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8. ZERGA ORDENANTZA
UDALAREN HERRI JABARIKO ONDASUNEN BERARIAZKO
ERABILERA
EDO
USTIAPEN
ETA
BALIATZE
BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA
ORDENANTZA
AURKIBIDEA:
I. Xedapen orokorrak
1 eta 2 artikuluak
II. Egitate ezargarria
3 artikulua
III. Subjektu pasiboak
4 eta 5 artikuluak
IV. Salbuespenak, kenketak eta hobariak
6 artikulua
V. Zerga oinarria
7 artikulua
VI. Zerga kuota
8 artikulua
VII. Sortzapena eta zergaldia
9 artikulua
VIII. Kitapena eta ordainketa
10 artikulua
IX. Tasen kudeaketa
11tik 21era artikuluak
X. Azken xedapena

8. ZERGA ORDENANTZAREN ERANSKINA
I. Erabilera publikoko lurretan saltoki, barraka, salmenta-etxola, ikuskizun edo
jolas-instalazioak jartzea
II. Bide publikoetako kioskoak
III. Bide publikoan mahaiak, aulkiak, beilatokiak, e.a.
IV. Ibilgailuak finketara espaloian zehar sartzea eta bide publikoan ibilgailuetarako
aparkalekua gordetzea
V. Bide publikoan edo herri-lurretan zanga, erreten, zulo, aztergune edota antzekoak
zabaltzea eta, oro har, bide publikoetako espaloi edo zoladura altxatu eta okupatzea
obra-hondakin, hesi, zurkaitz, asto edota aldamioz
VI. Bide publikoetako zorua, lurpea eta hegala okupatzea
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VII. Bide publikoetara irten edo fatxada lerroa gainditzen duten mailadi, olana, balkoi,
begiratoki eta antzeko instalazioak
VIII. Herri erabilerako basoetan, ustiapen komuneko baso edo lurretan (herri basoetan
edo herri lurretan) edo udalaren bere jabetzapekoetan larre, barruti eta bazkalekuen
aprobetxamendua
IX. Azoka plazako saltokien erabilpena
X. Udal jabariko herri-bideen erabilera berezia
XI. Merkataritzako gaien edo bidaiarien garraioko ibilgailuen aparkalekua erabiltzea,
Arantzar Udal aparkalekuan
XII. Auto-taxiaren garraio zerbitzua
XIII. Udal jabari publikoa edo herri-ondasunak lagatzea antenak instalatzeko
XIV. Udal baratze ekologikoen lagapena
XV. Autokarabanak aparkatzea eta horietan gaua igarotzea
XVI. Azken xedapena

8. 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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8. ZERGA ORDENANTZA
UDALAREN HERRI JABARIKO ONDASUNEN BERARIAZKO
ERABILERA
EDO
USTIAPEN
ETA
BALIATZE
BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA
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 Udal jabetza
publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu eta ustiapen berezia egiteagatik, Ordenantza honetan eta
parte osagarri duen zerga-kuoten bere Eranskinean espezifikatutako terminoetan.
2. Artikulua.
Ordenantza hau Laudioko udalerri osoan aplikatuko da.

II. EGITATE EZARGARRIA
3. Artikulua.
Zegaren oinarria, gaia, kontzeptua eta kontzeptua izango da udalaren edo herriaren herri jabariko edozein
ondasunen berariazko erabilpen pribatua edo ustiapen berezia egitea, eta batez ere honako hauek:
a) Herriaren herri jabari lurretan area eta eraikuntzarako beste materiale batzuk ateratzea.
b) Herriaren erabilpen publikoko lurretan elurtegiak edo euri urak batzeko ur-putzu edo patinak
eraikitzea.
c) Bainuetxeak eta herritarrentzako erabilera arrunta eta ohikoaz besteko urez baliatu eta
gozatzekoak.
d) Herriko erabilera publikoko lurretan isurtzea eta kanalonetako urak eta antzerako
instalazioetakoak botatzea.
e) Herriaren erabilerako lurretako lurrazpiaren okupazioa.
f) Herritarren erabilerako lurretan erreten, lubaki eta zuloak zabaltzea, herriko errepide, auzobide
eta gainerako bide publikoak barne hartuta daudela, kainu, tutueri, eramanbide eta bestelako instalazioak
jarri edo konpontzeko, hala nola bide publikoko zoladura zein espaloiko edozein ukitze eta aldaketa.
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g) Herriko erabilera publikoko lurren okupazioa salgai, eraikuntzako materiale, eskonbro, hesi,
eustaga, eustegur, aldamio eta beste antzeko instalazio batzuekin.
h) Espaloi gainetik ibilgailuen pasaera eta bide publikoaren erreserba aparkamendu
esklusiborako, ibilgailuen geldialdirako, edozein motatako salgaien zamaketa eta hustuketarako.
i) Herriko edozein motako bide publikoko zorua edo lurrazpia okupatzen dituzten etxebizitzen
errejak, argi-leihoak, arnasbide zuloak, sarrerako ateak, zamatze ahokadurak edo antzeko elementuak,
argia emateko, aire berritzea, pertsonen edo artikuluen sarrera soto edo erdi-sotoetara.
j) Herriko edozein motako bide publikoko hegalak okupatzea elementu eraiki itxiekin, hala nola
terraza, begiraleku, balkoi, markesina, olana, haize-babesgailu eta antzeko beste instalazio batzuekin,
bide publikoaren gainetiko hegalean edo fatxadako lineatik irteten direnekin.
k) Haritzak, tutueriak eta galeriak argi-indarra, ura, gasa edo beste edozein fluido edo
jariakinena, horien barruan sartuta haritzak, kableak, tximeletak, lotura kaxak banaketa edo erregistro
kaxak, transformadoreak, eskegitegiak, pisagailuak, salmenta automatikorako aparailuak eta antzerakoak
bide publikoetan ipintzen direnean edo herriaren herri jabariko beste lur batzuetan edo horien gainetik
hegan daudenean.
l) Herriko erabilera publikoko lurren okupazio mahai, aulki, tribuna, oholtza eta antzerako beste
elementu batzuekin, dirua irabazteko asmoaz.
m) Bide publikoan kioskoen instalazioa.
n) Herriaren erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, salmentarako etxolak, ikuskizunak,
atrakzioak edo jolas-asialdirakoak instalatzea, zein kalez kaleko industria eta ibiltariak eta
zinematografia grabaziokoak.
ñ) Ataurre, eskaparate eta beira-erakustokiak.
o) Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren menpean ez dauden ibilgailuak errodatu
eta eramatea.
p) Bide publiko edo herriaren jabetzapeko lurretatik ganaduaren trantsitua.
q) Lurrari eusteko edo sendotzeko hormak, eraikuntzak edo hesiak, behin betikoak edo behin
behinekoak, herriko bide publikoetan egiten direnean.
r) Erregai deposituak eta banaketa aparailuak eta, oro har, herriaren erabilera publikoko lurretan,
edozein artikulu edo salgai banatzekoak.
s) Herriaren jabetzapeko lurrak okupatzen dituzten iragarkien instalazioa edo errepide, auzobide
eta beste edozein herriko bide publikotik ikusgarri dagoena.
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t) Errepide, bide eta beste herriko bide publiko batzuetan laburbideak eta erretenen gainetiko eta
ezpondetan edozein motako ibilgailu zein ganaduarentzako pasabideak eraikitzea.
u) Trakzio mekanikodun ibilgailuak aparkatuta uztea horretarako zehaztuta dauden Laudioko
kaleetako zonen barruan eta erabaki ahal diren mugen barruan.
v) Hobi septikoak garbitzeko ibilgailuak, trakzio mekanikodunak, udalerriako bide publikoetan
aparkatzea.

III. SUBJEKTU PASIBOAK
4. Artikulua.
1. Tasaren subjektu pasiboak dira, zergapeko edo zergadun kontzeptuan, Arabako Lurralde Historikoaren
Zerga arloko Foru Arau Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen dituen pertsona fisikoak, juridikoak
eta erakundeak herriaren edo udalaren jabetza publikoaz gozatu, erabili edo espezialki aprobetxamendua
dutenak euren irabazi partikularrerako, Ordenantza honetako 3. artikuluan aurreikusitako kasuen arteko baten
batekin bat.
2.- Zergadunaren ordezkoaren izaera izango dute ibilgailu eta gurdizkoak espaloietatik zehar sartu ahal
izateko berariazko ustiapena edo erabilera pribatiboagatik eta horiek eraiki, bere onean eutsi, eraldatu edo
ezabatzeagatik, ibilgailuen sarrera horiei bide ematen dien lokale, garaje eta orubeetako jabeek, eskatu ahal
izango dietelarik, kasuan kasuko, tasen kuotak dagozkien onuradunei.
Estatuak, Autonomia Erkidegoek eta Toki Erakundeek ez dituzte ordaindu behar izango zuzenean
ustiatzen dituzten komunikazioetako zerbitzu publikoetakoak berezkoak diren ustiapenengatik herriaren
jabetzapeko lurren erabilera pribatu edo ustiapen bereziagatiko tasak, ez eta herritarren segurtasuna eta
estatuaren defentsari hurbiletik interesatzen zaizkionengatik ere.
5. Artikulua.
Dagokion lizentzia jasotzen duenak ordaindu beharko ditu tasak edo, bere ordez, ustiapenaz profitatzen
denak.

IV. SALBUESPENAK, KENKETAK ETA HOBARIAK
6. Artikulua.
Salbuespenak eta beste zerga hobari batzuk eman ahal izateko Udal Ogasunari ezargarriak zaizkion izaera
orokorreko xedapenen arabera eta Ordenantza honetako Eranskineko epigrafe ezberdinetan oinarria hartuta
egingo da.

V. ZERGA OINARRIA
7. Artikulua.
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Jabetza publikoaren erabilera pribatiboa eta ustiapen berezia materializatzen den unitate bakoitza izango
da zerga honen oinarria, Eranskineko terminoen arabera.

VI. ZERGA KUOTA
8. Artikulua.
1.- Zerga kuota tarifa bat ezartzetik ateratzen kopurua izango da, horretarako jarritako kopuru finkoa edo
bi prozedurak ezartzearen ondorioz sortutako kopurua.
2.- Erabilpen partikularrak edo aprobetxamendu bereziak herri jabariaren suntsiketa edo hondaketa
badakar, onuradunak ordaindu behar duen tasaren kalterik gabe, dagozkion berreraikitze edo konpontze gastuen
kostu osoa ordaintzera eta zenbatekoa aurretiaz gordailuan uztera behartuta egongo da.
Kalteak konponezinak balira, Herri Erakundeari hondatutako ondasunen balioaren besteko kalte-ordaina
edo suntsitutakoen zenbatekoa emango zaio.
Udalak ezin izango du barkatu, ez osorik ez zati bat, atal honetan azaltzen den kalte-ordain edo diru
itzulketarik.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
9. Artikulua.
Udalaren edo herriaren jabetzapeko Toki herri jabariaren erabilpen partikularra edo aprobetxamendu
bereziagatiko tasa erabilpen pribatua edo aprobetxamendu berezia hasten denean sortuko da, zerga oinarriaren
arabera, aurretiaz bere zenbateko osoa edo zati bat uztea eskatu daitekeelarik, edo jarduketa edo espedientea
hasten duen eskaera aurkezten denean, hori ez delarik egingo ez tramitatuko dagokion ordainketa burutu arte.
Tasaren berezko izaerak honen aldikako sortzapena eskatzen duenean, eta horrela finkatuta geratu da
Ordenantza honetako eranskineko dagokion epigrafean, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean egingo da eta
zergaldia egutegiko urte osoa izango da, erabilpen partikularra edo aprobetxamendu berezian hasiera edo
uzte-bukatze behin betiko suposamenduetan izan ezik, orduan, zergaldia egoera horri doituko zaiolarik, kuotan
dagokion hainbanaketa eginez, eranskinean azaldutako eran.
Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik herri jabariaren erabilpen edo aprobetxamendu
eskubidea ez balitz burutuko eta gauzatuko, edo ez balitz aurrera eramango, dagokion zenbatekoa bueltatu eta
itzuli egingo da.

VIII. KITAPENA ETA ORDAINKETA
10. Artikulua.
Laudioko Udal Administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa eta kitapena egingo du,
kitapenaren zenbatekoa esku-dirutan ordaindu eta udalaren kontuan sartuko delarik, dagozkion tarifetan
jasotako ordainarazpen bakoitzeko arau partikularren arabera.
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Hori guzti hori, tasen kobrantza auto-likidazio erregimenean beharretsi ahal izatean kalte barik.

IX. TASEN KUDEAKETA
11. Artikulua.
Ordenantza honetan araututako tasaren likidazioa, zerga bilketa eta ikuskapenari buruz zerikusia duen
guztian, zein zerga-urratzeak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkion zerga-zehapenak eta zerga-zigorrak
zehazteari buruz, Arabako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean eta Udal honetako Zerga
Ordenantza Orokorrean aurreikusitakoa aplikatu eta ezarriko da.
12. Artikulua.
1. Aurreko artikulu eta puntuetan aipatu diren efektu eta elementuen instalaziorako, zein aldaketa,
eraberritze, handitze, edo hasieran emandakoen gutxitze lanetarako udalaren lizentzia behar da. Lizentzia hori
emanda dagoela ulertuko da, dena dela, Ordenantzan araututako tasak ordainduta badaude. Ordaintzen ez den
bitartean ezin izango da hasi erabilpena edo ustiapena.
2. Tasa ez bada ordaintzen era automatikoan erakarriko du lizentzia atzera bota eta ez ematea.
13. Artikulua.
Ordenantza honetan araututako tasak, mota guztietako lizentzia, baimen eta autorizazioak emateagatiko
tasak arautzen dituen ordenantzarekin batera ordaindu beharrekoez gainerakoak eta apartekoak dira.
14. Artikulua.
Aldez aurretiko lizentzia barik erabilpena edo ustiapena egiteagatik zerga-zehapenen erregimena erabaki
ahal izango du Laudio Udalak. Edozein modutan ere, kasuan kasuko egokitu ahal diren zerga-zehapen eta
erantzukizunen kalte barik, erabilera edo ustiapen horien baimenduta egon balira legez tasa honengatiko
egokitutako zenbatekoak ordaindu egin beharko dira.
15. Artikulua.
Baimenean ez badator zehaztuta ustiapenaren edo profitamenduaren noiz artekoa eta iraupena, beren
beregi luzatua eta geroratu legez ulertu behar da, harik eta baja aitorpena aurkeztu arte.
16. Artikulua.
Efektu edo elementuak herriarenetik erretiratu eta kendu ondoren, interesatuak behartuta daude Laudioko
Udaletxean aurkezten egin duten erabilera edo ustiapen horretan baja emateko eskaera. Udala bat badator
eskaerarekin, eskaera aurkeztu zen egunaren hurrengo hilabetetik hasita izango ditu ondorioak eta ordura arte
sortutako tasak aplikatuko dira.
17. Artikulua.
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Erabilera edo ustiapenen titularitatean aldaketaren bat gertatzen bada, kontzesio hartzaile eta
baimendunak jakinarazi beharko dio Laudio Udalari, titular berriaren datu pertsonalak eta helbidea zein den
adieraziz eta Ordenantza honen ondorioetarako beharrezko den datu oro. Jakinarazpen hori ez bazaio Laudio
Udalari ematen emandako lizentzia kenduta, ezabatuta eta atzera botata geratuko da, lizentzia berria eskatu
beharko zaiolarik Laudio Udalari.
18. Artikulua.
Ordenantza honetan araututako tasak ordaindu behar izateko obligazioa eta ordainarazpena sortuko da
erabilera edo ustiapena egiteko baimena ematen denetik hasita, ustiapen berrien kasuan, eta gainerako kasuetan,
ostera, dagozkion tarifetan adierazita dauden aldi bakoitzeko lehen egunean.
Udal Lizentziarik ez dagoen kasuetan, egokitu ahal diren zerga-zehapenen kalte barik, ordaindu beharra
sortu da erabilera edo ustiapena hasi zen une beretik hasita zenbatuz.
19. Artikulua.
Tasaren ordainketa eranskineko Tarifetan azalduta dauden epe eta aldietan egin beharko da.
20. Artikulua.
Lizentzia hartzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik herri jabariaren erabilpen edo aprobetxamendu
eskubidea ez balitz burutuko eta gauzatuko, edo ez balitz aurrera eramango, dagokion zenbatekoa bueltatu eta
itzuli egingo da.
21. Artikulua.
Interesatuak ez badu lizentzia erabili nahi berari egotzi ezin zaizkion oinarritutako eta arrazoitutako
zioengatik, Laudio Udalak ordaindutako tasa bueltatu ahal izango dio, beti eta emandako aprobetxamendu
baimenak ez baditu eragotzi edo oztopatu beste aprobetxamendu batzuk egitea.

X. AZKEN XEDAPENA
Udalaren Herri Jabariko Ondasunen Berariazko Erabilera edo Ustiapen eta Baliatze Bereziagatiko Tasak
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, 2020ko 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
HERRI JABARIAREN ERABILERA PRIBATU EDO USTIAPEN
BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
I. ERABILERA
PUBLIKOKO
LURRETAN
SALTOKI,
BARRAKA,
SALMENTA-ETXOLA, IKUSKIZUN EDO JOLAS-INSTALAZIOAK JARTZEA
APLIKAZIO ARAUAK.1. Ordaintzeko beharra ustiaketa berezitarako udal lizentzia edo baimena ematearekin sortzen da, edo
hasten den une beterik, beharrezko baimenarik gabe egingo balitz, dagozkien instalazioak jendearentzat zabalik
edo hertsirik dauden kontutan hartu gabe.
2. Ordainketa lursailak okupatzeko baimena ematen zaien pertsonek edo entitateek egin behar dute, edo
kasuan kasuko, egitan eta benetan aprobetxamendua burutzen dutenek.
3. Udala eta herriari iruzur eta maula egitea legezko arau-haustea izango da baimenik gabe postu eta
ustiapenak ipintzea, edo baimendutako baino lurrazal gehiago hartzea; guzti hori gaineko lurrazalari eta baimen
gabe okupatutako azalerari dagozkien taseen halako bikoitzaz zigortuko da.
1. epigrafea. Ondoren adierazten diren gauzen salmenta edo erakusketarako saltoki bakoitzeko ordaindu
beharko da eguneko 2,64 euro/metro lineala. Konfitura, fruitu lehor, izozki, barkilu edo antzerakoak; liburu,
aldizkari eta antzekoak; landare, lore eta hazidun frutak, ortuariak eta beste elikagai natural edo elaboratuak;
hegaztiak, arrautzak eta ehiza, hala nola, saltoki bakoitzeko salmenta edo erakusketarako mertzeria gaiak,
oihalak, janzteko arropak, bisuteriakoak, kinkila, erreminta, koadroak, merke-gaiak, jostailuak eta beste anitz
objektu.
2. epigrafea- Udalerriko jaiak direla-eta barrakak, salmenta-etxolak, ikuskizunak eta jolas-instalazioak
instalatzeko, deitutako lizitazio sistematik eratortzen den tasa ordaindu beharko da. Lizitazioa urtero egingo da,
eskumena duen organoak egintza horretarako onartzen duen baldintzen pleguaren arabera edo Euskadiko
Azokalarien Elkartearekin sina daitekeen hitzarmenean adostutakoaren arabera.
3. epigrafea. Udalerriko jai ofizialetako egunak ez diren denbora eta aldietan baimendu ahal diren
barraka, etxola, ikuskizun eta atrakzioak instalatzeko herri-lurrak uztea eta lagatzea enkante prozedura bidez
gauzatu ahal izango da, beheranzko eskaintzak eginda edo zuzenean. Kasu horretan okupatutako egun
bakoitzeko eta m2 azaleraren arabera ordainduko da.
Epigrafe honetan aurreikusitako jabetza publikoa erabiltzeagatik, ordaindu beharko da 0,50 euro m2 eta
eguneko, eguneko gutxienezko kuota 25,00 euro izanik, zenbateko bien arteko handienak gairaile eta lega
egingo duelarik.
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Epigrafe honetan aurreikusitako jabetza publikoa erabiltzeagatik, ordaindu beharko da 0,41 euro m2 eta
eguneko, eguneko gutxienezko kuota 21,38 euro izanik, zenbateko bien arteko handienak gairaile eta lega
egingo duelarik.
4. epigrafea- Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo da irabazi-nahirik gabeko erakusketa,
informazio-mahai, kirol-ekitaldi, jarduera sozial, kultural eta abarretarako espazio publikoak lagatzea.

II. BIDE PUBLIKOETAKO KIOSKOAK
APLIKAZIO ARAUAK.Lehena.- Tasaren objektua kiosko eta antzeko instalazioak bide publikoan ipintzea izango da.
Bigarrena.- Ordaindu beharra sortuko da instalazioen bitartez bide publikoaren ustiapen bereziarekin
batera.
Hirugarrena.- Adierazitako instalazio horiekin bide publikoa okupatzeko baimena lortu duten titularrak
diren pertsona natural edo juridikoek izango dute ordaindu beharra. Erantzukizun solidarioa izango dute,
titularrak ez izanik ere, instalazioan gauzatzen den jardueraren karguan eta zuzendaritzan ari diren pertsonek.
Laugarrena.- Egunean eguneko kuotak okupazio baimena ematearekin batera aldi berean kobratuko dira
eta, dena dela, saltokia ipini aurretik. Okupazioaren probetxu edo ustiapen denbora edozein delarik ere, hileko
eta urteko kuotak ezin izango dira zati ez eta hainbanatu ere. Hileko tasen kasuan hilabete bakoitzeko lehen
bost egunen barruan eta urteko tasen kasuan urte bakoitzeko lehenengo hiru hilabeteen barruan ordaindu
beharko dira.
Bosgarrena.- Aldi baterako eta behin behineko saltokiak ipintzen badira aldez aurretik tasa ordaindu
barik zerga arloko arau-haustea gertatuko da, zehatu eta zigortu egingo delarik 120,00 euro isunaz, eta, gainera,
isuna jartzeak ez du eragotziko edo ez da inolako oztoporik izango kasuan kasuko dagokion kuota kobratzeko.
TARIFA.1. Herriko kaleetan edozein merkataritza xede duen kiosko bakoitzak, hilabeteko, 39,31 euro.
2. Salmenta mahai, gurdi, tabernatako barrak eta kideko inslatazioak, freskagarriak, ardoa, garagardoak,
askariak eta antzeko bakoitzeko, eguneko, 16,70 euro.

III. BIDE PUBLIKOAN MAHAIAK, AULKIAK, BEILATOKIAK, E.A.
Beilatokiak edo mahaiak kalean: Tarifa hilabete natural bakoitzeko ordaindu beharko da. Frakzioa ere
hilabete oso legez hartuko da. Bide publikoko lurzoruaren okupazio m2 eta hileko 2,95 euro.
Bide publikoan lurzorua okupatzeagatik 0,12 euro/ m2 kobratuko da egun bakoitzeko udalerriko
zaindariaren jaietan eta auzoetako jaietan egun puntualetan mahaiak edo mahai hankabakarrak instalatzeagatik;
gehienez ere, hiru egunez egon ahalko dira instalatuta.
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APLIKAZIO ARAUAK.Lehena.- Ordaindu behar honen objektua bide publikoa edo erabilera publikoko ondasunak seinalatu diren
mahai, aulki, beilatoki edo antzekoen bitartez okupatzean datza.
Bigarrena.- Ordaindu beharra sortuko da okupazioa bidezko egingo duen udalak lizentzia emateko
orduan, edo okupazioa lizentzia barik egingo balitz, okupazio benetan eta egitan hasi denetik.
Hirugarrena.- Lizentziak emateko baldintzak betetzen badira, lizentzia horiek emango dira eskatzen diren
urterako, interesatuek hurrengo urteetarako, behar den aldez aurretiko denboraz, eskaera berria aurkeztu
beharko diote udal administrazioari.
Laugarrena.- Ordaindu beharra daukate udal lizentziaren titularrak eta lizentziarik ez dutenak bide
publikoa okupatzen dutenak tasa honetako objektu diren edozein elementurekin. Ordaintzera behartuta daude
solidarioki okupazio establezimenduen jabe edo titularrak.
Bosgarrena.- Ordaindu beharra sortzen den unean ulertuko da tasa sortuta dagoela eta ordaindu behar
diren kuotetan ezin da kenketarik ez hainbanaketarik egin ustiapenaren iraupena edozein izanik ere eta
zergadunari aurkeztuko zaion erreziboaren bitartez ordainduko dira, ordaindu beharra sortu ondoren hurrengo
hamabost egunen barruan.
Seigarrena.- Tasa ordaindu behar izatetik salbuetsita egongo dira Agintari eta Erakunde Publikoen
erabilerarako instalazioak harreretan, ekitaldi publikoetan eta gizarte-ongintza eta onbeharreko zereginetara
xederatutakoak.

IV. IBILGAILUAK FINKETARA ESPALOIAN ZEHAR SARTZEA ETA BIDE
PUBLIKOAN IBILGAILUETARAKO APARKALEKUA GORDETZEA
1. Bi gurpil edo gehiagotako ibilgailu beribilen gordetegia eta zaindegia, zerbitzu horretaz gainera,
garbitu eta koipea emateko zerbitzuak prestatu zein prestatu ez, urteko eta pasabide eskubide eta erreserba
bakoitzeko, ibilgailuen duten kapazitatea oinarria hartuta, hurrengo eskalaren arabera:

- 10 ibilgailu arte
- 10-25 ibilgailu artean
- 25-50 ibilgailu artean
- 50-100 ibilgailu artean
- 100 ibilgailutik gora

Euro
44,14
95,85
204,47
414,50
552,56

2. Jabe bakar bat edo batzuenak diren gordetegi kolektiboak 5 ibilgailu baino gehiagodun ugazabek denek
batera edo bakoitzak berak bakarrik erabilita, aurreko epigrafean oinarria hartua ordaindu beharko dute zerga.
3. Pasabide bakoitza finka edo orube barrura, 5 auto arteko sarrera edo irteerarako. 44,14 euro/urteko.
4. Moto, auto-konponketa, eraikuntza tailerrek pasabide bakoitzeko ordainduko dute: 95,85 euro/urteko.
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5. Garajeak izan barik, ez eta tailerrak, ibilgailuen erakusketa eta salmentan diharduten establezimenduak:
44,14 euro/urteko.
6. Eraikiko den eraikuntzarako, edo eraikuntza batean egingo diren obralan edo beste arrazoiengatiko
pasabide bakoitzeko emandako baimen bereziek ordaindu beharko dute hilabeteko edo hilabete zatikiko
pasabide bakoitzeko: 204,47 euro.
7. Tarifatutako pasabidek udal lizentziarekin batera doan ibi baimenaren kontzesioa lortu dutenean,
ordaindu beharreko kuota honakoa izango da: urteko/gordetako/metro linealeko 70,48 euro.
8. Bide publikoan aparkalekuak erreserbatzea edo gordetzea, partikularrek eta norbanakoek euren
jarduerak egiteko, ondorengo tasa hauek sorraraziko ditu:
Euro
- 3 aparkaleku plaza bitarte
- 5 aparkaleku plaza bitarte
- 5 aparkaleku plaza bitarte baino gehiago

11,04 astean
22,07 astean
4,44 euro/plaza astean

9. 70,48 euro/metro lineal sortuko da erreserba eta urte bakoitzeko larrialdiko sarrera edo irteera izateko
espazioa erreserbatzeagatik.
APLIKAZIO ARAUAK.a) Tasa honen objektu dira galtzadatik eraikuntza eta orube barru aldeetara ibilgailuen sarreraren
ondorioz sortutako bide publikoaren ustiapen bereziak eta aparkalekua gordetzeagatik, edo geraleku eta
zamalanetarako abantaila berezien ondorioz sortutakoak.
b) Ordaintzeko beharra ustiapen berezia egiteko udal lizentzia edo baimena ematearekin batera sortzen
da, edo ustiapena hasten den une beterik, beharrezko baimenik gabe egingo balitz.
c) Lizentzia edo baimena jaso, edo baimenik ez izanik ere, bide publikoaren erabilpen eta ustiapen
berezia egiten duten pertsonek tasa honen ordaindu beharra izango dute.
d) Areto, lokal batek pasabide bi edo gehiago dituenean, lehenengoak ordainduko du lehen epigrafeari
dagokion tarifa eta beste pasabideek dagokien tasaren % 50 kenketa izango dute.
e) Pasabideen instalazio, kontserbazio, erreforma, kentzea eta aparkalekuen gordetze gastuak, baita bere
seinalizazioarenak ere, eskatzaileen kontu eta kargura izango dira.

V.
BIDE PUBLIKOAN EDO HERRI-LURRETAN ZANGA, ERRETEN, ZULO,
AZTERGUNE EDOTA ANTZEKOAK ZABALTZEA ETA, ORO HAR, BIDE
PUBLIKOETAKO ESPALOI EDO ZOLADURA ALTXATU ETA OKUPATZEA
OBRA-HONDAKIN, HESI, ZURKAITZ, ASTO EDOTA ALDAMIOZ
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1. Erreten eta azterguneak zabaltzen direnean gasa, ura edo argi-indarreko hartune berrietarako, haritza
edo tutuak bota eta eramateko, eman eta kendu giltzak ipintzeko, erregistro kutxatilak, matxuren konponketa
beharrak egiteko, eroanbideak, e.a. 11,92 euro izango da metro lineal bakoitzeko.
2. Lurpeko ganberak deposituak eta transformadoreak, zerbitzuak, sarrera putzuak edo aireztapenekoak
eta beste antzerako batzuen instalazioan, m3 edo harrerako zatiki bakoitzeko, asteka hainbatu ahal izanik: 7,80
euro.
3. Hesiak, aldamioak, igotzeko plataformak eta montakargak, edozein obra edo instalazio motaren aurrean
jarritakoak ordainduko du 5,28 euro m2 edo frakzioko hileko, asteka hainbanagarria izanik.
4. Bide publikoa edukiontziekin, obretako material edota hondakinak garraiatu, utzi edo jasotzeko
elementu lagungarri edo osagarriekin okupatzea obraren lekuan edo kokapenean bertan, edo hobi septikoak
garbitzeko kamioiak bide publikoak aparkatzeagatik, m2 edo zati eta hilabete bakoitzeko hau ordainduko da, eta
astetan hainbanatu ahalko da: 5,28 euro.
APLIKAZIO ARAUAK.Lehena.- Ordenantza honetan arautzen den zergaren objektua da bide publikoaren eta herriaren erabilera
publikorako diren udalaren jabariko lur eta jabetzapeko terrenoetan ustiapen berezia egitea zangak zuloak,
mea-aztergune antzekoak zabaltzeagatik, espaloia, zoladura eta antzerakoak altxatzeagatik, behar eta lan
horietatik eratorritako materialez bide publikoa okupatzeagatik eta hesi, aldamio, eta beste eraikuntza arloko
elementuekin hartu-emanetan dauden instalazioen bitartez egindako okupazioaren ondorioz sortutako ustiapen
bereziengatik.
Bigarrena.- Ordaindu beharra sortuko da interesatuek Udal Administraziotik lortu behar duten tasaren
objektu diren obrak eta ustiapena egin ahal izateko derrigorreko eta aldez aurretiko lizentzia ematearekin batera,
edo, bestela, obra edo ustiapen horiek benetan egin direnean, dagokion baimen barik egin izan badira.
Hirugarrena.- Ordaindu beharra dute udal lizentziaren titularrek, hala nola bide publikoaren okupazioaz
benetan aprobetxamendua egiten duten edo onura hartzen duten pertsonek edo erakundeek. Tasaren ordaintzea
bateragarria da bide publikoaren lurrazpikoaren okupazioaren ondoriozko aprobetxamendu bereziagatiko
Tasaren Ordenantza arautzailearen aplikazioaren ondoriozko kuotekin.
Laugarrena.- Erreten, zanja eta lurpeko ganberak zabaltzegatiko tasak behin bakarrik likidatuko dira
aprobetxamendu bakoitzeko; gainerako aprobetxamendu eta ustiapenen ondoriozkoek hilero sortzapetuko dute
eta ezin izango dira murriztu ez eta gutxitu, hileroko errezibo bitartez kobratuko direlarik.
Bosgarrena.- Tasa honen objektu diren obra edo ustiapenen bat egiteko gogoa duen pertsonak edo
erakundeak Udal Administrazioari dagokion lizentzia eskatu beharko dio aldez aurretik; lizentzia-eskaeran
jasota geratu behar da obra edo ustiapenaren izaera eta zer-nolakoa, zenbat denbora iraungo duen eta gainerako
beste beharrezko azalpen guztiak lizentzia eman ala ez aztertzeko zein ordaindu beharrekoaren zenbateko
zehaztu eta aplikatzeko.
Seigarrena.- Hileko tasaren objektu diren elementuak erretiratu ondoren, interesatuek dagokion baja
aitorpena aurkeztu behar izango dute derrigor eta indarrean sartuko da baja-eskaera aurkeztu ondorengo
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hurrengo hilabeteko lehen lanegunetik hasita; horrela ez badute egiten ere tasak berdin jarraituko dira
aplikatzen, beraien gaineko erreklamazio edo bueltatzerik ez delarik izango.
Zazpigarrena.- Epigrafe honetako obrak geldituta badaude bi hilabete baino gehiagoko denbora batea,
justifikatutako arrazoi barik, hirugarren hilabetetik aurrera tarifa honen aplikazioaren ondoriozko zenbatekoek
% 100 errekargua izango dute; obrak amaitu ondoren, berriz, ustiapenek jarraitzen badute, tasak % 200
errekargua izango du.
Zortzigarrena.- Fatxadak konpontzeko lanen ondorioz instalatu behar diren hesi, aldamio, igotzeko
plataforma eta montakargei dagozkien tarifak % 50 gutxituko dira, beti eta instalazio aldiak ez baditu hiru
hilabete baino gehiago irauten.
Bederatzigarrena.- Epigrafe honetan araututako Tasen kalte barik, zoladurak berriro jartzeagatik edo
berreraikitzeagatik praktikatuko diren likidazioak jakinarazi egingo zaizkie interesdunei eta benetan ordaindu
egin beharko dira jakinarazpena jaso zenetik hasitako 15 egunen barruan, egun horiek igaro baino lehen.

VI. BIDE PUBLIKOETAKO ZORUA, LURPEA ETA HEGALA OKUPATZEA
LEHEN TARIFA.- Eroanbideak.
1. Behe tentsioko hiru hari eroale eta neutroaz gehienez osatutako argi-indarreko eroanbideko metro lineal
edo zatiki bakoitzeko eta urteko, hona hemen ordaindu beharko dena:

a) 10 mm2 sekzioa arte
b) 10-50 mm2 sekzio bitartean

Lurpekoak Airetikoak
euro
euro
0,04
0,06
0,06

0,10

c) 51-200 mm2 sekzio bitartean
d) 201-500 mm2 sekzio bitartean

0,07

0,19

0,19

0,29

e) 500 mm2 sekzioaz gora

0,42

0,50

Lurpeko instalazioak hari eroale anitz bere barruan sartzen dituen tutuaren bitartez ipintzen direnean,
kontuak egiteko eta kitapenerako oinarri moduan hartuko dugu hari eroale guztien arteko sekzioen batuketa.
Airetiko eroanbideetan, kasuan kasuko, hiru hari eroale eta neutro bakoitzeko, haritza eroanbide berri
moduan hartuko dugu eta eroanbide guztiek duten sekzioen arteko batuketa izango da kitapenaren oinarria.
2. Goi-tentsioko argindar eroanbide metro lineal edo zati bakoitzeko urteko, 0,50 euro.
3. Berariaz tarifatu barik geratu diren kableak, metro lineal edo zati bakoitzeko urteko:
Euro
Lurpekoak
Airetikoak

0,07
0,17
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BIGARREN TARIFA.- Tutuak, tutueria.
Jariakin edo solidoen eroanbiderako lurpeko tutueriako metro lineal edo zati bakoitzeko urteko:
Euro
a)
b)
c)
d)
e)

50 mm. diametro artekoak
51-100 mm. diametro bitartekoak
101-200 mm. diametro bitartekoak
201-500 mm. diametro bitartekoak
500 mm. diametrotik gorakoak

0,06
0,09
0,21
0,61
2,07

HIRUGARREN TARIFA.- Transformadoreak.
Euro
Bide publikoan dauden argindarreko transformadoreak:
a) Okupazioa 20 m2 artekoa denean, urteko
b) Okupazioa 20 m2 baino gehiagokoa denean, urteko
Lurpeko transformadoreak, bakoitzak urteko

33,07
49,57
52,15

LAUGARREN TARIFA.- Beste instalazio batzuk.

1 A.- Erregistro-kutxatilak m2 erdi artekoak
1 B.- Erregistro-kutxatilak m2 erdi baino gehiagokoak
2.- Lur azpian, goi-tentsioko banaketa edo deribazio kutxetak
3 A.- Txanpoiz akzionatutako salmenta automatikoko aparailu edo
makina, baskula automatiko edo antzeko bakoitzeko. Urtean.
3 B.- Aurreko aparailu berdinak udal eraikin edo aretoetan ipinita
4.- Gasolina-hornigailuak, lubrifikatzaileak, aire-zerbitzuko gailuak,
gasolioa eta bestelako gaiak gordetzeko andelak eta abar, urteko.
5.- Argazki kabinak eta posta buzoiak, m2 edo zatikiko. Urtean.
6.- Olio astun, ikatz edo beste materiale batzuen deskargako kalapatxa,
tobera, estalki eta ahokadurak. Bakoitzeko:
a) Okupazioa m2 erdia baino gutxiago denean. Urtean.
a) Okupazioa metro koadro erdia baino gehiago denean. Urtean.
7.- Obretako etxola auxiliarrak, m2 edo frakzioko urtean.
8.- Garabiak: Eraikuntzan erabilitako garabia bakoitzeko, besoak edo
lumak bere ibilbidean bide publikoaren lurzorua gainetik
okupatzen duenean, m2 edo frakzioko urtean.
9.- Kutxazain automatikoak, kutxa gotorrak edo antzerakoak, depositu
erakundeen edo beste finantza erakundeen fatxadetan ipinita, beti
eta erabiltzaileari zerbitzua prestatzen bazaio horien aurre aldea
bide publikora dagoela, fatxadako lerroarekiko. Urteko.

Euro
3,26
6,20
3,26
24,82
37,22
61,98
33,07

8,31
20,76
30,43
0,77

528,77
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APLIKAZIO ARAUAK.1. Tasa honen objektua da bide publikoetako eta herriaren erabilerarako xedea duten udal jabetza eta
jabariko lur eta terrenoen zoruan, zoruazpian edo hegalak kable, tutu, argindarra, ura edo gaseko eroanbidebe,
zerbitzua emateko galeria, lurpeko ganbara edo konektore, transformadore, erregai eta gainerako jariakinen
tanke eta depositu, zutoin, tximeleta, aire haritza, lotura, banaketa edo erregistro-kutxa, salmenta
automatikorako baskula eta aparailu, transformadore, depositu, gasolindegi, argazkiak egiteko kabina eta beste
edozein instalazioren bitartez egindako okupazioa.
Udal jabariko bide publikoak dira mantentze-lana, eta kontserbazioa Laudio Udalaren kargu eta esku,
oso-osorik edo zati batean, dauden bide guztiak.
2. Ordenantza honetako Tarifan azaldu diren kuotak urteko dira, ezin dira gutxitu ez eta hainbanatu ere.
Urte bakoitzeko lehen egunean sortu direla hartuko da kontuan, salbu eta tasa ordaindu beharra beranduago eta
geroago sortua izan bada, izan ere, kasu horretan objektua gauzatzen eta egiten den hasten une beretik, hau da,
obligazioa jaiotzen den unean bertan ulertuko baita sortua.
3.Tasak interes orokorreko, auzokide guztiei eragindako edo auzokoen zati nagusi garrantzitsu bati
eragiten dion hornidura zerbitzuen ustiapen enpresen aldeko udalerriko bide publikoetako lurzorua, lur azpia
edo gainetiko hegalak osatzen duten erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia denean, horien
zenbatekoa, kasu guztietan eta inolako salbuespenik gabe, aipatu diren enpresa horien udalerriaren termino
barruan, kasuan kasuko, hileko, hiru hileko edo urtean lortzen duten fakturaziotiko diru sarrera gordinen % 1,50
izango da.
Ondore horietarako, zerbitzu horien ustiapen enpresen artean sartuko dira, baita zerbitzu horien banaketa
eta merkaturatzeaz arduratzen diren enpresak ere.
Ez da sartuko kuantifikazio erregimen berezi honetan telefonia mugikorreko zerbitzuengatiko Tasa.
Kuantifikazioko erregimen berezi hori ezarriko zaie hirugarren arau honetan aipatutako enpresei, hala
hornidurak gauzatzen dituzten dagozkien sareen titularrak direnentz nola aipatu diren, eta sare horien titularrak
ez izanik ere, badira sare berorien elkarrekiko lotura, sarbidea eta erabilera eskubideen titularrak.
Arau honetan eratorritakoaren ondoreetarako, fakturaziotik eratorritako diru irabazi gordintzat hartuko
dira, erakunde bakoitzari egotzi ahal zaizkionen artean, udalerri bakoitzean prestatutako zerbitzuen kontra
prestazio legez lortutakoak direnean.
Ondore horietarako, diru irabazi gordinen artean ezin izango dira sartu prestatutako zerbitzuak
zergapetzen dituen zeharkako Zergen zenbatekoak, ez eta Tasa honen kuantifikazio erregimen berezia
aplikatzen zaio erakundearen diru sarrera propioa ez den hirugarrenen kontura kobratuta kobratutako partidak
ez eta zenbatekoak ere.
Hornidurak eskaintzeko beste inoren sareak erabiltzen dituzten enpresek euren fakturazioko diru sarrera
gordinetatik kenkaria eduki ahal dute beste enpresa batzuei sare horietarako lotura edo sarbidea izategatiko
kontzeptuan ordaindutako zenbatekoen hainbatean. Sare horietako enpresa titularrek konputatu beharko dituzte
kontzeptu horretan jasotako diru zenbatekoak enpresaren fakturazioko diru sarrera gordinen artean.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ORDENANZA: 46- Ordenanza fiscal 8 (euskera)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: I9BK6-U2WDT-TYM33
Fecha de emisión: 21 de diciembre de 2020 a las 9:55:46
Página 17 de 23

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

ESTADO

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: 360600 I9BK6-U2WDT-TYM33 A88E1429C72444512D12625F54D35844C0F52ACC) 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

Erregimen berezi honen ezarpenaren ondorioz sortutako zenbatekoa hainbatu egin ahal izango zaie arau
honetako hornidura zerbitzuen erabiltzaileei.
Arau honetan araututa tasak udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak prestatzeagatik ezar
daitezkeen beste Tasa batzuekin bateragarriak dira, eta horien subjektu pasiboak izango dira arau honetan
aipatzen diren enpresak, Toki Ogasunak arautzen duen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 23.1.b) Artikuluan
xedatutakoarekin bat, beraz, Tasa hau ordaintzetik kanpo geratuko da, udal bide publikoen lur zorua, lur azpia
eta hegalean eratutako ustiapen eta aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatuaren ondoriozko beste Tasa
batzuk ordaindu beharra.
Ekonomia ekitaldi bakoitzeko lehenengo lau hilabeteen barruan enpresek aurkeztuko dute udalerriaren
barruan burututako horniduretatik lortutako irabazien aitorpena, aurreko urtean lortutako irabazi gordinen
zehaztasunekin batera.
Aitorpen horrekin batera enpresa kontabilitatearen laburpena aurkeztu beharko da eta kasu bakoitzean
Laudio Udalak eskatuko duen dokumentazioa.
Laudio Udalak zehaztuko du edo behin behinean kobratuko du tasa hau eta, kobrantza egin ondoren, bost
(5) urteko epea izango du ordaintzeko zenbatekoa zuzentzeko. Epe hori igarotakoan, kobrantza behin betikoa
dela ulertuko da.
4. Udalak ustiapen horiek egin ahal izateko lizentzia, kontzesioa edo baimena emateagatik edo, baimen
ezean, ustiapen horiek benetan egiten direnetik sortuko da ordaindu beharra.
5. Ordaindu beharra izango dutenak udal lizentzia edo kontzesioen titularrak edo/eta pertsona edo
erakundeak izango dira bide publikoko zorua, zoruazpia edo hegala benetan okupatzean edo okupazioaren
aprobetxamendua euren aldekoa denean.

VII. BIDE PUBLIKOETARA IRTEN EDO FATXADA LERROA GAINDITZEN
DUTEN MAILADI, OLANA, BALKOI,
BEGIRATOKI ETA ANTZEKO
INSTALAZIOAK
APLIKAZIO ARAUAK.1. Bide publikoaren hegalkiaren eta udal erabilpen publikoko ondasunen okupazioa hartzea da tasa
honetako helburua hurrengo elementuez: balkoiak, sabaiak, etxe-sabaiak, begiratokiak eta bestelako eraikitako
elementuak, bide publikoaren gainekoak edo etxe aurreko marratik irtenda daudenak; baita olanak, oihalak,
berinetxeak, errotuluak, berinaterpeak eta bide gaineko antzeko eraikinak ere.
2. Udalak ustiapen horiek egin ahal izateko dagokion lizentzia, kontzesioa edo baimena emateagatik edo,
baimen ezean, ustiapen horiek benetan egiten direnetik sortuko da ordaindu beharra.
3. Ordaindu beharra izango dutenak udal lizentzia edo kontzesioen titularrak edo/eta pertsona edo
erakundeak izango dira bide publikoko zorua, zoruazpia edo hegala benetan okupatzean edo okupazioaren
aprobetxamendua euren aldekoa denean.
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4. Tasa udalak lizentzia ematen denean sortu eta zorpidetuko da, edo jarduera udalaren baimen barik hasi
bada, ustiapena eta aprobetxamendua hasi denetik. Hurrengo eta jarraiango urteetan kuota urte bakoitzeko
urtarrilaren 1ean sortu eta zorpidetuko da.
5. Urteko kuota ordaindu beharra dutenek baimendutako ustiapenen gutizko edo zatiko baja aitorpenak
aurkeztu beharko dituzte horrelakorik gertatzen den unean; betebehar hau betetzen ez dutenek tasa ordaindu
beharraren menpean lotuta jarraituko dute. Baja aitorpen horiek ondorioak eta indarra hartuko dute aurkeztu
diren egun eta datarekiko hurrengo urtarrilaren 1etik aurrera.
LEHENENGO TARIFA.Zergaren oinarria izango da eraikina bertikalki proiektatzen den metro koadroak duen balioa, VBR
produktu legez kalkulatuta, baimendutako proiektuen arabera eraiki ahal diren solairu zenbatekoarekin
biderkatuz. Salbuespen bakarra izango dira ibilgailuak gordetzeko erabiltzen diren sestrapeko baxu eta
ganbaretarako edo instalazioetarako dauden goiko solairuak.
Balio hori bide publikoaren gainetik dagoen solairu bakoitzeko hegal m2 guztiekin eta solairu
zenbatekoaz biderkatuko da, eta lortutako emaitza ustiaketa gauzatzeko gai diren solairuen kopuruarekin
zatituko da.
Hegalak ireki eta zabalak direnean, kuotan % 50 kenketa egingo da.
Balkoi edo terrazak begiraleku eta behatoki bihurtzen direnean modalitate bakoitzean kitatu diren
zenbatekoen ezberdintasuna ordaindu beharko da.
BIGARREN TARIFA.Berinaterpeek, berinetxeek, eta gainerako hegal elementu finkoek, m2 edo zatiki bakoitzeko 3,68 euro
ordainduko dute.
Olanak, pertsianak, gortinak eta hegalkinak, finkoak ez direnak, hau da, mugikorrak edo zabalgarriak
direnak, etxeko fatxada eta aurre aldea gainditzen duten m2 bakoitzeko edo luzera zatiki bakoitzeko 7,31 euro
ordainduko dute.
Kitatuko den gutxienezko zenbatekoa, kontzeptu biengatik, hauxe izango da: 10,31 euro.
HIRUGARREN TARIFA.Udalak gauzatuko du proiektu bat merkataritza markaren irudia txertatuta duten salmenta puntuetan
merkataritza errotuluak instalatzeko; errotuluok tasatik salbuetsita daude.
Hala ere, errotulu horietan publizitatea sartzen duten merkatariek 75,48 euro ordaindu beharko dute.

VIII. HERRI ERABILERAKO BASOETAN, USTIAPEN KOMUNEKO BASO EDO
LURRETAN (HERRI BASOETAN EDO HERRI LURRETAN) EDO UDALAREN
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BERE JABETZAPEKOETAN
APROBETXAMENDUA

LARRE,

BARRUTI

ETA

BAZKALEKUEN

APLIKAZIO ARAUAK.1. Laudio Udalerriko barrutian kokatuta dauden larreen aprobetxamendua, erabilera publikoko
herri-basoetan edo aprobetxamendu komuneko edo jabetzako lurretan Herriaren Onurako Basoetan eta Udal
Jabariko Herri Basoetan larreen ustiapena arautzen duen Udal Erregelamenduaren terminoetan
2. Ordaindu beharra sortuko da honen eranskinean adierazita doan tarifa barruko ganaduarentzako larreen
ustiapena hastearekin batera.
3. Larreen kuotak urte bakoitzeko ordaintzen dira. Kobrantzarako oinarria izango da ganaduaren jabeak
aurkeztutako aitorpena abere kopuru eta aberastasuneko estatistika eratzeko.
TARIFAK.Abel-buruak eta ganaduak larreetaratzeagatiko kuotak Arabako Foru Aldundiak ezarriko ditu arabar
mendi publikoetan larreratutako ganaduarentzat.
Tasa urtero ordaindu behar da Laudio Udalerriko barrutian kokatuta dauden larreen eta erreturen
aprobetxamendu erabilera publikoko herri-basoetan edo aprobetxamendu komuneko edo jabetzako lurretan.
Erreturak erein eta hazteko laboratzen diren lurrak dira. Kuota Arabako Foru Aldundiak urtera adieraziko duena
izango da, indarreko urtean baso ustiapen guztiak onartzeko ebatziko duen Foru Aginduaren bitartez.
Dena dela, ganaduak edo artzainak errespetatu behako ditu udalaren jabetzapeko basoetan finkatuta
dauden pasabide baimenak eta debekuak.

IX. AZOKA PLAZAKO SALTOKIEN ERABILPENA
1.- SALTOKI FINKOAK (HORNIDURA PLAZAKO AZOKA):
Euro/hileko
58,95
117,90

Saltoki bakunak eta soilak
Saltoki bikoitzak

2.- OSTEGUNETAKO AZOKA TRADIZIONALAREN ETA BASERRITARREN AZOKA ETA
HURBILTASUNAREN SALMENTA POSTUAK:
Kokapena
a) Aldai plaza (eremu estalia)
b) Herriko Plaza:

c) Aldai plaza (estali gabeko gunea gehi kantxako gunea)

Metro2
2,5 m2

Euro/urteko
110,00

16 m2
24 m2

550,00

45 m2
24 m2

1.430,00

825,00
825,00
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3.- ALDI BATEKO EDO BEHIN BEHINEKO SALTOKIAK:
- Prezioa enkante-subasta zabal eta publikoan finkatuko da.

X.

UDAL JABARIKO HERRI-BIDEEN ERABILERA BEREZIA

Udalaren jabariko bideak erabiltzeagatik ordaindu beharko den tasa, egin beharreko bidearen nondik
norainoko luzeran oinarria hartuta kalkulatuko da; hona hemen eskala:
Bide-luzera
Km. 1 arte
1-2 Km. artean
2 Km. baino gehiago

Euro/Estereo
0,20
0,28
0,32

Euro/Tm.
0,29
0,40
0,46

Ezarri da 30,60 euroko gutxienezko tarifa.

XI. MERKATARITZAKO GAIEN EDO BIDAIARIEN GARRAIOKO IBILGAILUEN
APARKALEKUA ERABILTZEA, ARANTZAR UDAL APARKALEKUAN
APLIKAZIO ARAUAK.1. Ordaindu beharra sortzen da merkataritzako gaien edo bidaiarien garraioko ibilgailuak aparkatzeko
udal lizentzia edo baimena ematearekin batera, edo dagokion baimenik gabe egin bada Arantzar Udal
Aparkalekuan, aparkatzeko egintza hasi den une beretik.
2. Tasaren subjektu pasiboak dira Arantzar Udal Aparkalekua erabiltzen duten pertsona fisiko edo
juridikoak.
3. Tasaren sortzapena eta horren ondoriozko ordaindu beharra gertatzen da Arantzar Udal Aparkalekuaren
erabilera egite hutsagatik eta bakarragatik.
4. Aparkalekuko erabilera arauak jasota daude Merkataritzako gaien edo Bidaiarien garraioko Ibilgailuen
Udal Aparkalekuko Barruko Arauen Erregelamenduan.
5. Ohiko erabiltzaileak ez direnen kasuan izan ezik, tasaren kobrantza hileroko errezibo bidez gauzatuko
da. Hori kobrantzarako jarriko da helbideratutako banku kontuetan, hilabete bakoitzeko lehen 10 egunetan
zehar. Hala egingo du udalak berak edo aparkamenduaren kudeaketa bere esku gomenda diezaiokeen beste
hirugarren batek.
TARIFAK.Partzela handiak
Partzela txikiak
Pasadizokoak

145,00 Euro/hileko
116,00 Euro/hileko
8,00 Euro/egun
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BONIFIKAZIOAK.Zerga-egoitza Laudion duten pertsona fisiko eta juridikoek tarifaren zenbatekoaren % 25eko hobaria izango
dute 2021eko ekitaldian.

XII. AUTO-TAXIAREN GARRAIO ZERBITZUA
APLIKAZIO ARAUAK.1. Zerga-egitatea dira ondorengo kontzeptu hauek:
a) Lizentziak onartzea, ematea eta eskaintzea.
b) Legez hala badagokio, Lizentzia eskualdatzeko baimena ematea, indarrean dauden legeekin bat.
2. Tasa sortzapetu eta zerga ordaindu beharra sortzen da Laudio Herriko Etxeak dagokion lizentzia eman
eta eskaintzen edo bere eskualdatzea baimentzen edo ibilgailuaren ordeztea baimentzen duen egunean bertan.
3. Ordaindu beharra du:
a) Lizentzia ematea, luzatzea eta erabilera eta ustiapenagatik, eman zaion pertsona titularrak.
b) Lizentzia bati atxikitako ibilgailua ordezteagatik, bere titularrak.
c) Lizentzia eskualdatzen den kasuetan, aldatzen duenak, salbu eta guraso eta seme-alaben edo
ezkontideen arteko eskualdatze kasuetan izan ezik.
4. Baimendutako eskualdaketek transmisioko tarifa normala ordainduko dute, salbu eta titularraren
heriotza dela kausa sortutakoak, onuraduna zendutakoaren jaraunslea denean eta, erretiro kasuan, hartzaile
berria oinordeko bat denean, bada, kasu horietan, transmisioa ez da zergapeko eta lotetsita egongo.
TARIFAK.Lizentziak onartzea, ematea eta eskaintzea.
Ibilgailuen erabilera eta ustiapena Ibilgailuak ordeztea

XIII. UDAL JABARI PUBLIKOA
ANTENAK INSTALATZEKO

EDO

Euro
3.060,00
30,60

HERRI-ONDASUNAK

LAGATZEA

APLIKAZIO ARAUAK.1.a Tasaren obejktua da udalaren jabetzako edo erkidearen ondasunen erabilera lagatzea udalerrian
Laudio Udalak erabakitako antenen instalaziorako.
2.a Tasaren subjektu pasiboak dira udalaren jabetzako edo erkidearen ondasunen erabilera lagapen
hartzaile diren pertsona fisikoak edo juridikoak.
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3.a Tasa zor izango da eta ordaindu beharra sorraraziko da Udalak udalaren jabetzako edo erkidearen
ondasunen erabilera lagapena onartzea erabaki duen egunean. Urteko kuota osorik ordainduko da, erabilera
lagapenaren eguna zeinahi izan arren edo erabilera hasten une beretik, erabilpen hori dagokion baimen barik
egingo balitz.
4.a Emandako ondasunen erabilera arauak jasota daude udalerrian era eta mota honetako instalazioak
arautzen dituen Ordenantzan.
TARIFAK.Emakida- edo kontzesiodunek ordaindu beharko dute:
A) Urteko kanona, kontsezioaren jabeak jabari publikoa okupatzeagatik:
Aurreko urteko kanona x (1 + (1/100))
- Obraren amaiera-ziurtagiria aurkezten den egunaren biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen
kobratzeko epea eta egun horretan bertan sorraraziko da urtero.
- Kasua bada okupatutako azalera aldatu egin dela (handitu edo gutxitu), neurri eta proportzio
berdinean berrikusi beharko da kanona. Halaber, urtea osorik ez bada betetzen, dagokion
proportziozko zatia ordaindu beharko da.
- Lehen urteko kanona 2014 urtekoa da eta 3.000,00 euroan zenbatetsi zen.
B) Urteko kanona, emakida edo kontzesio nagusiaren objektu den zentroan ekipoak instalatzen dituen
operadore bakoitzeko:
Aurreko urteko kanona x (1 + (1/100))
- Emakida- edo kontzesiodunak urteko kanon finkoaren kobrantza-epe berdinaren barruan egin
beharko du ordainketa.
- Hortaz, urtea osorik ez bada betetzen, dagokion proportziozko zatia baino ez da ordaindu beharko.
- Lehen urteko kanona 2014 urtekoa da eta 3.500,00 euroan zenbatetsi zen.

XIV. UDAL BARATZE EKOLOGIKOEN LAGAPENA
APLIKAZIO ARAUAK.1.- Tasarako objektua da baratze ekologikoak erabiltzeko lagapena, Laudio Udalak erabakita, udalerrian.
2.- Tasaren subjektu pasiboak dira baratze ekologikoen lagapena duten pertsona fisikoak.
3.- Tasa sortu eta ordaindu beharra dago, Udalak erabili beharreko ortua ematen duen egunean, eta
hiruhileko osoa ordaindu beharko da, lagapenaren data edozein izanik ere.
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4.- Tasa ordaintzetik salbuetsita daude, ortuak erabiltzeko eskubidea Gizarte Ongizate, Lankidetza eta
Osasun Arlotik etorritako ebazpenen bitartez lortu duten pertsonak.
5.- Baratze ekologikoak erabiltzeko arauak beroriek arautzen dituen erregelamenduan daude jasota.
TARIFAK.Ortu ekologikoen adjudikaziodunek ondorengo kuotak ordainduko dituzte:

Banakako ortuak, hiruhileko bakoitzean
Ortu bikoitzak / familiakoak / taldekoak, hiruhileko

Euro
21,42
39,78

XV. AUTOKARABANAK APARKATZEA ETA HORIETAN GAUA IGAROTZEA
APLIKATZEKO ARAUAK.1.- Tasaren kobragaia da autokarabanak edo texebizitza-ibilgailuak aparkatzeko mugatu den zonaldeko
jabari publikoaren zati baten aprobetxamendu berezia edo horren erabilera pribatiboa egitea, Laudion
horretarako dagoen aparkalekuaren barruan.
2.- Tasaren subjektu pasiboak dira tokiko jabari publikoa onura partikularrerako erabiltzen, baliatzen edo
aprobetxatzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. Horretarako atondu den aparkalekuan aparkatzean, ulertu
egingo da aprobetxamendua egiten duen pertsonak (jabeak edo gidariak) subjektu pasiboaren izaera duela.
3.- Tasa ordaintzeko obligazioa dute zerbitzuaren onura jasotzen dutenek; kreditu-txartelaz ordainduko
da, aparkatzeko eremuan horretarako instalatu den makina erabilita, han erosi beharreko fitxen bidez.
TARIFAK.Zerbitzua
Egonaldia
Ur-hornidura eta ur gris zein beltzak hustea
Elektrizitatea erabiltzea (Fitxa 1/12 ordu)

Zenbatekoa
euroak/fitxa
Doan
3,05
3,05

XVI. AZKEN XEDAPENA
Udalaren Herri Jabariko Ondasunen Beraziazko Erabilera edo Ustiapen eta Baliatze Bereziagatiko Tasak
arautzen dituen honako Ordenantza Fiskala eta bere Eranskina, orain duen erredakzioaz, behin-behineko izaeraz
onartu zen 2020ko urriaren 5 egunean eta behin betiko izaeraz, 2020ko abenduaren 4 egunean. Indarrean jarriko
da 2021eko urtarrilaren 1 egunean eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzea onartuko den arte.
Elektronikoki sinatutako dokumentua

