
ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
20

3-
(II

-4
56

5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 25. Asteartea203. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

Agiriak emateagatik ordaindu beharreko Tasa arautzen duen Ordenantza fis-
kalaren aldaketaren behin-betiko onespena.

Hiru lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza fiska-
la jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren (2022ko uztailaren 29ko Osoko Bilkuran 
behin-behienean onetsia), eta erreklamaziorik aurkeztu ez danez, behin betikotzat jo da 
automatikoki. Horrenbestez, ordenantzaren testu osoa argitaratuko da, Toki Ogasunei 
buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauen 16. artikuluarekin bat.

Bermeon, 2022ko Irailaren 27an.—Alkatea, Aritz Abaroa Cantauriense
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 25. Asteartea203. zk. 2. orr.

AGIRIAK EMOTEAGAITIK ORDAINDU BEHARREKO TASA  
ARAUTZEN DAUEN ORDENANTZA FISKALA

1. artikulua.—Izaerea eta oinarria
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan apirilaren 2ko 7/1985 legearen 106. 

artikuluak emandako ahalmenak erabiltzeko eta Tokiko Ogasunen abenduaren 16ko 
9/2005 Foru Arauaren 21-28 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita, agiriak emateaga-
tik tasa ezarri da. Ordenantza fiskal honek arautuko dau tasea.

2. artikulua.—Egitate ezargarria
Tasaren egitate ezargarria da administrazinoak edo udal organoek 5. artikuluan au-

rreikusitako agiriak emoteko behar dituen espedienteen tramitazinoa dala-eta egiten dan 
administrazino jarduera, alde batek halan eskatuta.

3. artikulua.—Subjektu pasiboa
Subjektu pasiboak dira, agiria eskatzen daben pertsona fisikoak eta juridikoak, oinor-

detzak, ondasunen elkarteak eta Tributuen Foru Arauaren 34. artikuluak aitatzen diren 
gainerako erakundeak.

4. artikulua.—Sortzapena
Tasa ordaindu beharra egitate ezargarria dakarren udal jarduera hasten danean sor-

tuko da. Horretarako, edozelan be, jarduera hasi egin dala ulertuko da subjektu pasiboak 
eskabidea aurkezten duen momentuan. Horregatik behin eskaria eginda, uko egiteak ez 
dau eukiko sortzapenean eraginik eta tasa ordaindu beharko da.

5. artikulua.—Egitate ezargarria eta kuota
Tasa kuota zerbitzuen tarifa taula hau aplikatzearen arabera finkatuko da:

2022 (€)

1.1.  Administrazio agirien eta espedientetako agirien fotokopiak emotea eta Udaletxean 
dauden agirien fotokopia dilijentziadunak ematea:

Zerbitzua bera eta orri bat 3,15

Mugatik gorako orri bakotxeko 0,13

1.2.  Planoen fotokopia paperean, m2-ko 3,53

1.3.  Planoen fotokopia poliesterrean, m2-ko 10,58

1.4.  Argazkiak paperean 2,23

1.5.  Argazkiak CDan 3,19

1.6.  Artxiboko dokumentuen kopia A4 orrian 0,15

1.7.  Artxiboko dokumentuen kopia A3 orrian 0,22

1.8.  Artxiboko dokumentuen kopia CDan 6,71

2.  Arma txartelak emotea 4,87

3.  Udalaren idazkariak eginiko botere banaketea 10,14

4.  Azoka: Hutsik dagozan postuen aldi baterako lizentzia 30,42

5.  Tokiko erakundean eskatzen diran egiaztagiriak, udal erroldako datuetatik egiten dira-
nak izan ezik 4,87

6.  Hautaprobak egiteko eskubidea: Hautaprobetan izena emateagatik ordainduko da (es-
kaera bakoitzeko), aurkeztu daitekeen edo aurkezten den ala ez kontuan izan barik.

6.1.  Txanda irekiko edo barne-sustapeneko hautaprobak egiteko eskubidea 20,00

7.  Alkateak edo zinegotziek egindako ezkontza zibila 102,92

8.  Egitezko bikoteen erregistroa 39,43
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 25. Asteartea203. zk. 3. orr.

2022 (€)

9.  Interesdunak diran partikularren eskariz, afera zibiletan egiaztapenak egin eta poli-
zia-txostenak igortzea:

9.1.  Udaltzaingoaren esku hartze edota egiaztapenaren polizia-txostenaren kopia emo-
tea eta herritarren segurtasun edota zaintza zerbitzuetako jardunean hirugarren ba-
tzuen ondasunen kalteetaz ohartuta egiten dauzan txostenak emotea, kasu honetan 
agiri eskatzailea kaltetua bera ez danean

67,59

9.2.  Trafiko istripuagaitik Udaltzaingoak egindako atestatuaren kopia emotea 270,36

10.   Azokatxoko lizentzien eskualdaketa 1386,20

6. artikulua.—Salbuespenak eta hobariak
Legeetan ezarritako edo nazioarteko itunak aplikatzearen emoitzako arauetan ezarri-

tako hobariak edo salbuespenak baino ez dira emango.

7. artikulua.—Kudeaketa arauak
1. Tasaren tarifa guztiak autolikidazio araubidean eskatuko dira, hau da, zerbitzu 

zehatzaren eskaria egiten den unean zerbitzu horri dagokion tarifa zehatza ordaindu 
behako da. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapenari buruzko zerga ordenantzan araubi-
de horrentzat xedatuta dagoena izango orokorrean aplikagarria. Dena dela, kasu jakin 
hauentzako honako arauak jarraituko dira:

—  1. epigrafekoak: aurretiaz agiri kopurua jakiterik ez dagoenez, ateratzen dire-
nean Berhaz bulegoan finkatuko da eskatzaileak autolikidazio bidez ordaindu 
 beharrekoa.

—  6. epigrafea: udalak deitzen duen plaza batera (funtzionarioa, lan itunpekoa zein 
lan- poltsakoa), jabetzakoa zein bitartekoa izan, txanda libre edo barne sustapene-
ko, lehiaketa, oposizio eta lehiaketa- oposizioetara hautagai gisa aurkezteko esku-
bidea ordaindu egin beharko da. Behin izena emanda eta ordainduta, deialdiaren 
baldintzak betetzen ez dituelako azterketara ezin bada aurkeztu edo aurkezteari 
uko egiten badio, hautagaiak ordaindutako tasa ez da itzuliko.

—  9. epigrafekoak: Interesdunak diren partikularren eskariz Udaltzaingoak egindako 
afera zibileko polizia-txostenen kopiak eskuratzeko, eskariarekin batera, autoliki-
dazioa ordaindu beharko da. Ordaindu barik ez da emango txostenaren kopiarik. 
Emandako zerbitzuarentzat aplikagarria den epigrafeari buruz zalantzarik egote-
kotan, Udaltzaingoaren Buruzagitzaren irizpidea izango da nagusi.

2. Autolikidazioetan epigrafe okerra aplikatu dela egiaztatzen bada, Errenta Sailak 
epigrafe egokiarekin behin-betiko kitapena egingo du autolikidazio bidez ordaindutakoa 
haren kontura erregistratuta.

8. artikulua.—Zerga hutsegiteak eta zehapenak
Zerga arau-hausteen eta horreen kalifikazino desberdinen inguruan, baita kasuan 

kasuko zigorren inguruan be, Tributuen ganeko Foru Araua eta Tributuen Kudeaketa, 
Diru-bilketa eta Ikuskapenaren Ordenantza Orokorreko arauak aplikatuko dira.
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