
   

Tasen eta prezio publikoen tarifak, 2014ko ekitaldirako.  
Behin betiko onespena 

2013ko urriaren 8an Osoko Bilkurak egindako bileran, 2014. ekitaldirako tasen eta prezio publikoen 

tarifak hasiera batez onestea erabaki zen. 

Tarifa horiek jendaurrean egon dira 30 egunez eta ez da erreklamaziorik egon. 

Ondorioz, tasak eta prezio publikoak behin betikoz onetsitzat jotzen dira. 

Beran, 2013ko abenduaren 10ean.–Alkatea, M.ª Sol M. Taberna Iratzoki. 

ERANSKINA 

KONTZEPTUAK / TARIFAK 2014 

Lurzoruko aprobetxamendu bereziak 

Mahaiak, aulkiak eta mahaitxoak, metro koadro/hiru hilabeteko-Miljar, Xanti, Todo 

a 100 5,80 euro 

Merkatu txikietako saltokiak (herriko bestak), metro egunean 10,00 euro 

Garabiak, edukiontziak eta antzekoak, metro koadro egun bakoitzeko 0,36 euro 

Etxe arteko lur publikoaren okupazioa 23,00 euro 

Bestelako okupazioak, m² urtean 0,72 euro 

Karpak erabiltzeko tasa egun bakoitzeko 303,30 euro 

Hegalkin, zoru eta zorupeko aprobetxamendu bereziak 

Paratutako tanke bakoitzagatik, metro koadro eta urte bakoitzeko 10,00 euro 

Hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresak 

Diru-sarrera gordinen 

%1,5 

Agiriak egin eta tramitatzeko tasak 

Eskabideak eta agiriak  

Edozein udal agiriren kopiak eta fotokopiak, orri bakoitzeko 

Lizentzien, baimenen eta bestelakoen bikoizketak 4,70 euro 

Ordainagirien bikoizketa 1,00 euro 



   

A4 T/B 0,15 euro 

A3 T/B 0,50 euro 

A4 K 1,00 euro 

A3 K 1,00 euro 

Arma txartelen tramitazioa 5,54 euro 

Ziurtagiriak  

Artxiboan kontsultatu beharreko dokumentu edo datuei buruz udal bulegoek 

luzatzen dituzten ziurtagiriak 5,54 euro 

Bestelako ziurtagiriak 2,60 euro 

Dokumentuen konpultsak 1,00 euro 

Lurzati zedula 2,60 euro 

Planoen kopiak  

Metro lineala (0,6ko zabalera) 6,70 euro 

Metro lineala (0,9ko zabalera) 7,70 euro 

Udal P.O. (1,05 m) 7,20 euro 

Hirigintzako kontsulta eta txostenak 110,70 euro 

Kopiak C.D.an 5,10 euro 

Udal Plan Orokorreko C.D. 66,42 euro 

Jarduera lizentzia 

Lokalaren azaleraren arabera  

50 m² arte 253,00 euro 

51tik 100 m²-ra bitarte 336,00 euro 

101etik 200 m²-ra bitarte 503,00 euro 

201etik 400 m²-ra bitarte 756,00 euro 

401etik 700 m²-ra bitarte 1.009,00 euro 

700 m²-tik goiti 1,50 m² 



   

Irekitzeko lizentzia 

Lokalaren azaleraren arabera  

50 m² arte 185,00 euro 

51tik 100 m²-ra bitarte 229,00 euro 

101etik 200 m²-ra bitarte 368,00 euro 

201etik 400 m²-ra bitarte 554,00 euro 

401etik 700 m²-ra bitarte 739,00 euro 

700 m²-tik goiti 0,99/m² 

Jarduera kaltegabea irekitzeko lizentzia edo zinpeko aitorpena edo aurreko komunikazioa 

Jarduera sailkatuetarako irekiera lizentziei dagokienaren %50 

Irekitzeko lizentziaren aldaketa, espediente bakoitzeko 93,00 euro 

Irekitzeko lizentziaren eskualdaketa 93,00 euro 

Zakur arriskutsuen lizentzia 67,00 euro 

Hilerria 

6 urterako 133,00 euro 

Titulartasuna aldatzea 96,00 euro 

MUSIKA ESKOLA 

KONTZEPTUAK / TARIFAK 2014/2015 

Musika hizkuntza 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 159,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 201,00 euro 

Musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 



   

Matrikula 437,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 479,00 euro 

Musika eta mugimendua (3-5 urte) 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 111,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 153,00 euro 

Musika eta mugimendua 6 urte + musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 422,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 464,00 euro 

Panderoa  

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 111,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 153,00 euro 

Haur berezientzako musika 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 111,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 153,00 euro 

Erretiratuentzako musika 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 111,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 153,00 euro 

Txalaparta 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 111,00 euro 



   

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 153,00 euro 

Prestakuntzakoa + musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 474,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 516,00 euro 

Harmonia 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 173,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 215,00 euro 

Forma musikalak 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 173,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 215,00 euro 

Musikarako informatika 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 173,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 215,00 euro 

Kultura musikala 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 139,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 181,00 euro 

Musika H. + musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 483,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 525,00 euro 



   

Musika H. + 2 musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 674,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 716,00 euro 

Irakasg. osag. + musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 604,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 646,00 euro 

Irakasg. osag. + 2. musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 792,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 834,00 euro 

2 musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 627,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 669,00 euro 

Kultura musikala + musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 474,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 516,00 euro 

Kultura musikala + 2 musika tresna 

Aurrematrikula 42,00 euro 

Matrikula 665,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 707,00 euro 

Taldea 



   

Matrikula 16,50 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 16,50 euro 

Musika tresna maileguan uztea 

Matrikula 143,00 euro 

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula) 143,00 euro 

Deskontua familia ugariagatik (aurrematrikularen arabera) %50 

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA 

Ur hornidura 

A) Horniduraren kuota finkoa 

Etxeko eta industriako erabilera (lau hilabetekoa) 

13 mm arteko kontagailua 10,30 euro 

15 mm arteko kontagailua 10,30 euro 

20 mm arteko kontagailua 11,60 euro 

25 mm arteko kontagailua 19,90 euro 

30 mm arteko kontagailua 20,70 euro 

40 mm arteko kontagailua 29,80 euro 

50 mm arteko kontagailua 93,50 euro 

65 mm arteko kontagailua 107,00 euro 

80 mm arteko kontagailua 118,40 euro 

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 51 m³ bitarte 0,44 euro 

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 52 m³-tik goiti 0,55 euro 

C) A-2) Industrian erabiltzeko hornidura, m³ bakoitzeko 0,55 euro 

E) e-2) Behin-behinekotasun kuota finkoa (lau hilabetekoa), kontagailu guztientzat 45,00 euro 

E) e-3) Alta emate puntuala, etxean nahiz industrian erabiltzeko (15 egun gehienez) 40,00 euro 



   

Kopuru hori handituko da, etxean erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat 8,80 euro 

Kopuru hori handituko da, industrian erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste 

bat 43,00 euro 

Hargune bakarra hainbat onuradunentzat 40,00 euro 

Kontsumoa bakoitzari aplikatuko zaio 
 

Saneamendua 

B) Saneamenduko kuota finkoa, etxekoa nahiz industriakoa 4,10 euro 

D) S-1) Saneamenduko kuota aldakorra, etxekoa nahiz industriakoa, metro kubikoa 0,21 euro 

Alta ematea zerbitzuan 

E) e-1) Behin betiko altaren kuota 
 

13 mm arteko kontagailua 109,00 euro 

15 mm arteko kontagailua 109,60 euro 

20 mm arteko kontagailua 121,40 euro 

25 mm arteko kontagailua 163,80 euro 

30 mm arteko kontagailua 218,10 euro 

40 mm arteko kontagailua 339,60 euro 

50 mm arteko kontagailua 509,40 euro 

65 mm arteko kontagailua 921,00 euro 

80 mm arteko kontagailua 

1.333,00 

euro 

E) e-2) Behin behineko altaren kuota 
 

13 mm-tik 50 mm arteko kontagailua 58,70 euro 

65 mm-tik 80 mm arteko kontagailua 105,00 euro 

Hornidurarako baldintzen aldaketa 

F) f-1) Kuota finkoa 87,00 euro 

F) f-3) Eginbehar administratiboen kostua 30,00 euro 



   

Zerbitzuari lotzeko tasa 

G) g-1) Hargune bakunetarako (hornidura edo saneamendua) 145,00 euro 

G) g-2) Hargune bikoitzetarako (hornidura eta saneamendua) 
 

Etxebizitza blokeak:  
 

1) Eraikinaren lotuneagatik, eta etxebizitza bakoitzagatik 157,00 euro 

2) Etxebizitza bakoitzeko lotunea, obra burutu ondotik 42,00 euro 

G) g-3) Negozioko lokal edo etxebizitza bakar baten lotuneagatik 202,00 euro 

Erabiltzaileak eskaturik egiten diren ikuskatze akastunen tasa 

H) Kontagailuko kontsumoa berrikustea 10,00 euro 

H) Gainerako berrikusteak 44,00 euro 

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK  
(BEZ-IK GABE –% 21–) 

Aerobika  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 49,33 euro 

Hiru hileko kuota-3 egun astean 74,52 euro 

Mantentze-gimnasia (2 egun astean eta ordu bat egun ean) 

Kuota 38,54 euro 

Indoor zikloa  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 55,45 euro 

Ipurmasailak, abdominalak eta hankak  

Hiru hileko kuota-egun 1 astean 55,45 euro 

Eskolako kirola  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 21,71 euro 

Gimnastika arina (3. adina)  



   

Hiru hileko kuota-2 egun astean 32,90 euro 

Gimnastika aerobikoa  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 38,54 euro 

Yoga  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 60,24 euro 

Tai jia  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 60,24 euro 

Pilates  

Hiru hileko kuota-2 egun astean 60,24 euro 

Bazkidearen kuota, bainuetxerako, pilotaleku txikir ako eta gimnasiorako eskubidea duena  

Saio bakoitza 5,64 euro 

Hileko matrikula (kuota batean bakarrik) 14,85 euro 

Hileko kuota 25,38 euro 

Hiru hileko matrikula (kuota batean bakarrik) 19,74 euro 

Hiru hileko kuota 63,90 euro 

Bonua (10 saio) 46,05 euro 

Neguko matrikula (kuota batean bakarrik) 39,47 euro 

Denboraldi osoko kuota (urritik maiatzera) 138,14 euro 

Urteko matrikula (kuota batean bakarrik) 59,21 euro 

Urteko kuota (igerilekua barne) 178,55 euro 

Kiroldegia kirolaz aparteko ekitaldietarako erabilt zea 

Jaiegunean, egun erdia 137,21 euro 

Jaiegunean, egun osoa 275,34 euro 

Kiroldegia alokatzea  

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko 19,74 euro 



   

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko: 7,43 euro 

Pilotalekua  

Ordu baten erreserba 4,70 euro 

Ordu baten erreserba hilean 16,73 euro 

Ordu baten erreserba hiru hilean 49,33 euro 

Argi artifiziala, osorik 4,94 euro 

Argi artifiziala erreserbarekin 2,54 euro 

Tenis pista  

Ordu baten erreserba 4,70 euro 

Ordu baten erreserba hilean 16,73 euro 

Ordu baten erreserba hiru hilean 49,33 euro 

Argi artifiziala, osorik 4,94 euro 

Argi artifiziala erreserbarekin 2,54 euro 

Igerilekuak  

Denboraldikoa  

Familiarra 69,08 euro 

Erretiratuak 17,86 euro 

16 urtetik gorakoak 37,02 euro 

10etik 15 urte arte 26,60 euro 

4tik 9 urte arte 17,86 euro 

Hilekoa  

Erretiratuak 12,88 euro 

16 urtetik gorakoak 29,13 euro 

10etik 15 urte arte 15,80 euro 

4tik 9 urte arte 12,88 euro 



   

Egunekoa  

Erretiratuak 1,98 euro 

16 urtetik gorakoak 3,95 euro 

10etik 15 urte arte 3,01 euro 

4ik 9 urte arte 1,98 euro 

TRAFIKOKO ARAU HAUSTEAK 

ARAU HAUSTEAREN DESKRIPZIOA KOPURUA 
 

Garraio publikorako errei batetik zirkulatzeagatik  60,00 Arina 

Ke-hodia libre dagoela zirkulatzea  90,00 Arina 

Hots-seinaleak beharrik gabe erabiltzea  60,00 Arina 

Ibilgailuaren alarma arrazoirik gabe jotzea  60,00 Arina 

Behar den arretarik gabe gidatzea  60,00 Arina 

Arriskurik gabe,oinezkoen eremuan zirkulatzea  60,00 Arina 

Baimendutako pertsonak baino gehiago eramatea, onartutako gehieneko %50 

gainditu gabe  60,00 Arina 

Argiak keinu gisa erabiltzea, araudian ezarritako helburu desberdinekin  60,00 Arina 

Soinu edo gasak sortzea onartutako mailatik goiti  90,00 Arina 

Zamalanetarako eremuan, denbora gaindituz aparkatzea  60,00 Arina 

Gelditzeko debekua duen toki seinalatuan gelditzea, trabarik egin gabe  60,00 Arina 

Zirkulazioa oztopatuz jokatzea  60,00 Arina 

Galtzadaren erdian, trafikoari traba handia egin gabe,aparkatzea  60,00 Arina 

Lorategietan aparkatzea  60,00 Arina 

Oinezko batek errepidea pasatzea oinezkoen pasabidetik kanpo  30,00 Arina 

Pasabidean, ibilgailuen sarrera-irteerak galarazi gabe,aparkatzea  60,00 Arina 



   

Espaloian, oinezkoei traba handirik egin gabe, aparkatzea  60,00 Arina 

Oinezkoen pasabidearen zati bat hartuta aparkatzea  60,00 Arina 

Bigarren errenkadan aparkatzea, gidatzailea bertan egonda  60,00 Arina 

Edukiontzien ondoan, bilketa galarazi edo zaildu gabe, aparkatzea  60,00 Arina 

Erabilgarri den gunea hobekiago erabiltzea utzi gabe aparkatzea  60,00 Arina 

Garraio publikorako erreserbatutako erreietan aparkatzea, galarazi gabe.  60,00 Arina 

Herri gunean 21 bidaiari baino gehiagoko autobusa aparkatzea  60,00 Arina 

Herri gunean 5.000 kg. baino gehiagoko PMA duen ibilgailua aparkatzea  60,00 Arina 

Herri gunean karabana edo atoia aparkatzea  60,00 Arina 

Gurutzaguneetan edo haien ondoan, aparkatzea  60,00 Arina 

Oinezkoen eremuan aparkatzea, oinezkoi trabarik egin gabe  60,00 Arina 

Besteei biratze baimendua egitea eragotziz aparkatzea  60,00 Arina 

Eragin duenak ez desagertuarazi lehenbailehen oztopo edo arrisku bat errepidean  60,00 Arina 

Txartela ikusteko moduan jarri gabe elbarriak garraiatzen dituzten ibilgailuentzat 

gordetako guneetan aparkatzea  60,00 Arina 

30 lan egun jarraiak baino gehiagotan bide publikoko toki berdinean aparkatzea 

edo aparkatua egotea  60,00 Arina 

Tiketarik edo indarrean dagoen egoiliar txartelarik gabe aparkatzea  60,00 Arina 

Faltsututako edo ukitutako tiketak edo egoiliar txartelak erabiltzea  60,00 Arina 

Indarrean dagoen gaitzen duen tiketa edo txartela ongi ez ikusteko moduan jarri  30,00 Arina 

Tiketan paratzen duen denbora luzeagoan aparkatzea  30,00 Arina 

Ordaindutakoa baino hiru aldiz gehiagoko denboran aparkatzea  60,00 Arina 

Gehienezko denbora pasatuz aparkatzea 200 mt.ko limitean egotea  30,00 Arina 

Motorrak, ziklomotorrak edo txirrindulak gaitutako tokietatik kanpo aparkatzea  30,00 Arina 

Abiadura handiagoan ibiltzea  60,00 Arina 

Behar ez den moduan, zirkulazioan traba handirik egin gabe eta arriskurik sortu 

gabe, aparkatzea  60,00 Arina 



   

Plazaren perimetrotik kanpo aparkatzea, bertze bat/batzuk deuseztatuz  30,00 Arina 

Arriskurik gabe, espaloi gainean zirkulatzea  60,00 Arina 

Oinezkoen bide lehentasuna ez errespetatzea, hauei arriskua sortuz  200,00 Larria 

Bigarren ilaran, gidaririk gabe, aparkatzea  200,00 Larria 

Ibilgailuen galtzadan barnako zirkulazioa erabat galaraziz aparkatzea  200,00 Larria 

Ibilgailuarekin zirkulatzea inolako argirik gabe, ikuspen murriztua dagoenean  200,00 Larria 

Oinezko batek gorrian dagoen semaforoa ez errespetatzea  200,00 Larria 

Oinezkoen bide lehentasuna ez errespetatzea, hauentzako arriskurik gabe  90,00 Larria 

Ibilgailuan zaintza sistemak ekiditeko mekanismo bat jarrita izatea  6.000,00 Larria 

12 urtetik (<135 zm) beheitiko bat aurreko jarlekuan eramatea homologatutako 

lotze sistemak erabili gabe  200,00 Larria 

3 urtetik (-135 zm.) goitiko bat gibeleko jarlekuetan eramatea homologatutako eta 

berari egokitutako lotze sistemak erabili gabe  200,00 Larria 

3 urtetik beheitiko bat gibeleko jarlekuetan eramatea homologatutako eta bere 

neurri eta pisuari egokitutako lotze sistemak erabili gabe  200,00 Larria 

Ibilgailuan daudenak ez erabiltzea segurtasun gerrikoa edo homologatutako lotze 

sistemak, behar bezala lotuta  200,00 Larria 

Ibilgailuarekin bidegurutze batean sartu eta geldirik gelditu zeharkako zirkulazioa 

galeraziz  200,00 Larria 

Atzeraka zirkulatzea baimendutako baino tarte handiagoan (15 m)  200,00 Larria 

Behar ez den moduan, zirkulazioan traba handia eginez, aparkatzea  200,00 Larria 

Oinezkoen eremuan aparkatzea, oinezkoei traba eginez  200,00 Larria 

Obrentzat gordetako toki debekatuan aparkatzea  200,00 Larria 

Istripuak/suteak eragin dezaketen gauzak errepidera edo bere inguruan botatzea  200,00 Larria 

Elbarrien ibilgailuentzat gordetako eremuan aparkatzea  200,00 Larria 

Erabiltzaile batzuentzat gordetako errail / bidearen zati batean aparkatzea  200,00 Larria 

Trafiko seinaleak ikustea galarazten duen moduan aparkatzea  200,00 Larria 

Gurutzaguneetan edo haien ondoan aparkatzea, bira edo ikusmena zailduz  200,00 Larria 



   

Edukiontzien ondoan, bilketa galarazita edo zailduta, aparkatzea  200,00 Larria 

Garraio publikorako erreserbatutako erreietan aparkatzea, trafikoa larri galaraziz  200,00 Larria 

Aparkaleku publikoan, zirkulazioa galarazita, aparkatzea  200,00 Larria 

Zamalanetarako eremuan aparkatzea, jarduera hau egin gabe  200,00 Larria 

Plaza edo biribilgunean, ezarritakoaren kontrako norantzan zirkulatzea  500,00 Larria 

Pasabidean, ibilgailuen sarrera-irteerak galaraziz, aparkatzea  200,00 Larria 

Espaloian, oinezkoei traba handia eginez, aparkatzea  200,00 Larria 

Oinezkoen pasabidea osorik hartuta aparkatzea  200,00 Larria 

Gelditzeko debekua duen toki seinalatuan gelditzea, traba eginez  200,00 Larria 

Garraio publikoaren geratokietan, behar bezala seinaleztatuak, zerbitzu orduen 

barrenean aparkatzea  200,00 Larria 

Larrialdi zerbitzu edo segurtasuneko ibilgailuentzat gordetako eremuan aparkatzea  200,00 Larria 

Galtzadaren erdian, trafikoari traba eginez, aparkatzea  200,00 Larria 

Norabide aldaketa egitea gainontzeko erabiltzaileentzat arriskua sortuz  200,00 Larria 

Erdibitzaile, bereiztaile eta bidearteetan aparkatzea  200,00 Larria 

Bi norabideko errepidean, oinezkoen babesgune edo gida gailua dagoenean, 

ezarritakoaren kontrako norantzan zirkulatzea  500,00 Larria 

Oinezkoen pasabidean sartu eta geldirik gelditu, oinezkoen pasabidea eragotziz  200,00 Larria 

Ibilgailuaren gidariak ez erabiltzea segurtasun gerrikoa edo homologatutako lotze 

sistemak, behar bezala lotuta  200,00 Larria 

Seinalerik ez duen bidegurutze batean, lehentasuna duenari biderik ez ematea  200,00 Larria 

Errailez aldatzeko albora mugitu, errail horretan zirkulatzen duenaren lehentasuna 

errespetatu gabe  200,00 Larria 

Istripu batean inplikatua egon, bertan ez dauden kaltetuen identitatea jakinarazi 

gabe  200,00 Larria 

Biribilgune batean biderik eman gabe sartzea  200,00 Larria 

Besteei biratze baimendua egitea erabat galaraziz aparkatzea  200,00 Larria 

Semaforoa gorri dagoela pasatzea  200,00 Larria 



   

Soinua hartu/erreproduzitzen duten tresnekin konektatutako kasko edo aurikularrak 

jarrita gidatzea  200,00 Larria 

STOP seinalea ez errespetatzea  200,00 Larria 

Bidezain baten seinaleak ez betetzea  200,00 Larria 

Egin beharreko maniobrak behar bezain garaiz ez ohartaraztea bertze ibilgailuei  200,00 Larria 

Ezkerreko errailetik zirkulatu, bi norabideko errepidean  500,00 Larria 

Axolagabekeriaz gidatzea (azaldu)  200,00 Larria 

Motorra edo ziklomotor batean babesteko kaskorik gabe zirkulatzea  200,00 Larria 

Galtzada bat baino gehiago duen errepide batean ezarritako norabidearen kontra 

zirkulatzea  500,00 Larria 

Lorategietan aparkatzea (zehaztu)  200,00 Larria 

Telefono mugikorra, nabegatzailea edo komunikazio sistema eskuarekin erabiliz 

gidatu  200,00 Larria 

Biratze debekatua egitea  200,00 Larria 

Marra bikoitz jarraiaren beste aldera iragatea  200,00 Larria 

Norantza aldatzea, debekatuta egonda  200,00 Larria 

Debeku seinaleari kasurik ez egitea  200,00 Larria 

Agindu seinaleari kasurik ez egitea  200,00 Larria 

Ausarkeriaz gidatzea (azaldu)  500,00 

Hagitz 

larria 

Ezarritako alkohol tasa gaindituz gidatu  500,00 

Hagitz 

larria 

Ibilgailu bat gidatu drogak edo gai sorgorgarriren bat hartuta  500,00 

Hagitz 

larria 

Alkohol intoxikazioak detektatzeko frogak egiteari ezezkoa ematea  500,00 

Hagitz 

larria 

Baimenik gabeko karrerak egitea  500,00 

Hagitz 

larria 

Baimendutako %50 baino pertsona gehiago garraiatzea, gidaria ezik  200,00 

Hagitz 

larria 



   

Arau-hauslea ez identifikatzea  200,00 

Hagitz 

larri 

 


