
 

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu 
bereziagatik ordaindu beharreko tasen Ordenantza fiskala. 

 
 

a) Ateria osoari edo horren zati garrantzitsu bati dagozkion hornidura zerbitzuak 
ustiatzen dituzten enpresen aldeko bide publikoen lur, lurrazpi edo lurgainaren 
erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziengatiko tasa 

Aipatu enpresek udal barrutian urtean eskuratzen dituen fakturaziotik datozen 
sarrera gordinen %1,5eko izango da 

 
Zerga-gaia. 
1.- Zerga-gaia da herri onurakoak diren edo auzolagunen zati handi bati eragiten 

dioten hornidura-zerbitzuen enpresa ustiatzaileek udal bide publikoen lurzoruan, 
zorupean edo hegalduran erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu berezia egitea. 

 
2.- Horretarako, honakoak hartuko dira hornidura-zerbitzuen enpresa 

ustiatzailetzat: 
a) Argindarra, ura edo gasa hornitzen duten enpresak. 
b) Jendearentzako telekomunikazio zerbitzuak ematen dituzten enpresak, baldin 

eta udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran erabilera pribatiboz edo 
aprobetxamendu bereziz instalatutako telekomunikazioko sare publikoak, osorik edo zati 
batean, erabiltzen badira. 

 
 
c) Hornidura-zerbitzuak ematen dituen beste edozein enpresa, baldin eta horiek 

emateko udal lurzorua, hegaldura edo zorupea hartzen duten hodiak, kableak eta 
gainerako instalazioak erabiltzen badituzte. 

 
3.- Artikulu honetan jasotakoaren ondorio horietarako, zerbitzu horien enpresa 

ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituztenak sartuko dira. 
 
 

Tarifa aplikatzeko arauak 
 
Ekitaldi bakoitzaren lehen lau hilabetetan enpresek udal barrutiaren barruan egindako 

hornidurengatik lortutako serreren aitorpena egongo dute, aurreko urtean lortutako sarrera 
gordinak zehazki azalduz. 

 
Aipatu aitorpenarekin batera enpresarekin kontabilitateko laburpena eta kasu 

bakoitzean Udal Administrazioak eskatuko dituen agiriak, aurkeztu beharko dira. 
 
Udal Administrazioak prezio publiko honen zehazketa edo behin behineko kobraketa 

egindo du, hori egin ondoren 5 urteetan ordaindu beharreko zenbatekoa zuzendu ahal 
izango delarik eta, epe hori iraganik, kasua bada, behin betikotzat joko da. 

 
 
  



b) Aparkamendu murrizturako ibilgailuen sarrerak kaleko espaloietan eta 
erreserbetan zehar, ibilgailuen geralekuak, edozein motatako merkantzien 
karga eta deskarga  
Sarbide ate bakoitzeko edo ibilgailuak espaloietan eta erreserbetan zehar, 
ibilgailuen geralekuak, edozein motatako merkantzien karga eta deskarga, 
urtean 40,00 € 
Garaje kolektiboko aparkaleku bakoitzeko, urtean 5,00 € 

 
 

c) Postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizun guneak, feriak edo jolas 
lekuak jartzea udalaren herri erabilerako terrenoetan. 

Tarifa 
Eguneko 
Por dia 

1. Janari postuak: txurrotegi, gozokiak, taloak,… 10,00 € 
2. Tiro txosnak, tonbola eta bestelako jokoak.  25,00 € 
3. Auto-txoke pistak. 60,00 € 
4. Zirkoak. 60,00 € 
5. Asteroko feria dela eta postu bakoitzeko. 7,00 € 

 
 

d) Kamioien udal aparkalekua erabiltzeagatik 
Tarifa urteko / 

Por año 
Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Gaineko Zergan udal erroldan dauden 
kamioi edo atoientzako plaza bakoitzeko.  65,00 € 
Aipatutako erroldan azaltzen ez diren kamioi edo atoientzako plaza 
bakoitzeko  180,00€ 

 
 

e) Herri baratzen partzelen erabilera pribatibogatik  
Esleitutako partzela bakoitzarengatik, hileko (urtean lau hilabetean behin 
kobratuko da) 

6,36 €  
 

 
 

f) Heri Antzokiaren erabilera pribatiboa  
Teknikoarekin 

Teknikorik 
gabe 

Legorretako bizilagun  eta entitateek, udal langileen ordutegi 
barruan. 

 
0,00 0,00 

Legorretako bizilagun eta entitateek udal  langileen ordutegi kanpo. 150,00 100,00 
Legorretatik Kanpoko bizilagun eta entitateek, udal langileen 
ordutegi barruan 

 
150,00 100,00 

Legorretatik kanpoko bizilagun eta entitateek, udal langileen 
ordutegiz kanpo 

 
300,00 200,00 

 
 

g) Kultur Etxearen erabilera pribatiboa Teknikorik 
gabe 

Legorretako bizilagun  eta entitateek, udal langileen ordutegi barruan. 0,00 
Legorretako bizilagun eta entitateek udal  langileen ordutegi kanpo. 100,00 
Legorretatik Kanpoko pertsona eta entitateek, udal langileen ordutegi barruan 150,00 
Legorretatik kanpoko pertsona eta entitateek, udal langileen ordutegiz kanpo 200,00 

 


