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2018ko urtarrilaren 24an BAO 17. zenbakian argitaratuta    

 

 

Udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik 

ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen testu erregulatzailea 

 

Osoko Bilkura honek, 2017ko azaroaren 29an, aho batez, honako hau 

erabagi dau: 

BAKARRA: Udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak 

eskaintzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen testu 

erregulatzailea onartzea era honetan: 

 

UDAL ESKUMENEKO JARDUERAK EGITEAGATIK EDO ZERBITZUAK 

ESKAINTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK 

ARAUTZEN DITUEN TESTU ERREGULATZAILEA 

 

I.- XEDAPEN OROKORRAK 

1.artikulua 

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 44.artikulutik 

50.era ezarritakoarekin bat etorriz, Udal honi erregelamenduak egiteko aitortu 

zaion ahalmenaz baliatuz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.artikuluaren eta harekin bat datozenen 

arabera, lurralde mailako Herri Administrazioa izaki, testu erregulatzaile honek 

hizpide dituen udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak 

eskaintzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak ezarri eta eskatzen dira, 

testu horretan bertan jasotako arauen arabera. 

 

2.artikulua 

 Oro har, eskumen lokaleko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak 

eskaintzeagatik ordainarazi ahal izango da, prezio publikoen bidez, betiere, 
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zerbitzu edo jarduera horiek ordaintzera behartuta dagoenarekin bereziki lotuta 

badaude, hari eragin eta laguntzen badiote, eta baldintza hauek betetzen 

badira: 

 Administratuek beren borondatez eskatu edo jaso badituzte. 

 Zerbitzu edo jarduerak sektore pribatutik eskaintzen badira. 

 

II.- ZERGAPEKO ZERBITZU EDO JARDUERAK 

3.artikulua 

 Zerbitzu edo jarduera hauek eskaintzearen truke ordaindu beharko dira, 

bereziki, prezio publikoak: 

1.- Ikastaroak, tailerrak, aisialdi eta kiroleko zerbitzu eta programak, 

kulturakoak, pertsona nagusienak, gazteenak, berdintasunekoak eta antzekoak, 

alor bakoitzean eskumena duten Udal sailek, enpresa-sozietate publikoek edota 

erakunde autonomoek bultzatutakoak. 

2.- Liburutegi eta Kultur Etxeko zerbitzuak. 

3.- Musika-udalekuak, haurren udalekuak eta antzekoak. 

4.- Argitalpenak saltzea. 

5.- Nestor Basterretxea aretoan, eta bestelako eraikin, instalazio edo espazio 

publiko zein pribatutan udalak edo bere erakunde autonomo edo enpresa 

publikoek programatutako emanaldiak. 

 

III.- ORDAINTZERA BEHARTUAK 

4. artikulua 

Testu honetan araututako prezio publikoak ordaintzera behartuta egongo dira 

prezio horiek ordaintzera behartzen duten zerbitzu edo jardueretatik etekinak 

jasotzen dituztenak. 

 

IV.- PREZIOAK FINKATZEA 

5. artikulua 
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-Gobernu Batzarrak zehaztuko du testu honetan aipatzen diren zerbitzu edo 

jarduerengatik ordaindu beharreko prezio publikoen kontura ordaindu beharreko 

zenbatekoa.  

Prezio publikoekin lotutako zerbitzuak ematen dituzten Udal sailek, enpresa-

sozietate publikoek edota erakunde autonomoek euren proposamenak 

aurkeztuko dituzte, dagozkien txosten teknikoekin batera, eta Ekonomia eta 

Ogasun Sailera igorriko dira, han izapidetzeko. Ekonomia sail honek txosten 

tekniko ekonomikoa prestatuko du, gutxienez zerbitzuaren kostua estali dela 

egiazta dezan, eta prezio publikoa onartzeko proposamena Ogasun batzordera 

igorriko da diktaminatzeko. Irizpen hori Gobernu Batzarrera helduko da 

erabakia har dezan. 

-Aurreko atalean aurreikusitako mugaz azpiko prezio publikoak finkatu ahal 

izango dira baldin eta gizarte, ongintza edo kultura arrazoiengatik edo herriaren 

onuragatik hala komeni bada. Kasu horretan, Ekonomia eta Ogasun Sailera 

igorri beharreko proposamenak, herri onura hori justifikatzeaz gainera, alderik 

egotekotan hura estaltzeko adinako aurrekontu- dotazioa badagoela egiaztatu 

beharko du. 

-Prezio publikoa onartzeko erabakian ezinbestean adierazi beharko da zein 

indarraldi izango duen, eta berariaz aipatu beharko du balio erantsiaren gaineko 

zerga eta ezar litezkeen gainerako zergak ezarri behar izango zaizkion ala 

salbuetsita egongo den. 

 

V.- KUDEAKETA-ARAUAK 

6.artikulua 

Aurreko artikuluan araututako tarifen arabera prezio publikoen kontura eskatu 

ahal izango diren kopuruak eskatutako edo emandako zerbitzu edo jarduera 

bakoitzeko ordaindu beharko dira, eta tarifa bakoitzerako adierazitako kopuruak 

ezin izango dira murriztu. 
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7.artikulua 

Testu honetan aipatzen diren udal jarduerak egiteko edo zerbitzuak emateko, 

aldez aurretik eskatu beharko zaio Udal administrazioari zerbitzuok ematea edo 

jarduerok egitea. Nolanahi ere, zerbitzu edo jarduera horiek ematea, testu 

honetan araututako prezio publikoak ordaintzearen mende geldituko da, beraz, 

prezio publikoa ez ordaintzeak, zerbitzua ez ematea edo jarduera ez egitea 

ekarriko du automatikoki. 

 

VI.- ORDAINTZEKO BETEBEHARRA SORTZEA 

8.artikulua 

Zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten den unean sortzen da testu 

honetan araututako prezio publikoak ordaintzeko betebeharra. 

Hala ere, lehenagotik emandako eta luzatutako zerbitzu-emateak edo jarduerak 

direnean, tarifa bakoitzean adierazten diren denboraldi naturaletako bakoitzaren 

lehen egunean sortuko da ordaintzeko betebeharra. 

 

VII.- ORDAINKETA 

9.artikulua 

1.- Ekonomia eta Ogasun Sailak egingo du prezio publikoen likidazioa eta 

bilketa edo, hala badagokio, haiekin finantzatutako zerbitzuak ematen dituzten 

enpresa- sozietate publikoek eta erakunde autonomoek. 

2.- Oro har, testu honetan araututako prezio publikoak ordaintzeko, udal diru-

kutxetan zuzeneko gordailua egin beharko da, zuzenean dirua sartuta, 

zerbitzua eman edo jarduera gauzatu aurretik, eta tarifan adierazitako 

zenbatekoa ordainduta. 

Emango diren zerbitzuen edo egingo diren jardueren ezaugarriengatik, aldez 

aurretik ezin bada ordaindu, ordainagiri edo kitapenean adierazitako modu eta 

epean egin beharko da. 

3.- Kobratzea kudeatzeari buruzko arauak, tarifak ezartzeko arauak, diruzkoak 

ez diren zerbitzu-eskatzailearen betebeharrak eta zerbitzuak eskatzen dituen 
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betebeharrak ez betetzeagatiko zehapenak Gobernu Batzarrak onartu beharko 

ditu bereziki, Ekonomia eta Ogasun Sailak proposatuta, eta aldez aurretik 

txostena igorri beharko dute prezio publikoa ordaindu beharra sortu duen 

jarduera edo zerbitzuak ematen dituzten Udaleko sailek, enpresa-sozietate 

publikoek edota erakunde autonomoek. 

 

10.artikulua 

Prezio publikoa ordaintzera behartuta dagoenari egotzi ezinezko arrazoiengatik, 

zerbitzua edo jarduera eman edo garatzen ez bada, zenbatekoa itzuli egingo 

da. 

 

11. artikulua 

Prezio publikoen kontura sortutako zorrak premiamenduzko administrazio-

prozeduraren bidez eskatu ahal izango dira. 

 

VIII.- TESTU ERREGULATZAILEAREN  ONARPENA ETA INDARRALDIA 

Udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio 

publikoak arautzeko Testu erregulatzailea , Udalbatzak 2017ko azaroaren 29an 

onartu zuen, eta 2018ko urtarrilaren 25etik aurrera izango du eragina, eta 

indarrean jarraituko du hura moldatu edo indargabetzea erabakitzen den arte. 

 


