113.3 artikuluan
erabakitakoa da.
C2 eta C3, koefizienteak kalkulatuko dira baimenaren titularrak eskainitako datuetan
oinarrituta eta lehen aipatutako 606/2003 E.D.ko IV Eranskinean xedatutakoarekin bat.
C4 koefizientearen balorea zehaztuko da 606/2003 E.D.ko IV Eranskinean xedatutakoarekin
bat eta Plan Hidrologiko Norte III arauan xedatutakoaren arabera.
APLIKAZIO ARAUAK.1- Tasa honen matrikula edo errolda, ordaindu behar duten katastro elementu edo finkei
dagokien neurrian, Ondasun Higiezinen Zergari dagokion errolda eta zerga horretan katastro
elementuei esleitu eta atxikitako erabileren arabera prestatuko da. Halaber, alta, baja eta
titulartasuna eta erabilera aldaketek ondorioak eta eraginak sortu eta izango dituzte Tasa honen
arabera.
2. Higiezina hutsik badago ere, dagokion tasa ordaindu beharko da.
3. 422 erabilera, merkataritza, solairu batzuetako eraikinean badago, dituen ezaugarriengatik
txikia bada, hau da, areto txiki edo ertaina, egoera hori kontuan hartuko da, eta antzeko
erabilerengatik aplikatzen den tarifa homologoa aplikatuko zaio.
4. 3. epigrafearen aplikazioaren ondorioetarako, Tasaren zerga-egitatea da isurtzeak egiteak,
kasu honetan, zeharka bada ere, jabetza publiko hidraulikora (606/2003E.D.ko 298.2 artikulua).
Horien subjektu pasiboak izango dira Laudio Udalak ematen dituen isurtzeko baimenen
titularrak.

V. IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA ETA HORIEN JAGOTEA
UDAL GORDETEGIAN
OBJEKTUA.Tasan honen objektua da zirkulazio librea oztopatu, eragotzi, arriskuan jarri edo lege arauetan
horrela aginduta datorrelako ibilgailuak bide publikotik kendu eta erretiratzeko zerbitzuaren
prestazioa eta trasladoa, horretarako prestatutako gordetegira eramatea.
TARIFAK.Euro
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Euro
A) Ibilgailuak bide publikotik kentzea:
Ibilgailuaren ezaugarriak direla-eta, Laudio Udalak ez dituenean
baliabide egokiak bide ibilgailua publikotik kentzeko,
zerbitzuaren kontratazioak sortutako gastuak oinarri hartuta
kalkulatuko da ordaintzeko obligazioa eta lortutako zenbatekoari
% 20 gehituko zaio kudeaketa-gastuak ordaintzeko.
B) Eramandako ibilgailuak jagotea:
Ibilgailua gordetegira eraman denetik berrogeita zortzi (48) ordu
igaro direnean, gidariak edo jabeak ez badu jaso, ibilgailu hori
gorde eta zaintzeko kuotak gehitu behar zaizkio A) tarifari.
Aipatu diren kuoten zenbatekoa hau da:
1.- Bizikleta, motozikleta, triziklo, orga motordunak eta antzeko
ezaugarriak dituzten gainerako ibilgailuak, egun edo frakzio
bakoitzeko.
2.- Turismo, furgoneta, kamioi eta antzeko ezaugarriak dituzten
gainerako ibilgailuak, 1.000 kg artekoak, egun edo frakzio
bakoitzeko.
3.- Kamioi, traktore, atoi, kamioneta, furgoneta eta antzeko
ezaugarriak dituzten gainerako ibilgailuak, 1.000 kg baino
gehiagokoak, egun edo frakzio bakoitzeko.
C) Ibilgailuak aparailu mekanikoz ibilgetu eta geldi atxikitzea:

1,80
9,20	
  
27,80	
  
46,85	
  

APLIKAZIO ARAUAK.1. Zerbitzuaren prestazioa eragin dutenak daude behartuta ordaintzera, eta horiek izango dira
erretiratu den ibilgailuaren gidaria eta, ordezkotasunaz, ibilgailuen titularrak, legez kanpoko
erabilera kasuetan izan ezik.
2. Erretirad-aren ondorioz sortutako gastu guztiak gidariaren titularraren lepora joango dira
legeetan erabakitako zehaztasunen arabera.
3. Tasa hau ordaindu beharra sortzen da ibilgailua erretiratzeko operazioak hasten diren
momentuan bertan, Erretiratu beharreko ibilgailuaren ondora garabia bertaratu ondoren ordaindu
beharra sortuta dagoela eta gertatuta ulertu beharko da beti.

VI. URAREN UDAL ZERBITZUA EMATEA
URA HORNITZEKO ZERBITZUAREN TARIFAK
Euro
Etxeko erabilera:
______________________________________________________________________
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0-10 m3
11-25 m3
26-50 m3
51-75 m3
> 75 m3
Beste erabilera batzuengatik:
0-10 m3
11-25 m3
26-50 m3
51-75 m3
76-100 m3
101-125 m3
> 125 m3
Industria erabilerak:
0-100 m3
101-200 m3
201-300 m3
301-400 m3
> 400 m3
Hornidura beste Toki Erakunde batzuei

Euro/m3

3,74
0,37
0,49
0,61
0,77

Euro
Euro/m

3

Euro/m3

3,74
0,38
0,49
0,79
0,84
0,93
1,10
0,96
1,17
1,60
1,83
2,06
0,60	
  

Euro/abonatu/
hiruhileko

Hartuneen kontserbazioa:
Kontagailuak berritzea eta kontserbazioa:
- 15 mm. diametro artekoak
-15-20 mm. diametro bitartekoak
-20-25 mm. diametro bitartekoak
-25-30 mm. diametro bitartekoak
-30-50 mm. diametro bitartekoak
-50-100 mm. diametro bitartekoak
-100 mm. diametrotik gorakoak
Ur-kontagailuaren garantiazkoa fidanza-bermea
25 mm. diametro bitartekoak
-25 mm. diametrotik gorakoak
Hartuneak obratarako eta zerbitzuaren aldi baterako
erabilerak
Fidantza kontzeptuan

1,05
2,61
4,20
4,60
5,54
8,97
31,15
76,05
Euro/kontadore

82,48
Kostua
Euro
824,51

APLIKAZIO ARAUAK.1. Egindako kontsumoa kontagailuak erregistratutakoa izango da. Kontagailuaren matxura,
aberia, txarto ibiltzeagatik, ez ibiltzeagatik ezin bada ezagutu zehatz mehatz egindako kontsumoa
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zein den, beti egingo da aldez aurretiko hiru erreziboen bataz besteko zenbatekoa eta hori joko da
eta ulertu beharko da kontsumitu moduan.
2. Jabeen Erkidegoaren kasuan komunitate osorako kontagailu bakarraz, aplikatu diren
tarifak:
- Kontagailu bakarraren mantentze-lanak eta duen diametroaren arabera.
- Uraren hartuneetako mantentzeko lanak, kobratuko da tarifa hainbat etxebizitza unitate,
negozioko areto, edo garaje banakotsuri, uraren kontsumoak neurtzen dituen kontagailuak
saretik hartzen den ura kontrolatzen duen neurri berean.
- Jabeen Erikidegoai kontagailuak erregistratutako m3en arabera, kontsumitutako m3 zatiari
dagokion tarifa aplikatuko delarik, eta horiateratzeko formula izando da: erregistratutako
m3en zenbateko banatu eta zatituta, eraikineko etxebizitzen zenbateko, 0,85 zuzenketa
koefizienteak zuzentzaileaz biderkatuta.
3. Gastatutako uraz aparte, Udalak fakturatuko dizkio abonaturi kontagailuaren kontserbazio
eta ura hartzeko hartuneen exekuzioaren dagozkion tasen zenbatekoa.
4. Harpidedunari horniduraren zenbatekoa fakturazio egingo zaio gehienez ere hiru hilabeteko
aldiro, sortzapena gertatuz hiru hilabete natural bakoitzeko azken egunean, zerbitzu prestazioaren
hasiera edozein egun izanda ere.
5. Hiru hileko eperen batean edo gehiagotan kontagailua ez bada irakurri, benetan gastatutako
ura eta kontsumoa irakurketa egin ez den hru hileko horien artean hainbanatuko da.
6. BEZ kontzeptuan, indarrean dagoen zerga tasa ezarriko da, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga arautzen duen urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Arauko 7.8.b) artikuluan xedatutakorekin bat.

VII. UDAL HILERRIKO ZERBITZUAK EMATEA
Euro
LEHEN TARIFA.EHORZKETAK:
- Hilobi zuloetan
- Gorpuzkinen hilobi zuloetan
- Hilobietan ( A, B , C eta D zonak)
- Panteoietan
DESEHORZKETAK:

Euro

98,16
49,04
98,16
190,96
Gorpuzkinak Gorpuzkinak
< 5 urte
< 5 urte
- Hilobi zuloetan
220,90
122,62
- Gorpuzkinen hilobi zuloetan
61,37
- Hilobiak
220,90
122,62
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-Panteoiak
BIGARREN TARIFA.KONSERBAZIOIA:
- Gorpuzkinen hilobi zuloetan
- Hilobi zuloetan
-Hilobietan (A, B , C eta D zonak)
- Panteoiak m2
ALOKAIRUA
- Hilobi zuloak (urte batez)
HIRUGARREN TARIFA
- 50 urteko aldirako gorpuzkinen hilobi
zuloaren emakidagatik

318,23

216,45

5,58
8,62
34,42
5,83
16,73
101,41

APLIKAZIO ARAUAK.1. Bigarren Tarifako Tasak urterokoak dira, luzaezinak eta gutxi-ezinak. Dagokion ehorzketa
eskubidea ematearen ondorengo urte natural bakoitzeko 1. egunean sortzapetuko dira. Titulartasun
aldaketek ondorioak eragingo dituzte, aldaketa gertatu den zerga aldiaren hurrengo ekitalditik
hasita.
2. Lehen ehorzketaren kobrantza kudeatzeko Udal Kanposantura hildakoen gorpuak eramaten
dituzten ehorzketa etxeei tarifaren auto likidazioaren ondoriozko diru sarrera egiteko inprimakia,
Kanposantuko ardura daraman udal enplegatuari aurkezteko banketxeko balidazioaren ostean,
enplegatuak hilobiratzea gauzatu ahal izateko.

VIII. HILTEGIA
PRESTAZIOA

ETA

HARAGIAREN

HILTEGIA.- Behiak - Zaldiak - Txahalak
- Ardi handia - Ahuntz handia
- Artxo axuriak - ahumak - Txerrikumeak
HOZKAILU GANBERA.- Behiak (laurdenak) - Zaldiak (laurdenak)
- Ardi handia (unitatea)- Ahuntz handia (unitatea)
OKELA GARRAIOA.- Laudioko udal barrutian
- Mugan dituen udalerrietara.

GARRAIO

ZERBITZUEN

Laudion
Laudion ez
erroldatutakoak
erroldatutakoak
Euro/Kg.
Euro/Kg.
0,54
0,56
0,35
0,37
0,63
0,65
0,78
0,30
Euro

0,80
0,32
Euro

24,02
35,87
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- Gainerako Udalerrietara

59,78

61,57

APLIKAZIO ARAUAK.1.Hiltegiko kortan ganadua utzita dagoen bitartean, hil baino lehenagoko egonaldian zehar,
ganaduari gertatu edo pasatu ahal zaion edozein istripu, galtze edo kalterik ez du Laudioko Udalak
bere gain hartzen, ez eta inolako erantzukizunik ere.
2. Aurreko tarifen aplikaziotik suertatzen diren kuotek, BEZaren igoera izango dute, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duen urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Arauko 7.8.m) artikuluan
eta beste edozein Zerga edo Tasarekin baldin eta subjektu pasiboa zerbitzu erabiltzaileekin bat
datorrenean, bereziki, haragi freskoen ikuskapenagatik eta osasun kontrolagatik Tasa.

IX. DOKUMENTUAK JAULKITZEKO ZERBITZUA
1.- Erreziboaren ordezkoak diren Eskabideak, eskaerak edo
originalen kopiak aurkeztu izana egiaztatzen dutenak.
2.- Eskaintzak edo idazki itxiak edozein kontratazio
prozedurarako dokumentazio barruan izanik:
- Eskaintzen tipo prezioa 12.020,24 euro - 30.050,61 euro artean
- Eskaintzen tipo prezioa 30.050,61 euro baino gehiago denan
3.- Ziurtagiriak eta Dokumentuak prestatu eta ematea:
- Azken 5 urteotako udal erabaki eta dokumentuak
- Azken 5 urteak baino gehiago duten dokumentu eta erabakien
kasuan, urte bakoitzeko kuota gehituko da
- Zerga erregistro, kontribuzio errolda eta kobrantza
dokumentuak
- Obra ziurtagiriak edo eraikin eta lurren ikuskapena
- Hirigintza ziurtagiriak
- Dokumentuen kopiak
- Arma txartelak.
- Txakurren lizentzia txartelak
- Polizia aktuazioen informeak, istripuen informeak
- Poliziaren argitze-txostenak
4.- Dokumentuak ematea euskarri informatikoan:
-Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko dokokumentazioa (CD
ROM euskarrian)
-Gainerako dokumentazioa (CD ROMean)
-Gainerako dokumentazioa (DVD ROMean)
5.- Udalarenak ez diren
dokumentuen fotokopiak

Euro

Euro

0,60 Euro/folioa

9,00 Euro
21,00 Euro
0,60 Euro/folioa
0,80 Euro/folioa
0,50 Euro
20,00
20,00
0,60
8,50
8,50
15,00
30,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

20,00 Euro/CD
10,00 Euro/CD
45,00 Euro/DVD
Euro

Euro
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Zuri-beltzez
(orrialde
bakarrean)

DIN A-4
FOLIOA
DIN A-3

0,07
0,07
0,15

6.- Planoen erreprodukzioa
118 cm. x 84 cm. (DIN A-0)
84 cm. x 59,4 cm. (DIN A-1)
59,4 cm. x 42 cm. (DIN A-2)

Zuri-beltzez
(bi
orrialdetan)

Kolorez
(orrialde
bakarrean)

0,12
0,12
0,25

Kolorez
(bi
orrialdetan)

0,20
0,20
0,40

0,38
0,38
0,75

Euro
12,00
8,00
6,00

APLIKAZIO ARAUAK.Tasa hauek ordaindu behar dira idazkia, eskabidea edo ordaindu beharra sortzen duen
dokumentua aurkezten den momentuan bertan.

X. UDAL LIBURUTEGIA
1.- Fotokopiak egitea /
dokumentuak inprimatzea
NEURRIA

DIN A-4
FOLIOA
DIN A-3
2.- Orri zuria
DIN A-4
DIN A-3

Euro

Euro

Euro

Euro

Zuri-beltzez
(orrialde
bakarrean)

Zuri-beltzez (bi
orrialdetan)

Kolorez
(orrialde
bakarrean)

Kolorez
(bi orrialdetan)

0,07
0,07
0,15
Euro
0,02
0,10

0,12
0,12
0,25

0,20
0,20
0,40

0,38
0,38
0,75

Lehen karneta doan da. Berritu behar bada galtzeagatik, hondatzeagatik, e.a.gatik, ordaindu
beharreko tasa izango da 1,00 euro.

XI. UDALAREN KIROL-INSTALAZIOAK ERABILTZEA
KUOTA, ALOKAIRUEN PLUSAK
EGUNEROKO SARREREN TAULA.-

ETA

BAZKIDE

ETA

ERABILTZAILEEN

* Laudion enpadronatutakoentzako Tarifak:
1.- KIROL INSTALAZIOETAKO

Alta data

Alta data

Alta data

Alta data
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URTEKO BAZKIDE - KUOTA
- 18 urtez gorakoak
- 14-17 urte artekoak
- 5-13 urte artekoak
- 5 urtetik beherakoak

AREA HACIENDA Y PATRIMONIO

01/01etik: 01/04tik:
01/07tik: 01/10etik:
euro
euro
euro
euro
71,55
53,65
44,75
33,60
39,15
29,45
24,55
18,40
22,60	
  
16,05	
  
13,40	
  
10,10	
  
Dohainik
Dohainik
Dohainik
Dohainik

GRANJA KIROLDEGIA:
2.- ERABILTZAILE EZ BAZKIDEEN SARRERA
- 18 urtez gorakoak
- 14-17 urte artekoak
- 5-13 urte artekoak
- 5 urtetik beherakoak
3.- ALOKAIRUEN PLUSAK
-Kantxa (ordubete)
-Zeharkako kantxa (ordubete)
-Squash (ordubete)
-Squash (10 ordu )
-Sauna (45 min.)
-Sauna bonoa
-Gimnasioa (ordubete)
-Gimnasioa (10 ordu edo gehiago, ordu bakoitzeko prezioa)

Euro
3,80
2,35	
  
1,35	
  
Dohainik
Argi barik
euro

Argiz
euro

25,15
13,20
	
  
	
  
	
  
	
  

-Erabilera anitzeko aretoa (ordubete)
-Erabilera anitzeko aretoa (10 ordu edo gehiago, ordu bakoitzeko
prezioa)

4.- IKASTARO PLUSAK
- Mantentze-Gimnasia/aerobika/gihargintza/tai-txia/joga
(hiru hilabete, 3 ordu astean)
- Igeriketa haurrak (bi hilabete, 2 ordu astean)
- Igeriketa helduak (bi hilabete, 2 ordu astean)
BESTE INSTALAZIOEN ALOKAIRU PLUSAK:
5.- GARDEAKO KIROLDEGIA
- Kirol anitzerako Kantxa aterpebakoa (ordu 1)
- Tenisa aterpe gabe (ordu 1)
- Tenisa aterpean (ordu 1)
- Frontoia aterpean (ordu 1)
- Belar artifizialeko zelai osoa (ordu 1)
- Belar artifizialeko zelai partziala (ordu 1)
6.- ARETAKO FRONTOIA

28,15
16,75
6,05	
  
38,35	
  
4,25	
  
28,70	
  
15,00
8,00
10,00
5,00

Euro
25,65
11,75	
  
24,45	
  
Argi barik
euro

9,95
2,15
2,45	
  
2,45	
  
38,20	
  
15,00	
  
Argi barik
euro

Argiz
euro

13,30
3,75
4,25	
  
4,25	
  
44,65	
  
20,00	
  
Argiz
euro

- Frontoia (ordu 1)
4,90
8,40
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7.- LATIORROKO FRONTOIA
- Frontoia (ordu 1)
8.- ELLAKURI: ATLETISMO PISTA
9.- ELLAKURI FUTBOL ZELAIA (ordu 1)
10.- SAN MARTIN FUTBOL ZELAIA (ordu 1)
11.- ERABILTZAILE EZ BAZKIDEEN SARRERA
BESTE INSTALAZIOETAN (Latiorro Frontoian izan ezik)
12.- ELLAKURI: IGERILEKU ATERPE GABEAK
Denboraldi osoko PASEA Bazkide ez direnentzako
- 14 urte arteko seme-alabadun familiak
- 18 urtez gorakoak
- 14-17 urte artekoak
- 5-13 urte artekoak
- 5 urtetik beherakoak
SARRERAK
- 18 urtez gorakoak
-14-17 urtera artekoak
- 5-13 urtera artekoak
- 5 urtez beherakoak

2,10
Dohainik	
   	
  
38,20
38,20	
  
Euro
1,25

5,20
44,65
44,65	
  

Euro
39,15
29,15	
  
19,20	
  
11,40	
  
Dohainik
Lanegunak/
euro

3,15
1,60
1,05
Dohainik

Jaiegunak/
euro

4,10
2,65
1,60
Dohainik

APLIKAZIO ARAUAK.1.a.- Laudion enpadronatuta ez dauden pertsonei, tarifa ofizialen gainetiko % 25 errekargua
ezarriko zaie.
2.a.- Urteko kuota ordaintzeak eskubidea ematen du dohainik sartzeko Lamuza-Granja
Polikiroldegiko igerileku klimatizatuan zein Ellakuriko igerileku aterpegabekoetan eta alokairurik
ez duten zerbitzu guztietan. Halaber, Lamuza-Granjako Polikiroldegiko gimnasia lekura sarrera
librea izateko eskubidea ematen du, beti eta ikastaroetako ordutegitik kanpo denean.
Edozein kasutan ere, instalazioen erabilera eskubidea izateko, instalazio horietako bakoitzak
baimenduta daukan gehienezko kabidaren eta aforoaren menpe egongo da beti.
3.a.- Baldin eta Iraupen ordu gehiago edo gutxiko ikastaroak Laudioko Udalak berak
antolatzen baditu, Tasak benetako iraupenaren proportzioan hainbanatuko dira.
4.a.- Ellakuriko igerileku aterpegabekoetan denboraldiko paseen tarifak hilabete bakoitzeko
hainbanatuko dira, alta gertatzen bada igerileku horren funtzionamenduko bigarren edo hirugarren
hilabetean.
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5.a.- Egiten den kirol instalazioetako lehen eta aurreneko bazkide txartela dohainik da.
Galtzeagatik, hondatzeagatik, e.a. berritu behar bada, ordaindu beharreko tasa 1,00 euro izango da.
6.a.- Udal kirol instalazioetako armairu edo takilletako giltza galdu edo apurtu duten
erabiltzaileek 15,00 euroko tasa ordaindu beharko dute.
HOBARIAK ETA SALBUESPENAK.Udalaren kirol instalazioen erabileragatik zerbitzuen erabiltzaileen gizarte eta ekonomia
arloko inguruabarrak kontuan hartua, tarifetan erabakitako tasei, ondorengo hobari eta salbuespenak
ezarriko zaizkie:
1) % 5eko deskontua Laudion erroldatuta dauden eta, gutxienez, 4 familiakide udalaren
kirol-instalazioetara abonatuta dituzten familientzat. 5. kideak % 10eko deskontua izango
du, 6.ak % 15ekoa etab.
Metatu diren banakako kuoten guztirako zenbatekoari aplikatuko zaio deskontua eta,
betiere, abonu-txartela egun berean edo elkarrekin ateratzen badute.
2) Laudion erroldatutako 60 urtetik gorako pertsonak: % 90eko murriztapena banakako
kuota eta alokairu guztietan, betiere, familia unitateko diru-sarrerek ez badute gainditzen
lanbide arteko gutxienezko soldata.
3) Udalaren kirol instalazioetako bazkideek % 20 beherapena izango dute, Gardea
Polikiroldegiko eta Areta Frontoiko alokairuetan, tauletan azaltzen diren alokairu plusetan.
4) Kuotetatik salbuetsita geratzeko aukera izango dute ezintasun fisiko, psikiko edo
sentsorialak dituzten eta Laudion erroldatuta dauden pertsonek, betiere, ez badute lanbide
arteko gutxieneko soldataren gainetiko diru-sarrerarik.
5) Salbuespen eta hobari bereziak:
a) Laudion erroldatuta sei hilabete daraman edozein pertsonak aukera izango du
harpidetza kuotak ordaintzetik salbuetsita geratzeko, beti eta hala eskatzen badu epe
barruan eta beherago azaldutako baremoaren barruan badago. Kontuan edukiko dira
elkarrekin bizi diren unitateko kideak eta euren arteko guztirako diru-sarrerak
zenbatekoak diren. Hobari horiek ez dute izango inolaz ere atzeraeraginik:
Bizikidetza-unitateko
kide kopurua
1
2
3
4
5

Diru-sarrera garbiak
(euro/urteko)
10.512,00
12.636,00
13.668,00
13.668,00
13.668,00
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Bizikidetza-unitateko
kide kopurua
6
7
8

AREA HACIENDA Y PATRIMONIO

Diru-sarrera garbiak
(euro/urteko)
13.668,00
13.668,00
13.668,00

b) Laudion erroldatuta sei hilabete daraman edozein pertsonak aukera izango du abonukuoten % 50 ordaintzetik salbuetsita geratzeko, beti eta hala eskatzen badu epe barruan
eta beherago azaldutako baremoaren barruan badago. Kontuan edukiko dira bizikidetzaunitateko kide kopurua eta euren arteko guztirako diru-sarrerak zenbatekoak diren.
Hobari horiek ez dute izango inolaz ere atzeraeraginik:
Bizikidetza-unitateko
kide kopurua
1
2
3
4
5
6
7
8

Diru-sarrera garbiak
(euro/urteko)
15.756,00
18.960,00
20.496,00
20.496,00
20.496,00
20.496,00
20.496,00
20.496,00

6) Lamuza-Granja Polikiroldegian egiten diren yoga, tai-txi eta 3. Adinekoentzako
gimnasiako dohaineko ikastaroetan sartzeko kasuetan bakarrik, 60 urtez gorako Laudioko
auzokideek ez dute zertan udalaren kirol instalazioetako bazkide izan behar. Ezta
udalerriko haurdun dauden emakumeak, aipatu den instalazioan Osakidetzak eurentzako
antolatzen dituen ikastaro berezietan sartzeko.
7) Udalerriko kirol talde federatuek, klubaren aktibitatearen objektu den modalitatearen
praktikarako soilik, sarrera doan edukiko dute udal kirol instalazioetara.
8) Aukera izango dute tasetatik salbuetsita geratzeko udal gizarte zerbitzuek proposatutako
pertsonek, salbuespeneko gizarte egoerek hala motibatuta.
9) Dibertsitate funtzional fisikoa, psikikoa edota sentsoriala duten pertsonak artatzen
dituzten Laudioko elkarteek doan sartu ahal izango dute Udalaren kirol-instalazioetara
dibertsitate funtzional fisikoa, psikikoa edota sentsoriala duten pertsonekin jarduerak
bideratzeko, betiere, instalazioen erabilgarritasunaren arabera.

XII. GIZARTE ONGIZATEKO
ZERBITZUEN ERABILERA

UDAL

ARLOAK

PRESTATUTAKO

ETXERIK ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA.______________________________________________________________________
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Urte bakoitzerako Gizarte Ongizateko Foru Erakundeak prestatutako zerbitzuetako Tasen
Araudiak finkatuko ditu.

XIII. ANIMALIAK JASOTZEA
Animalia deslai, alderrai, bazter batera utzitakoak edo zauritutakoak bide publikoan badaude
eta udal zerbitzuek jaso eta erretiratzen badituzte, ondoko tasarekin ordainaraziko da:
-Animalia jasotzea:
-Animalia jasotzea urte berean 2. aldiz
-Animalia jasotzea urte berean 3. aldiz eta hurrengoetan

Euro
21,85
28,80
56,25

XIV. AZTERKETAK EGITEKO ESKUBIDEAK
OBJEKTU ETA SUBJEKTU PASIBOA.1.- Tasaren xedea dira:
a) Lehiaketa, oposizio eta lehiaketa-oposizio libre zein murriztuetara hautagai gisa
aurkezteko eskaera, betiere, Laudio Udalak edo haren organismo autonomiadunen batek
deitu baditu funtzionario- edo langile-plaza hutsen bat jabetza bidez betetzeko.
b) Laudio Udalak edo haren organismo autonomiadunek lan-poltsak osatzeko deitzen
dituzten hautatze-prozesuetara hautagai gisa aurkezteko eskaera, betiere, deialdi zuzenen
bidezkoa badira eta, gutxienez, ariketa bat egitea inplikatzen badute.
2.- Tasaren subjektu pasibo dira aurreko artikuluan aipatutako hautaprobetara hautagai gisa
aurkeztu diren pertsona fisikoak.
TARIFAK.1.- Bete beharreko plaza hutsaren taldearen arabera kalkulatzen dira oposiziogile, lehiatzaile
eta hautagaiek ordaindu beharreko kuotak, eskala hau oinarri hartuta:
Taldea
A1
A2
C1

Lan-eskaintza
Lan-poltsak
publikoa
osatzeko deialdia
(eurotan)
(eurotan)
28,00
14,00
22,00
11,00
16,00
8,00
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C2
Apirilaren 12ko 7/2007 Legearen, Enplegu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoaren
xedapen gehigarrian aipatutako talde profesionalak (E)

12,00
6,00

6,00
3,00

2.- Hautaprobek nahitaezko osasun-azterketak edota azterketa psikoteknikoak eskatzen
dituztenean, 20,00 euro igoko dira tasak.
HOBARIAK ETA SALBUESPENAK.1.- Azterketak egiteko eskubideak izateko tasa hau ordaintzeaz salbuetsita geratuko dira
eskaera aurkezten den egunean % 33ko minusbalioa edo handiagoa duten, eta pertsona
minusbaliodunentzat plaza-erreserbarik ez duten deialdietara aurkezten diren pertsonak.
2.- Tasa horretan hobaria aplikatuko zaie eskaera aurkezten duten egunean baldintza hauek
betetzen dituzten pertsonei:
a) Aurreko tarifei % 50eko beherapena aplikatuko zaie hautaproben deialdia Arabako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean edo Udaletxeko iragarkien taulan argitaratzen den
egunaren aurreko hilabetean edo luzeago enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta dauden pertsonen
kasuan.
Aipatutako beherapena aplikatzeko, aurreko atalean azaldutako baldintzak betetzen dituela
egiaztatu beharko du subjektu pasiboak, Enplegu Zerbitzu Publikoek jaulkitako langabeziaziurtagiria aurkeztuta.
b) Tasaren kuotaren % 50eko beherapena izateko eskubidea izango dute eskaera aurkeztean,
kategoria orokorreko familia ugariko kidearen izaera aitortuta duten pertsonek.
APLIKAZIO ARAUAK.1.- Tasak ordaintzeko betebeharra sortuko da dagokion txostena eratzen denean eta ez da
itzuliko eskubide horien ordainketarik eskatzailea edozein arrazoi dela medio lehiaketatik,
oposiziotik, lehiaketa-oposiziotik edota lan-poltsak osatzeko prozesutik kanpo geratu arren.
2.- Tasa hau autolikidazio-araubidean eskatuko da.
Udal Administrazioak berariaz prestatutako inprimakien bidez egin beharko dituzte
autolikidazioak subjektu pasiboek eta autolikidazioei dagozkien zenbatekoak Kutxabank edo
Euskadiko Kutxa erakundeetan ordaindu beharko dituzte izena emateko eskaera aurkeztu aurretik.
Ez da eskaera aurkeztu ondorengo ordainketarik onartuko.
Ez bada tasa ordaintzen aurreko paragrafoan adierazitako epean, hautaprobetatik kanpo
geratuko da hautagaia.
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3.- Edonola ere, izena emateko eskaerarekin batera aurkeztu beharko da behar bezala
ordaindutako autolikidazioaren kopia.
Subjektu pasiboa Aplikatzeko arau hauen 1. atalean adierazitako pertsonetako bat den
kasuetan, atal horretan adierazi den dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.
4.- Subjektu pasiboari egotzi ezin dakizkion arrazoiak direla eta, ez bada gauzatzen tasaren
zerga-egitatea den jarduera teknikoa edota administratiboa, dagokion zenbatekoa itzuliko da.
Ondorioz, ez da azterketa egiteko eskubide-ordainketarik itzuliko baldin eta interesduna
hautaprobetatik baztertzeko arrazoiak berari egotz badakizkioke.

XV. AZKEN XEDAPENA
Zerbitzu Publikoen Prestazio eta Aktibitateak Egiteagatiko Tasak arautzen dituen honako
Ordenantza Fiskala eta bere Eranskina, orain duen erredakzioaz, behin-behineko izaeraz onartu zen
2016ko urriaren 27 egunean eta behin betiko izaeraz, urte bereko abenduaren 21 egunean. Indarrean
jarriko da 2017ko urtarrilaren 1 egunean eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzea
onartuko den arte.
Alkate-udalburua,

Jon Iñaki Urkixo Orueta

Idazkaria,

Mª Aranzazu Lili Salazar
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