
ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
23

9-
(II

-4
66

2)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

2022. urterako ordenantza fiskalen aldaketak behin betiko onestea

Udalbatza osoak, 2021eko irailaren 24ko ohiko bilkuran, erabaki zuen behin behine-
ko onestea 2022. urterako Ordenantza Fiskalen tipoen aldaketak.

2021eko urriaren 4an jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean (191. zenbakia), eta espedientea, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen egunetik aurrera, hogeita hamar (30) egon da ikusgai.

Horrez gain, Udalbatza osoak, 2021eko azaroaren 26ko Ohiko Bilkuran epe horretan 
aurkeztutako alegazioa ebatzi du eta 2022. urterako Ordenantza Fiskalen testuen eta 
tipoen aldaketak behin betiko onartzea erabaki du.

Erabakien zati xedatzaileak honakoak dira:
Bermeon, 2021eko abenduaren 2an.—Alkatea, Aritz Abaroa Cantuarianse
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 2. orr.

I. ERANSKINA

2022. urterako tasa eta zerga kopuruen aldaketa hauek azaldu dira.

Zergak
—  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko tipoak %1,4 igotzea:

2022 (€)

A)   Turismoak

8 zerga-zaldi baino gutxiago 26,94

8-11,99 zerga-zaldi 72,76

12-13,99 zerga-zaldi 128,33

14-15,99 zerga-zaldi 179,66

16-19,99 zerga-zaldi 231,00

20 zerga-zaldi baino gehiago 282,32

B)   Autobusak

21 plazatik beherakoak 177,87

21 plazatik 50era bitartekoak 253,33

50 plazatik aurrerakoak 316,66

C)   Kamioiak

Zama erabilgarriko 1.000 kg.tik beherakoak 90,29

1.000 kg-tik 2.999 kg-ra bitarteko zama erabilgarrikoak 177,87

3.000 kg-tik 9.999 kg-ra bitarteko zama erabilgarrikoak 253,33

9.999 kg.tik aurrerako zama erabilgarrikoak 316,66

D)   Traktoreak

16 zerga-zaldi baino gutxiagokoak 37,73

16-25 zerga-zaldi bitartekoak 59,29

25 zerga-zalditik gorakoak 177,87

E)   Trakzio mekanikozko ibilgailuek daramatzaten atoi eta erdi-atoiak

Zama erabilgarriko 1.000 kg.tik beherakoak 37,73

1.000 kg-tik 2.999 kg-ra bitarteko zama erabilgarrikoak 59,29

2.999 kg.tik aurrerako zama erabilgarrikoak 177,87

F)   Gainerako ibilgailuak

125 z.k.rainoko motozikletak 10,71

125 z.k.tik 250 z.k.ra bitarteko motozikletak 16,97

250 z.k.tik 500 z.k.ra bitarteko motozikletak 32,35

500 z.k.tik 1.000 z.k.ra bitarteko motozikletak 75,03

1.000 z.k.tik aurrerako motozikletak 144,87

—  Ondasun higiezinen gaineko zergaren tipoak mantentzea eta ezaugarri berezien 
ondasunen higiezinen tipoa orokorra finkatzea:

Higiezin mota 2022 (%)

Hiri lurra (etxebizitzak) 0,3023

Hiri lurra (merkataritza erabilera) 0,4814

Hiri lurra (industria erabilera) 0,6973

Hiri lurra (gainerako erabilerak) 0,3207

Landa lurra 0,1050

EBOH Portu komertziala 0,5000

EBOH bestelakoak 0,5000
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 3. orr.

—  Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren tipo mantentzea eta koefizienteak 
igo topera.

Periodoa 2022 urtea

1 etik 5 urtera 3,7 urtero

Hamar urterarte 3,5 urtero

Hamabost urterarte 3,2 urtero

Hogei urterarte 3,0 urtero

—  Ekonomi jardueraren gaineko zergaren tipoak mantentzea:

Eragiketen bolumena 2022 urtea

2.000.000,00 eta 6.000.000,00 euro bitartekoa 1,20

6.000.001,00 eta 10.000.000,00 euro bitartekoa 1,22

10.000.001,00 eta 50.000.000,00 euro bitartekoa 1,24

50.000.001,00 eta 100.000.000,00 euro bitartekoa 1,27

100.000.001,00 eurotik gorakoa 1,30

Eragiketa-bolumenik ez 1,25

Udalerrian egiten diren jarduera guztietarako koefizientea 2,20

—  Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergaren tipoa mantentzea:

2022 urteko tipoa %5

Tasak
—  Auto taxien lizentziaren tasa berdin mantentzean:

2022 (€)

1.   Lizentzia ematea 372,18

2.   Bizien artean lizentzia eskualdatzeko baimena 1.425,08

3.   Heriotzeagaitik derrigorrezko oinordekoen alde lizentzia eskualdatzeko baimena 653,86

4.   Ibilgailua aldatzeko baimena 18,86

—  Udal hilerriko tasa %1,4 igotzea:

2022(€)

1. epigrafea.—Gorpua hilobiratzeko lizentzia

1.1.  Panteoian 212,30

1.2.  Hilobian 148,28

1.3.  Nitxoan 115,93

1.4.  Kendutako gorputz zatia hilobiratzea 18,19

1.5.  Abortuetako umekiak 18,66

1.6.  Erretako gorpua 18,66

2. epigrafea.—Gorpuzkinak txikitu eta lekuz aldatzea

2.1.  Gorpuzkinak txikitzea eta berriro hilobi berean sartzea 33,92

2.2.  Eurena barik beste hilobi batean jarrita gorpuzkinak txikitzea 51,42

2.3.  Gorpuzkinentzako nitxoetan edo hazurtegian jarririk gorpuzkinak txikitzea 51,42

2.4.  Ondino gai organikoak daukiezalako, gorpuzkinak txikitu aurretik eginiko lanak 113,60

2.5.  Udal hilerritik kanpora eroateko, gorpuzkinak txikitxea 25,62
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 4. orr.

2022(€)

2.6.  Aurretiaz txikitutako gorpuzkinak beste hilobi batera edo udalerritik kanpora eroateko hilobia altzetea 20,17

2.7.  Beste hilerri batzuetatik ekarritako gorpuzkinak hilobiratzea 20,17

2.8.  Euren hilobian barriro jarririk gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota haustu 68,42

2.9.  Eurena barik beste hilobi batean jarrita gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota haustu 85,38

2.10.  Gorpuzkinentzako nitxoetan edo hazurtegian jarririk gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota haustu 85,38

2.11.  Udal hilerritik kanpora eroateko, gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota haustu 60,34

2.12.  Aurretiaz txikitutako gorpuzkinak erretzea edota haustu beste hilobi batera, hilerritik kanpora edo udale-
rritik kanpora eroateko 55,06

2.13.  Beste hilerri batzuetatik ekarritako gorpuzkinak erre edota haustu eta hilobiratzea 55,06

3. epigrafea.—Eskualdatzeak

3.1.  Panteoiarena

  3.1.1.  Dohaintza 577,53

  3.1.2.  Oinordeko bakar baten aldeko herentzia 577,53

  3.1.3.  Herentziaz, besteek uko eginda, oinordeko baten alde geratzen denean 1.155,05

  3.1.4.  Gainerako eskualdatzeak 2.310,13

3.2.  Hilobiarena

  3.2.1.  Dohaintza 289,46

  3.2.2.  Oinordeko bakar baten aldeko herentzia 289,46

  3.2.3.  Herentziaz, besteek uko eginda, oinordeko baten alde geratzen denean 578,94

  3.2.4.  Gainerako eskualdatzeak 1.157,89

3.3.  Nitxoena 109,29

3.4.  Hazurtegiena 10,97

4. epigrafea.—Kontzesioak

4.1.  Nitxoa 214,41

4.2.  Hazurtegi nitxoa 19,29

4.3.  Hilobia 5.416,45

4.4.  Panteoia 21.665,78

—  Sastar batze zerbitzuaren tasa %1,4 igotzea:

2022 (€)

1. epigrafea.—Etxebizitzak

1.1.  Etxebizitzak 20,58

2. epigrafea.—ostatuak

2.1.  10 persona baino gitxiago 58,05

2.2.  10 persona edo gehiago 73,96

3. epigrafea.—Ikastetxeak

3.1.  Ikastetxeak, «Casa del Niño», Lanbide Heziketako zentroa eta institutua 85,59

3.2.  Akademiak (edozein motatakoak) eta haurtzaindegiak 80,42

4. epigrafea.—Edertasun-jarduerak

4.1.  Edertze aretoak, gimnasioak, ile-apaindegiak, bizartegiak eta gorputzaren hobakuntzara zuzendutako 
beste edozein jarduera 80,42

5. epigrafea.—Mediku kontsultak eta zentroak

5.1.  Mediku kontsultak 77,16

5.2.  Sorostegiak, mediku zentroak, haginlariak 97,05

5.3.  Anbulatorioa eta arrantzaleen mutua 97,05
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 5. orr.

2022 (€)

6. epigrafea.—Merkataritza orokorrean

6.1.  Fruta dendak 86,13

6.2.  200 m2-rainoko supermerkatuak 158,60

6.3.  201 eta 400 m2 bitarteko supermerkatuak 211,82

6.4.  401 m2-tik gorako supermerkatuak 306,44

6.5.  Elikagaien arloko bestelakoak, harategiak, arrandegiak 73,08

6.6.  Merkataritzako gainerako aretoak eta kioskoak

  6.6.1.  100 m2tik gorakoak 82,34

  6.6.2.  100 m2tik beherakoak 61,75

6.7.  Botikak eta ortopediak 98,98

7. epigrafea.—Ikuskizunetarako eta aisialdiko establezimentuak

7.1.  Zinemak eta antzokiak 79,65

7.2.  Diskotekak eta jai aretoak 104,01

7.3.  Jolastokiak 73,66

8. epigrafea.—Jatetxeak eta edaritegiak

8.1.  Jatetxeak 195,63

8.2.  Kafetegiak, Whiskitegiak, pubak, hanburgeseriak eta jatetxetzat hartu ezin daitekezan jantokiak 100,57

8.3.  Barrak eta tabernak 93,41

8.4.  Txokoak eta erretiratuen klubak 45,73

9. epigrafea.—Bulegoak

9.1.  Banketxeak 163,80

9.2.  Beste bulegoak, autoeskolak, loteria eta ganerako joko saltokiak 88,59

9.3.  Garraio publikoen (trena, autobusa) bulegoak 88,59

9.4.  Atuneroak 163,80

10. epigrafea.—Beste jarduera batzuk

10.0.  26 ibilgailu eta gehiagorentzat lekua daukaten garajeak 101,19

10.1.  4tik gora eta 26tik behera ibilgailurentzako garajeak 80,42

10.2.  3 edo 4 ibilgailu gordelekua edo lokalak 60m² edo gehiago 64,93

10.3.  1 edo 2 ibilgailu bakarrik gordeteko kapazidadea daukanean eta lokalak 60m² baino gitxiago daukanean 46,62

10.4.  Irabazteko asmo bako auzokideen komunidadeen garajeak 45,86

10.5.  Zentro ofizialak eta Kofradia 94,48

10.6.  Itsasontzien loiak 80,42

10.7.  Materialak eta ekoizkinak biltzeko bakarrik diran industria eta merkataritza tokien biltegiak 80,42

10.8.  Lokal hutsak 11,54

10.9.  Nekazarien sindikatua, garraio biltegiak, ardaua eta edariak banatzeko biltegiak 85,62

10.11.  Petroliotik eratorritakoen zerbitzuak 81,89

11. epigrafea.—Industriak, biltegiak eta tailerrak

11.1.  Herri barruko industriak eta tailerrak 148,09

11.2.  Herri barruko jardueren biltegiak 81,34

11.4.  Oinetako, altzari, tapizeria, iturgintza tailerrak 86,67

11.5.  Industrialdeetako industria, biltegi eta tailerrak

  11.5.1.  Industriak eta tailerrak 160,52

  11.5.2.  Biltegiak 86,67

11.6.  Ibilgailuak erakusteko eta garbitzeko lokalak 81,17

11.7.  Gasaren Matxitxakoko lur-planta 3.492,77
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 6. orr.

2022 (€)

12. epigrafea.—Zehazki tarifatu ez diranak

12.1.  Zehazki tarifau ez diranak 46,34

13. epigrafea.—Lokalak

13.1.  Hutsik ez dauden lokalak 34,79

13.2.  Etxebizitzen eranskinak ez diren trastelekuak 8,65

—  Bermibusa zerbitzu publikoaren tasa berdin mantentzea:

2022 (€)

1.1.  Pertsonako, «Bermibusa txartela»rekin bidaia 0,70

1.2.  Pertsonako, jubilatu, langabetu eta %65 edo gorako minusbalio gradua daukienen txarteldunentzako 
bidaia 0,50

1.3.  Pertsonako, «Bermibusa txartela» barik bidaia 1,00

1.4.  Edozein motatako txartela eskuratzea 2,00

—  Establezimenduak zabaltzeko udal jardueraren tasa berdin mantentzea:

2022 (€)

1.  Aurretiazko komunikazioa eta/edo aitorpen erantzuleak araututako udal jarduerak 276,42

2.  Jarduera lizentzia 962,18

3.  Jarduera lizentzia eman ostean kexaren bat aurkeztu delako edo matxuraren bat egon delako, musika 
ekipoek sortutako soinu maila neurtzeko eta mugatzeko egindako ikuskaketak eta egiaztapenak 590,79

4.  Aurretiazko komunikazioa edo aitorpen erantzulea aurkeztuta udalak baldintza zuzentzaileak jarri behar 
baditu 138,21

5.  Taberna, kafetegi edo antzekoen sailkapena aldatzea 41,46

—  Udaltzaingoaren zerbitzu berezien tasa %1,4 igotzea:

2022 (€)

1.  Garraio astunetan gidatu, zaindu eta laguntza, zerbitzu bakoitzeko 135,19

2.  Zonak mugatzea, trafikoa moztu eta erregulatzea, zerbitzu bakoitzeko 40,56

3.  Ibilgailuen hondakin solidoen legezko tramitazioa 81,11

4.  Kaletik garabiarekin kendutako ibilgailu bakoitza 131,32

5.  Ibilgailua gordetegian dagoen egun bakoitzeko 10,94

6.  Ibilgailua ibilgetzeagaitik, bakoitzean 72,23

—  Musika eskolako tarifak 2022/2023 ikasturterako %1,4 igotzea:

2022-2023 (€)

Matrikula

1.1.  Matrikula 59,00

Hileko kuotak 

2.1.  Harrera mailak: A eta B 29,96

2.2.  Harrera maila D 58,73

2.3.  Hasiera mailak: Prestakuntza 1,2,3 101,66

2.4.  Hasiera mailak: 4 eta 5 101,66

2.5.  Finkatze maila 67,06

2.6.  Instrumentu bakarra 57,20

2.7.  Bigarren instrumentua 42,88
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 7. orr.

2022-2023 (€)

2.8.  Taldeak 23,06

2.9.  Instrumentu indartua 43,99

Zerbitzu bereziak

3.1.  Instrumentu modulua, ikastaroak 152,02

3.2.  Koro modulua 43,90

3.3.  Talde modulua 85,82

3.4.  Zentroko instrumentuen erabilera, hilero 11,48

3.5.  Musikaren oinarrien modulua 69,16

—  Animaliak edukitzeko eta babesteko udal zerbitzuen tasa %1,4 igotzea eta adop-
zioen epigrafeak berdin mantentzea:

2022 (€)

1.  Lizentziak (arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak)

1.1.  Lehen lizentzia eta txartela 46,32

1.2.  Lizentziaren barriztapena eta txartela 9,72

1.3.  Titularra aldatzea eta txartela 19,47

2.  Udal Erregistroan erregistratzea (arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak)

2.1.  Erregistratzea eta txartela 10,30

2.2.  Erregistro aldaketak eta txartela 5,16

3.  Arriskugarritasunaren Balorazinoa

3.1.  Arriskugarritasuna baloratzeko txostena 124,05

4.  Animaliak batzea (A)

Pertsonal adituaren eta ibilgailu egokituaren joan-etorria, animaliak jasotzeko (baita animalia hilak ere), kasu 
guztietan. Berdin dio harrapatzeko erarik ez bada egon animalia ezin izan delako aurkitu, edo bere jabea agertu 
delako animalia batu behar duen zerbitzukoak bertaraino joan diren bitartean, zein abisua baliogabetu bada 
beste edozein arrazoirengatik:

4.1.  Joan-etorriak jendearentzako ordutegi barruan direnean, hau da: astelehenetik barikura, 9:00-13:00 eta 
16:00-19:00. Zapatuetan, 9:00-14:00. 77,42

4.2.  Jendearentzako ordutegitik kanpoko joan-etorriak 135,02

4.3.  Abenduaren 24, 25 eta 31n eta urtarrilaren 1ean 306,35

4.4.  Zerbitzuaren kontratista arduratu behar denean animalia harrapatzen aurretiaz lotuta egon ez delako, 
aurreko ataletan aurreikusitakoetatik aparte 116,61

5.  Jasotako animalien lehenengo azterketa eta garbiketa (B)

5.1.  Desparasitazioa eta bainua zentrora sartzean 60,81

6.  Identifikazioak (C)

6.1.  Behar denean, identifikazioa jartzea zentrora heltzean (AIEOn alta emateko tramiteak ere barruan sart-
zen dira). 27,61

6.2.  Adoptatzen dan katuari identifikazinoa jartea 27,61

7.  Txertoak (D)

7.1.  txertoa jartzea 26,19

8.  Ospitaleratzea (H)

8.1.  txakurraren ospitalizazinoa eguneko 27,91

8.2.  katuaren ospitalizazinoa eguneko 27,91

8.3.  Lan ordutegitik kanpo jasotako animalia batek albaitariaren beharrizana izatea (K) 136,79

9.  Mantenua (I)

9.1.  Egonaldiko lehen 30 egunetan txakurraren mantenua eguneko 9,10

9.2.  Egonaldiko lehen 30 egunetatik aurrera txakurraren mantenua eguneko 8,44
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 8. orr.

2022 (€)

9.3.  Egonaldiko lehen 30 egunetan katuaren mantenua eguneko 7,01

9.4.  Egonaldiko lehen 30 egunetatik aurrera katuaren mantenua eguneko 6,01

9.5.  Beste espezie bateko animaliaren mantenua eguneko 7,15

10.  Adopzioak

10.1.  Jabeak adopziorako entregatutako animalia onartzea 38,33

10.2.  Txakur antzutua adoptatea 188,50

10.3.  Txakurra adoptatzea 59,40

10.4.  Katu antzutua adoptatzea 121,73

10.5.  Katua adoptatzea 59,40

10.6.  Albaitariak egiaztagiriak egitea (J) 58,68

11.  Eutanasia (F)

11.1.  Eutanasia txakurrei 79,56

11.2.  Eutanasiak katuei 64,25

12.  Erraustea (G)

12.1.  45 kg.ra arteko txakurra erraustea 68,69

12.2.  45 kg.tik gorako txakurra erraustea 100,39

12.3.  Katua erraustea 61,17

—  Urigintza eta ingurumen zerbitzuen tasa %1,4 igotzea eta hirigintza zerbitzuen ta-
sak mantentzea:

2022 (€)

1.  Obra txikiak, kostuaren arabera

1.1.  300 eurotik beherakoak 16,44

1.2.  300,01 euro eta 601 euro bitartekoak 32,89

1.3.  601,01 euro eta 1.502 euro bitartekoak 65,75

1.4.  1.502,01 euro eta 3.005 euro bitartekoak 154,18

1.5.  3.005,01 euro eta 6.010 euro bitartekoak 257,18

1.6.  6.010,01 eurotik gorakoak 308,71

2.  Obra handiak, kostuaren arabera

2.1.  Lehendik dauden eraikinetako edo instalazioetako obrak, 12.020 eurotik beherako kostua daukatenak

  2.1.1.  601 eurotik beherakoak 72,72

  2.1.3.  601,01 euro eta 3.005 euro bitartekoak 284,11

  2..1.4.  3.005,01 euro eta 6.010 euro bitartekoak 341,33

  2..1.5.  6.010,01 euro eta 12.020 euro bitartekoak 1030,37

2.2  Lehendik dauden eraikinetako edo instalazioetako obrak, 12.020,01 eurotik gorako kostudunak 1534,33

2.3. epigrafea.—Eraikin berriak

  2.3.1.  Zuinketa akta 1280,94

  2.3.2.  Obra lizentzia 2001,40

3.  Lur zatiketak

3.1.  Urdaibaiko Patronatura bidali barik 287,30

3.2.  Urdaibaiko Patronatura bidalita 328,32

4.  Lizentziaren luzapena

4.1.  Obra nagusiaren lizentziaren luzapena 173,33

4.2.  Obra txikiaren lizentziaren luzapena 30,26
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2022 (€)

5.  Lizentziaren titularitate aldaketa 

5.1.  Obra nagusiaren lizentziaren titularitate aldaketa 173,33

5.2.  Obra txikiaren lizentziaren titularitate aldaketa 30,26

6.  Lizentzia eman ostean proiektua aldatzea 173,33

7.  Jarduera edo berari lotutako zerbitzuak iragartzeko errotuluak edota kartelak jartzeko lizentzia 32,83

8.  Hirigintzako kargak baliogabetzea 1.918,24

9.  Planeamenduko tresna hauek tramitatzea, ekimen pribatuak bultzatuta:

9.1.  Urbanizazio proiektua 479,54

9.2  Ekimen pribatuak bultzatutako xehetasun azterlanak 7.298,17

9.3.  Ekimen pribatuak bultzatutako xehetasun azterlanen aldaketa 4.378,91

9.4.  Ekimen pribatuak bultzatutako urbanizazio proiektua 7.298,17

9.5.  Ekimen pribatuak bultzatutako urbanizazio proiektuen aldaketa 4.378,91

9.6.  Ekimen pribatuak bultzatutako errepartzelazio proiektua 7.298,17

9.7.  Ekimen pribatuak bultzatutako errepartzelazio proiektu aldaketa 4.378,91

9.8.  Ekimen pribatuak bultzatutako plan berezia 7.298,17

9.9.  Ekimen pribatuak bultzatutako plan bereziaren aldaketa 4.378,91

9.10.  Ekimen pribatuak bultzatutako plan partziala 7.298,17

9.11.  Ekimen pribatuak bultzatutako plan partzialaren aldaketa 4.378,91

9.12.  Ekimen pribatuak bultzatutako plan orokorraren aldaketa 4.378,91

9.13.  UJP prestatzea (urbanizatzeko jarduketa programa) 7.298,17

9.14.  UJP aldatzea 4.378,91

10.  Hirigintza aprobetxamenduen transferentziak 1.538,56

11.  Hirigintzako txostenak, zedulak eta kontsultak

11.1.  Urdaibako Erreserba Biosferaren Patronatura bidali barik 112,08

11.2.  Urdaibaiko Erreserba Biosferaren Patronatura bidalita 152,86

11.3.  Lerrokadurak eta sestrak ipintzea 91,77

12.  Neurketak eta egiaztapenak 285,31

13.  Bizigarritasun edo eraikina lehenengoz hartzeko lizentzia 1.059,80

14.1.  Urbanizazio berriak hartzea 1.639,52

14.2.  Urbanizatzeko jarduketa-programak 575,28

14.3.  Hitzarmen-sistema: hitzarmen-batzarra 575,28

15.  Zabaltzeko lizentziarik ez dela behar egiaztatzen duten agiriak 25,53

16.  Jabari publikoa erabiltzeko edo aprobetxamendurako lizentziak (lizentzia ondoriozko okupazio 
tasatik aparte:

16.1.  Herri guneak erreserbetako lizentzia 377,02

16.2.  Aldi baterako pasabideak (plakak barne) 438,15

16.3.  Pasabide iraunkorrak (plaka barne) 402,51

16.4.  Ostalaritza establezimenduetako terrazak -mahaiak eta aulkiak 58,53

16.5.  Azokatxoko postua 69,25

16.6.  Beste ordenantza fiskalen baten espresuki aurreikusita ez dauden bestelako erabilera edo aprobetxa-
menduak 33,77

16.7.  Pasabide iraunkorraren plaka berria edo aldi baterako pasabidearen plaka barri bakoitza 17,17

17.  Desjabetzeak 575,28

18.  Lurzoruaren udal ondareen eta orubeen erregistroaren kudeaketa:

18.1.  Orubea erregistroan sartzen denean 440,94

18.2.  Orubea nahitaez saltzen denean: salmentaren esleipen balioaren %1,5
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2022 (€)

19.  Aurri espedienteak

19.1.  Jabe bat 588,86

19.2.  Jabe bi eta lau bitartean 1.758,42

19.3.  Bost eta bederatzi jabe bitartean 4.122,14

19.4.  Hamar jabe edo gehiago 5.888,78

20.  Aginduak

20.1.  Obrak egiteko agindua: Obra horri dagokion tasa %50 gehituta. Gutxieneko zenbatekoa: 820,00 euro 862,72

20.2.  Obra bako egite aginduak 355,11

21.  Higiezinen egoeraren gaineko txostenak 344,60

22.  Ordezko exekuzioak

22.1.  Obra eta eraispenen ordezko exekuzioa, obraren kostutik aparte 1.238,31

22.2.  Segurtasun, osasun eta apaintasun publikoari dagokien agindua ez betetzean ordezko exekuzioz 
egindako garbiketa edo bestelakoak, egin beharrekoaren kostutik aparte 619,15

23.  Hornikuntza-zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten partikular edo enpresek zorupean kableak, 
hodiak edo antzeko elementuak izango dituzten instalazio berriak, jabari publikoko lursail edo 
bideetan egin beharrekoak, egiteko lizentziak 

580,66

24.  Erabilera aldaketa eskariak (lokala etxebizitza izateko eta horrelakoak), obra lizentziatik aparte 406,36

25.  Etxe babestu eta tasatuen kudeaketa (promotorearen ordez udal administrazioak egindakoa), 
etxeko 1.352,86

26.  Baimena behar duten ekintza pribatuak

26.1.  Etxebizitza tasatuen salmentak edo baldintzak aldatzea baimentzea 33,82

26.2.  Salmentarako edo eskuz aldatzeko baimena behar duten bestelakoen baimena 33,82

—  Zuhaitzak mozteko lizentziari dagokion tasa %1,4 igotzea:
Lizentziako zenbateko finkoa: 97,78 euro.
—  Agiriak ematea, %1,4 igotzea, 4., 6.1., 6.2., 10.1. eta 10.2, 11.2. epigrafeak ken-

tzea onartzea, eta tarifak horrela finkatzea:

2022 (€)

1.1.  Administrazino 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 diranak izan ezik 4,87

6.  Azterketa eskubideagaitik: azterketan izen emote hutsagaitik ordainduko da, izena emon eta gero azterke-
tara aurkeztu daitekeen edo aurkezten dan ala ez kontuan izan barik.

6.1.  Azterketa eskubideagaitik 4,06

7.  Alkateak edo zinegotziek egindako ezkontza zibila 102,92
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2022 (€)

8.  Egitezko bikoteen erregistroa 39,43

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

9.1.  Udaltzaingoaren esku hartze edota egiaztapenaren polizia-txostenaren kopia emotea eta herritarren se-
gurtasun edota zaintza zerbitzuetako jardunean hirugarren batzuen 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

—  Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik or-
daindu beharreko tasak hurrengo eranskinean agertzen diren kopuruetan finka-
tzea.
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II. ERANSKINA

2022. urterako ordenantza fiskalen testuen aldaketa hauek azaldu dira:

1. UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO  
EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO  

TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Ordenantza bateratu honen testua eranskinean jasotzen den modura onartzea eta 
2022. urterako bertan behera uztea ordenantza fiskal honetan jasotzen diren okupazioari 
lotutako tasen ordenantza fiskalak.

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO  
EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO  

TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

I. XEDEA ETA OINARRIA

1. artikulua
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 106. 

artikuluan oinarriturik eta Tokiko Ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 21. eta hurrengo ar-
tikuluetan ezarritakoa kontutan izanda, Udal honek eranskinean zehazten diren herri 
jabariaren erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak ezarri ditu.

II. EGITATE EZARGARRIA

2. artikulua
Herri jabariko erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia gauzatzea da tasa-

ren egitate ezargarria.

III. SUBJEKTU PASIBOA

3. artikulua
1. Tasaren subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34. artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko eta 
juridikoak, eta entitateak, baldin eta udal jabaria onura partikularrerako baliatzen, erabil-
tzen edo ustiatzen badituzte.

2. Ibilgailuetarako sarbideak eginik, espaloiak modu pribatiboan erabiltzeagatik edo 
bereziki aprobetxatzeagatik, eta horrelako sarbideak egiteagatik, mantentzeagatik, alda-
tzeagatik edo kentzeagatik ezarritako tasetan, hauek izango dira subjektu pasiboaren 
ordezko: ibilgailuen sarbide horiek dauzkaten finka eta lokalen jabeak; egokituz gero, 
jabeek onuradunei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

3. Herri Administrazioek, Autonomi Erkidegoek, eta Foru eta Toki Erakundeek ez 
dute tasarik ordaindu behar izango udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo apro-
betxamendu bereziagatik, baldin eta zuzenean ustiatzen dituzten, eta garraiobideekin 
lotutako zerbitzu publikoak badira, edo hiritarren segurtasunarekin eta nazioaren defen-
tsarekin zerikusia dutenak badira.

4. artikulua
Tasak lizentziak euren izenean jasotzen dituztenek egingo ordainduko dituzte, eta 

horien ezean, aprobetxamenduaren onuradun direnek.
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IV. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

5. artikulua
Salbuespenak edo bestelako hobariak emateko, foru arauetan ezarritakoa bete 

beharko da.

V. OINARRI EZARGARRIA

6. artikulua
Herri jabariko erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasaren oinarri 

ezargarria aprobetxamendu mota, iraupenaren denbora, lizentziaren arabera baimendu-
tako okupazioaren azalera, edo jadanik okupaturiko azalera osatzen dute, eranskinean 
jasotako baldintzetan. Aprobetxamenduaren ondorioz merkatuan izango lukeen erabil-
garritasunaren balioa erreferentzia modura hartuko da.

VI. TRIBUTU KUOTA

7. artikulua
1. Eranskinean ezarritakoaren arabera, tasaren kuota tarifa bat, horretarako adiera-

zitako kopuru finko bat edo bi prozedurak batera aplikatuz ateratzen den kopurua izango 
da.

2. Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak tokiko jabari publikoa sun-
tsitzea edo hondatzea badakar, onuradunak, dagokion tasa ordaintzearen kalte barik, 
berreraikitze edo konpontze gastuen kostu osoa itzuli beharko du, bai eta gastu horien 
zenbatekoa aldez aurretik gordailatu ere, Tokiko Ogasunen 9/2005 Foru-Arauan oinarri-
turik.

Kalteak konponezinak balira, Udalari hondatutako ondasunen balioaren besteko kal-
te-ordaina edo suntsitutakoen zenbatekoa emango zaio. Udalak ezin izango ditu barka-
tu, ez osorik ez zati bat, atal honetan azaltzen diren kalte-ordain eta itzulketak.

VII. TASAREN SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

8. artikulua
1. Tasa ordaindu beharra sortuko da herri jabariaren erabilera partikularra edo 

aprobetxamendu berezia hasten denean. Hori dela eta, erabilera pribatiboa edo apro-
betxamendu berezia baimenean jarritako lehenengo egunean hasten dela ulertuko da, 
baimenean data zehatza jartzen duenean. Bestela, erabileraren hasieratzat hartuko da 
emandako baimenaren data.

2. Tasaren berezko izaerak honen aldizkako sortzapena eskatzen duenean, urte 
bakoitzeko urtarrilaren 1ean izango da, eta zergaldia urte naturala izango da, erabilera 
pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten edo amaitzen den kasuetan izan ezik.

3. Eranskinaren tarifen arabera eskatuko dira zenbatekoak, eta egindako erabilera 
edo aprobetxamendu bakoitzeko likidatuko dira, Ez dira murriztuko tarifetan adierazitako 
kopuruak, alta edo baja kasuetan izan ezik. Kasu hauetan, hilabete naturalen arabera 
egingo da hainbanaketa.

Subjektu pasiboari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik jabari publikoa erabiltzeko 
edo aprobetxatzeko eskubidea ez bada ematen edo garatzen, itzuli egin beharko da 
dagokion zenbatekoa.
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VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

9. artikulua
Udalak kontzeptu bakoitzeko dagokion likidazioa egingo du, eranskinean jasota egon 

daitezkeen arau partikularrak oinarri modura hartuta. Nolanahi ere, Udalak autolikida-
zio-erregimenean eskatu ahal izango ditu tasa horiek.

Ikuskapena edo egiaztapena eginda erabilitako eremua edo aprobetxamenduaren 
iraupen erreala baimendutakoak baino altuagoak badira, kitapen osagarria egingo da, 
zerga urratzeagatik egokia den zigorraren kalte barik. Lizentzia barik eginiko aprobetxa-
menduetan, zuzeneko kitapena egingo da, ikuskapen edo salaketa espedientean ager-
tzen diren datuen arabera.

IX. TASEN KUDEAKETA

10. artikulua
Ordenantza honek arautzen dituen tasak likidatzeari, biltzeari eta ikuskatzeari dago-

kionez, bai eta zerga-arloko arau-hausteak kalifikatzeari eta kasuan kasuko zehapenak 
zehazteari dagokionez ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Oro-
korrean eta hura garatzen duen araudian aurreikusitakoa beteko da.
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ERANSKINA

A. epigrAfeA

Obra-instalaziOen OkupaziOa

Kontzeptua 2022 (€)

Hesiak, aldamioak eta antzeko instalazioak, m2-ko edo frakzioko, eta hileko edo frakzioko 11,74

Eskora, euskarri eta hesitik kanpoko beste apeamendu elementu batzuk. Elementu eta hileko edo frakzio bakoitzeko. 6,00

Obra-hondakinak, lurrak, hondarrak, eraikuntza-materialak, obra-edukiontziak edo materialak, m2-ko edo frakzioko, 
eta eguneko. 2,80

Garabi bakoitzeko, m2-ko edo frakzioko, eta urteko. 212,10

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. Tarifak: Epigrafea metro karratuko (m2) edo frakzioko, eta hilabeteko/eguneko/

urteko edo denboraren frakzioko aplikatuko da, aprobetxamendu motaren arabera.
2. Epigrafe honetan araututako tasa, bide publikoko aprobetxamendu berrien ka-

suan, lizentziak onartzen direnean ordainduko dira eta baimendutako lizentzien luzape-
nak direnean, urtean behin kitatuko dira erabilitako aprobetxamenduaren denboraren 
arabera.

B. epigrAfeA

HOrnidura zerbitzuen instalaziOen OkupaziOa

Kontzeptua 2022 (€)

1.  Kalikatak eta zangak irekitzea, metro linealeko eta/edo frakzioko, eta hileko 32,28

2.  Kableak, hodiak, errailak, banaket. eta erregistro kaxak, baskulak, zutoiak eta antzeko elementuak, metro 
linealeko eta/edo frakzioko, urteko 31,00

3.  Transformadoreak, m2-ko eta/edo frakzioko, eta urtean 31,00

4.  Lur publikoko okupazioak, gasa edo beste edozein hornidura garraiatzeko hodien, kableen eta elementu 
osagarrien lur publikoko okupazioa, metro linealeko eta/edo frakzioko, urteko 6,80 

5.  Bide publikoaren lurpea gasolina deposituakaz okupetea m3-ko edo zatika urtean 264,87

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. Tarifak: Epigrafea m3, metro karratuko (m2) edo metro linealeko, edo zatika eta 

hilabeteko/urteko edo denboraren frakzioko aplikatuko da, aprobetxamendu motaren 
arabera.

2. Epigrafe honetan araututako tasa, lizentziak onartzen direnean ordainduko da 
eta baimendutako lizentzien luzapenak direnean, urtean behin kitatuko dira erabilitako 
aprobetxamenduaren denboraren arabera.

C. epigrAfeA

irabaztekO asmOarekin maHai eta aulkiekin OkupaziOa

Ostalaritzako okupazioa 2022 (€)

1. kategoriako kokapena 51,20

2. kategoriako kokapena 35,91

3. kategoriako kokapena 26,91



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
23

9-
(II

-4
66

2)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 15. Asteazkena239. zk. 16. orr.

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. Tarifak: Epigrafea metro karratuko (m2) edo zatika eta urteko edo denboraren 

frakzioko, aprobetxamenduaren kalearen edo kategoriaren arabera aplikatuko da.
2. Tasaren tarifa hauek Ostalaritzaren terraza eta mahaiak instalatzeko udal orde-

nantzako guneen sailkapena kontutan izanda finkatu dira.
3. Tasa kuotaren emaitza kalkulatzean begiratokiko elementu guztiak kontuan har-

tuko dira. Upel eta bankuen okupazioari dagokionez eta onartutako lizentzian jasotako 
azaleraren datua oinarri modura hartuko da. Baimendu gabeko aprobetxamendu ka-
suetan, unidade bakoitzeko elementu hauen gutxiengoko okupazio azalera m² batekoa 
izango da.

D. epigrAfeA

ibilgailuak espalOietatik sartu, bide publikOan aparkatzekO                                              
erreserba egin eta edOzein eratakO OkupaziOa

2022 (€)

1.  Ibilgailuak espaloien bidez sartzea, metro lineal bakoitzeko, edo frakzioko, urtean:

1.1.  Ibilgailuak gordetzeko etxebizitza-erakinetan edo aparkalekuetako garajeetan kokatutako garajeetako 
pasabideak 

  1.1.1.  5 plazaraino 29,00

  1.1.2.  10 plazatik 6ra 57,00

  1.1.3.  11 plazatik 25era 87,00

  1.1.4.  26 plazatik 50era 127,00

  1.1.5.  50 plazatik gora 157,00

1.2.  Industria eta dendetako pasabideak 72,00

2.  Lokalerako sarbiderik gabeko aparkaleku erreserbak, urtean:

2.1.  Taxi geltokia, ibilgailu bakoitzeko 111,33

2.2.  Autobus geltokirako erreserba bakoitza 396,17

2.3.  Bide publikoa aparkaleku esklusiborako erreserbatzea, metro lineal bakoitzeko 53,66

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. D.1.Tarifak: Epigrafea okupatutako sarreraren zabaleraren metro lineal bakoitze-

ko, edo zatika, eta urteko, edo denboraren frakzioko, aplikatuko da. Tarifak aplikatzeko 
ibilgailuen gehieneko edukiera hartuko da kontuan eta gutxienez 3 metro linealeko sar-
bidea kobratuko da.

D.2.Tarifak: 2.3. kasuan izan ezik, erreserben tarifak kontzeptu bakoitzeko urteko, 
edo denboraren frakzioko, aplikatuko da, azalera kontuan hartu gabe,

2. Epigrafe honetan araututako tasa, lizentziak onartzen direnean ordainduko da 
eta baimendutako lizentzien luzapenak direnean, urtean behin kitatuko dira erabilitako 
aprobetxamenduaren denboraren arabera.

3. Altak eta bajak egiteko hilabete naturalaren arabera hainbanaketa egingo da. 
Behin aprobetxamendua baimenduta, luzatutzat joko da indarraldiak irauten duen bi-
tartean edo interesdunak baja-adierazpena aurkezten ez duen bitartean. Baimenaren 
indarraldia amaitzen bada eta interesdunak baja-eskaera aurkezten badu, eskaera aur-
keztu eta hurrengo hilabete naturaleko lehen egunetik aurrera izango ditu ondorioak. 
Baja aurkezten ez bada, tasa ordaintzen jarraitu beharko da.

4. Lizentzia gabeko pasabideen espaloien edo oinezko guneen aprobetxamendua 
dagoenean, erabilera hau eman dela egiaztatzen denetik ordaindu beharko da.
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e. epigrAfeA

kiOskOak bide publikOan jartzearen OkupaziOa

2022(€)

ONCE kabinak edo antzeko erakundea, urtero

1. kategoriako kokapena 347,40

Beste kategoriako kokapena 240,30

Bestelako erabilerak, m2-ko edo zatiko, hiruhileko 

1. kategoriako kokapena 70,00

2. kategoriako kokapena 62,00

3. kategoriako kokapena 54,00

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. Tarifak: Epigrafea jarritako kioskoaren erabileraren arabera, kasu bakoitzean ja-

sotako iraupenaren arabera edo denboraren frakzioko, eta aprobetxamenduaren kalea-
ren edo aldearen arabera aplikatuko da, azalera kontuan hartuta, horrela badagokio.

2.  Epigrafe hauek hiruhileko bakoitzaren lehen egunean ordainduko dira.

f. epigrAfeA

pOstu, barraka, salmenta-pOstu, ikuskizun edO atrakziOak ipintzeagaitik,                            
kalekO industria ibiltaria eta zinema errOdajeak egitearen OkupaziOa

2022 (€)

1.  Salmenta automatikorako aparatuen eta antzekoen okupazioa, metro linealeko edo m2-ko edo zatiko, 
urtean 82,00

2.  Irabazi asmoko salmenta desberdinetarako postuak, ibilgailuen salmenta eta erakusketa, karabana eta 
ibilgailuen okupazioak, filmaketak egiteko okupazioak, m2-ko edo frakzioko eta eguneko

  1. kategoriako kokapena 17,39

  2. kategoriako kokapena 11,23

  3. kategoriako kokapena 9,51

  Gune berezietan ikus-entzunezko grabaketak: Gaztelugatxe eta Izaro 23,69

3.  Barraka eta zirku okupazioa, ikuskizun eta jolasetako okupazioa, m2-ko edo zatiko eta eguneko 0,06

4.  Herriko jaietan salmenta-postu eta antzeko instalazioen okupazioa, m2-ko edo zatiko eta eguneko 9,12

5.  Azokatxoko postuak, m2-ko edo zatiko, urtean 70,47

6.  Gaztaina-saltokiak, denboraldia 80,23

7.  Kutxazainak: bide publikoaren aurrean jarritako kreditu-establezimenduei erantsiak edo atxiki gabeak, 
fatxadaren lerroan, urtean

  Kutxazain bakoitzak gutxienez 2 metro lineal okupatzen dituela joko da.
602,25

8.  Azokan hutsik dauden postuen aldi baterako erabilera, egunean 8,80

9.  Azokako mahaien erabilera, metroko edo zatiko, egunean

9.1.  Inguruko baserrietan ekoiztutako produktuak eta produktu ekologikoak saltzea 1,50

9.2.  Jatekoak diren gainerako produktuak 3,00

9.3.  9.1 edo 9.2 epigrafeetako produktuak ez direnak edo beste sektoreetako produktuak saltzea (jatekoak ez 
direnak) 6,40

Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. F.1. eta F.7. tarifak: Aparatu horiek hartzen dituzten fatxadako metro lineal bakoi-

tzeko, edo zatika, eta urteko, edo denboraren frakzioko, aplikatuko da.
F.2., F.3., F.4. eta F.5. tarifak: Epigrafea metro karratuko (m2) edo zatika, eta egune-

ko, edo urteko aplikatuko da. F.2. tarifa aprobetxamenduaren kalearen edo kategoriaren 
arabera aplikatuko da.
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F.6. eta F.8. tarifak: Epigrafea kontzeptu bakoitzeko denboraldiko, edo eguneko, apli-
katuko da, azalera kontuan hartu gabe.

F.9. tarifa: Azokako mahaien kasuan, mahaien metroko edo zatiko, eta eguneko apli-
katuko da.

2. Epigrafe hauetan araututako tasa, lizentzia onartzen denean ordainduko da eta 
baimendutako lizentzien luzapenak direnean, urtean behin kitatuko dira erabilitako apro-
betxamenduaren denboraren arabera.

3. Barrakak: Ferialekuen okupazioa esleitzeko enkante, lehiaketa edo kontratuen 
sistema erabiltzen bada, Udalak kasuan kasuko erabakitzen dituen oinarri eta baldintzen 
arabera egingo da esleipena. Kasu horietan, emakida, baimena edo esleipena izango 
duen proposamenaren balio ekonomikoak ezartzen duenaren araberakoa izango da ta-
saren zenbatekoa. Udalak herriko jaietan barrakak jartzeko beharrezkoa den herri jaba-
riaren okupazioa hitzartu dezake Euskadiko ferialarien elkartearekin edo elkarteekin.

4. Azokatxoa: F.5. epigrafeko urteko tarifa aplikatuta ematen duen zenbatekoa 
izango da urteko tasa. Baina lau hiruhilekotan banandutako errolda fiskalen bidez errezi-
bozko kitapenak egingo dira, urteko tasaren zenbatekoa horrela zatituta.

5. F.8. eta F.7. epigrafetako aprobetxamenduen kuotak autokitapen bidez ordaindu-
ko dira. Azokako arduradunak kobra ahal izango ditu zuzenean erabilera egunean, lizen-
tzia jaso duen aprobetxamenduaren iraupenaren eta eremuaren arabera ikuskaturik.

g. epigrAfeA

nestOr basterretxea arteOa, gizarte eta kultura                                                              
etxekO gelen erabilera egitearen OkupaziOa

2022 (€)

1. Nestor Basterretxea Aretoa

1.1. Zinema, antzerki, musika emanaldietarako erabiltzea, orduko 52,16

1.2. Erakusketa gela bat erabiltzea, eguneko 169,03

1.3. Erakusketa gela bi erabiltzea, eguneko 239,96

1.4. Aretoko sarreren salmentako takila erabiltzea, orduko 13,66

1.5. Erakusketaren zaintza, orduko 7,58

1.6. Erabiltzaileak kokatzea, orduko 12,94

1.7. Gonbidatuei harrera egitea, orduko 12,94

2. Gizarte eta kultura etxea, orduko

2.1. Sotoko entsegu gelak 5,00

2.2. Lehenengo solairua

 2.2.1. Entsegu gela 1.1. 6,00

 2.2.2. Entsegu gela 1.2. 4,70

 2.2.3. Entsegu gela 1.3. 7,00

 2.2.4. Entsegu gela 1.4. 6,00

 2.2.5. Entsegu gela 1.5. 11,00

2.3. Bigarren solairua

 2.3.1. Batzar gela 4,30

 2.3.2. Gela 2.1. eta 2.2. 5,00

 2.3.3. Tailerra 2.1. 8,30

 2.3.4. Tailerra 2.2. 7,20

 2.3.5. Tailerra 2.3. 6,00

3. Hirugarren solairuko hitzaldi aretoa 7,00
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Kudeatzeko eta aplikatzeko arauak
1. Udal eraikin hauen erabileragatik finkatutako tasak erreserba egitean ordaindu 

dira autolikidazio bidez. Kultur etxeko okupazioa eta erabilera tasa ordaintzea salbue-
tsita izango dute herriko irabazi asmo gabeko elkarteek edo taldeek antolatzen dituzten 
ekimenetan eta gizarte, kultura edo kirol laguntzarako helburuarekin antolatzen diren 
ekimenetan.

2. Eskatutako edo erabilitako aprobetxamendu bakoitzagatik ordainduko dira ta-
rifak, eta dagozkien epigrafeetan adierazitako denbora naturalengatik ateratzen dena 
izango dira.

XEDAPEN IRAGANKORRA

1. Ordenantza hau onetsi baino arinagoko udal azoka emakidak honakoak izango dira:

2022 (€)

1. epigrafea.—Moduluen hileko zenbatekoak

1.1.  1. modulua 107,69

1.2.  2. modulua 95,77

1.3.  3. modulua 53,87

1.4.  4. modulua 10,79

1.5.  5. modulua 10,79

2. epigrafea.—Azokako postuen 5 urterako emakidak hilero

2.1.  1. modulua 25,00

2.2.  2. modulua 21,91

2.3.  3. modulua 10,29

2.4.  4. modulua 2,59

2.5.  5. modulua 2,59

2. Ordenantza hau onetsi baino arinagoko kioskoen emakidak honakoak izango dira:

Kioskoak, m2-ko edo zatiko, hiruhileko

Lamera 70,18

Erribera 13,50

Bermeoko udalerriko kaleen kategoriak
Tarifak aplikatzeko sailkapena

Eremuak (alfabetikoki ordenatuta) Kategoria 

ADUBIDXE 3

AGIRRE AUZOA 3

AKURIO KONTRAMAISUA 2

ALDATSETA KALEA 2

ALMIKA AUZOA 3

ALMIKE BIDEA 3

ALMIKE KALEA 2

ANASAGASTI TAR TEODORO 2

ANDER DEUNA AUZOA 3

ANDER DEUNA BIDEA 3

ANDRA MARI KALEA 2

APIOZA KALEA 2

ARANA TAR SABINEN E. 1
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Eremuak (alfabetikoki ordenatuta) Kategoria 

AREILZA KALEA 2

ARANE AUZOA 3

ARITZATXU (HONDARTZA) 3

ARITZATXU BIDEA 2

ARMENDURUA KALEA 2

AROSTEGI KALEA 2

ARRANTZALEEN KOFRADIA 2

ARRESI KALEA 2

ARRESKUENAGA KALEA 2

ARRANOTEGI AUZOA 3

ARTIEDA TAR I\IGO 3

ARTIKA AUZOA 3

ARTIKE BIDEA 3

ARTZA KALEA 2

ASKATASUN BIDEA 2

ATALDE KALEA 2

AURREKOETXEA KALEA 2

BARATZ-EDER 3

BARBARA DEUNA KALEA 2

BARRUETA TAR BENITO 3

BAZTARRE KALEA 2

BIDEBARRIETA KALEA 2

Bide gorria- Ataldeko luzapena 3

BIZKAI BURU KALEA 3

BIZKAIKO JAURERRIA 2

BOLATOKI KALEA 2

BURUJABETASUN ZELAIA 3

DEMIKU AUZOA 3

DIBIO KALEA 3

DOLARIAGA KALEA 2

DONIENE KALEA 2

ELKANO TAR JUAN SE. 2

ERAUZKIN TAR JOSE A/ Artike enparantza 2

ERREMEDIO KALEA 2

ERREÑEZUBI KALEA 2

ERRETEN LAMERA 2

ERRIBERA KALEA 2

ERTZILLA KALEA 2

ESKINARRUAGA 2

ESKOIKIZ 2

ESPARRU KALEA 2

ESPARRU ZEHARKALEA 3

ETXEBARRIA TAR KRESENTZI 2

EUPEME DEUNA KALEA 1

FIELATO ENPARANTZATXOA 2

FRAILE LEKU KALEA 1

GARAVILLA TAR JOSE 3
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Eremuak (alfabetikoki ordenatuta) Kategoria 

GAZTELU ENPARANTZA 1

GAZTELUGATXE 1

IBARLUZEA TAR KOSME 1

ILUNA KALEA 2

INDAR ESKILARAK 2

INTXAUSTI KALEA 2

IPARRAGIRRE KALEA 3

IRAKASKINTZA KALEA 2

ISPIZUA TAR SEGUNDO 2

ISTUA KALEA 2

ITXAS-BEGI 3

IZARO UHARTEA 1

Kiroldegiko aparkalekua eta kiroldegi ingurua 3

KLARA DEUNA ESKILA. 2

KURTZIO 3

KURTZIO AUZOA 3

LAMERA 1

LAMERA TXIKI ENPARANTZA 2

LANDABASO industrialdea 3

LANDATXUKO ESKILARAK 2

LOPE DIAZ DE HARO 1

MAÑU AUZOA 3

MARTIN DEUNA KALEA 3

MATXITXAKO BIDEA 3

MENDOZA KARDENAL 2

MIKEL DEUNA AUZOA 3

MIKEL DEUNA BIDEA 3

MIKEL DEUNAREN ENP 2

MORONDO 3

NARDIZ TAR BENANZIO eta portu zahar osoa 1

NARDIZ TAR GONZALO 2

NARDIZ TAR JON 2

NEKAZARI KALEA 2

OKARANTZA 3

ONDARRABURU KALEA 2

ONGINTZA KALEA 2

PELAIO DEUNA auzoa 3

PRANTZISKO DEUNA ENPARANTZA 1

PRANTZISKO DEUNA KALEA 1

PRANTZISKO DEUNA ATEA 1

SANTAMAÑE 2

TALAKO ANDRA MARI 3

TALAKOETXEA KALEA 2

TALARANZKO KALEA 2

TELLAETXE TAR JOSU 3

TONPOI BIDEA 3

TORRONTERO ENPARANTZA 2
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Eremuak (alfabetikoki ordenatuta) Kategoria 

TORRONTERO KALEA 2

TORRONTEROKO ESKILARAK 2

TRAKE KALEA 2

TXIBITXIAGA 2

TXIBITXIAGA (BL) 3

UTSA ESKILLARAK 2

ZARRAGITXI 3

ZUBIAUR TAR KEPA 2

2. TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO  
ZERGAREN ORDENANTZA FISKALA:  

HOBARI EPEAK BATERATZEA ONARTZEA

«IV. SALBUESPENAK

4. artikulua
Zerga ordaintzetik salbuetsita daude:
a)  Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Lurralde Historikoaren eta tokiko 

erakundeen ibilgailu ofizialak, herritarren defentsarako edo segurtasunerako ba-
dira.

b)  Ordezkari diplomatikoen, kontsulatuetako bulegoetako, diplomazia agenteen eta 
kontsulatuko funtzionarioen ibilgailuak, betiere, horrela direla egiaztatuta. Ka-
suan kasuko herrialdeetakoak izango dira, kanpotik identifikatuak eta elkarreki-
kotasun-baldintzapean hedaduran eta graduan.

    Era berean, Espainiako estatuan egoitza edo bulegoa daukaten nazioarteko 
erakundeen eta haien funtzionarioen edo diplomazia-estatutua daukaten kideen 
ibilgailuak.

c)  Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.
d)  Anbulantziak eta osasun laguntasunarekin lotura zuzena daukaten gainerako 

ibilgailuak, edo arauetan ezarritakoak diren erakunde antzekoen ibilgailuak.
e)  Mugitzeko eragozpenak dauzkaten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 

2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen Araudi Orokorreko 
II. eranskineko A letran adierazitakoak (horrela direla joko da, horien pisu hila 
350 kg.-tik gorakoa ez denean, eta ibilgailuaren sorrerako baldintzen arabera, 
zelaian, 45 km/or. baino abiadura handiagoa hartzen ez duenean, eta bereziki, 
ezgaitasun edo disfuntzio fisikoa lukeen pertsonaren erabilerarako proiektatua 
eta egina izatea —eta ez soilik egokitua—).

    Era berean, salbuetsita daude ezindu baten izenean matrikulatutako 14 zerga zal-
ditik beherako ibilgailuak, ezinduak erabiltzeko baino ez direnak. Salbuespen hori, 
inguruabar horiek mantentzen diren heinean aplikatuko zaie, minusbaliotasuna 
duen pertsonak gidatutako ibilgailuei, zein horien garraiora erabiltzen direnei.

    Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako salbuespenak ez zaizkie aplikatuko ho-
rien onuradun diren subjektu pasiboei ibilgailu batengatik baino gehiagorengatik 
aldi berean.

    Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, hauexek hartuko dira ezgaitasu-
na duten pertsonatzat:

    a’)  %33 - 65 bitarteko minusbaliadun gradua onartuta daukatela mugitzeko 
gaitasuna murriztuta daukaten pertsonak; halakotzat joko dira minusbalia-
dun gradua aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 
1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskineko baremoko A, B edo C letretan 
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adierazitako egoeretako batean daudenak eta baremo horretako D, E, F, G 
edo H letran 7 puntu edo gehiago daukatenak.

    b’) %65eko minusbaliadun gradua edo handiagoa daukaten pertsonak
    Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonen artean, 1971/1999 Errege 

Dekretuko II. eranskin gisa agertzen den baremoan A letrako mugitu ezintasu-
naren egoeran daudenei, ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta 
ibilgailua gurpil-aulkiekin erabiltzeko egokituta badago.

    Eskariarekin batera dokumentu zehatz hauek ere aurkeztu beharko dira:
  —  Minusbaliadun gradua edo, kasuan, mugitzeko gaitasuna murriztuta daukala 

egiaztatzen duen agiria, Bizkaiko Foru Aldundiaren organo eskudunak eman-
dakoa. Ez da nahikoa izango ezintasunak baloratzeko taldeek egindako iriz-
pen tekniko- fakultatiboaren kopiarekin.

  —  Minusbaliaduna bera gidaria ez denean, ibilgailuaren gidaria nor den edo nor 
izango den adierazi beharko du, eta bere gida baimenaren fotokopia aurkeztu.

  —  Zinpeko aitorpena, ibilgailua minusbaliadunak baino ez duela erabiliko adie-
razten duena eta ibilgailua zertarako erabiltzen den frogatu.

f)  Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, be-
deratzi plaza baino gehiago dituztenak, gidaria barne.

g)  Nekazaritza ikuskapenaren txartela duten traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta ma-
kinak.

E) eta g) salbuespenak aplikatzeko, interesdunek eskari normalizatua, eskatzailea-
ren IFZren kopia, ibilgailuaren fitxa teknikoa, gidabaimenaren kopia eta kasu bakoitzean 
beharrezkoak diren agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Dagoeneko erroldan dauden ibilgailuen kasuan, salbuespena eskatzeko epea urtarri-
laren 1etik otsailaren 15era bitartekoa izango da. Zergaren sortzapen egunean salbues-
pen-baldintzak betetzen badira eta aurreko urteetako zerga kuotak ordainduta badaude, 
salbuespena urteko erroldan bertan aplikatuko da. Epe horretatik kanpo aurkeztutako 
eskaeren kasuan, onartutako salbuespenak ondorioak izango ditu eskaeraren hurrengo 
ekitaldian, atzera eraginik gabe.

Ibilgailu berrien kasuan, eskabidea matrikulazio datatik 10 eguneko epean aurkezten 
bada, eta, nolanahi ere, zergaren sortzapen egunean salbuespen-baldintzak betetzen 
badira, salbuespena onartu egingo da, eta autolikidazio bidezko ordainketa itzuli egingo, 
behin betiko likidazioaren bidez.»

(…)

VII. HOBARIAK

«7. artikulua
Zerga kuotaren hobari hauek aplikatuko dira:
a)  Familia ugaria tituludun kide baten titularitateko bost plaza edo gehiagoko ibilgai-

luari:
  —  Kategoria orokorreko familia ugariko kideari: %50ko hobaria
  —   Kategoria bereziko familia ugariko kideari: %75eko hobaria
    Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako familia ugariaren titulua aurkeztu beharko 

da. Hobaria aplikatu ahal izateko, titulua zergaren sortzapen egunean indarrean 
egon beharko da eta familiaren kide guztiak Bermeoko ohiko etxebizitzan errol-
datuta egon beharko dira.

b)  Kuotaren %75eko hobaria edukiko dute motor elektrikoko edota isuri bako ibilgai-
luak.

c)  Kuotaren %35eko hobaria motor hibridoa daukaten ibilgailuak edo erregaitzat 
gas naturala edo petroliotik likidotutako gasak erabiltzen dituzten ibilgailuak, es-
kaera datatik lau urtetan.
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d)  Kuotaren %100eko hobaria izango dute indarrean dagoen Ibilgailu Historikoen 
Araudiaren arabera historiko gisa sailkatuta dauden ibilgailuek, betiere, horrela 
agertzen badira Trafikoko Probintzia Buruzagitzako Ibilgailu Historikoen Erregis-
troan.

    Ibilgailua historikoa dela egiaztatzeko, horretarako eskumena duen administra-
zioak egindako dokumentua eta Ibilgailu Historikoen Erregistroko inskripzioa fro-
gatu beharko da.

    Atal honetako hobariak elkarren artean bateraezinak dira.
Hobariak aplikatzeko, interesdunek eskari normalizatua, eskatzailearen IFZren kopia, 

ibilgailuaren fitxa teknikoa, gidabaimenaren kopia eta kasu bakoitzean beharrezkoak di-
ren agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Dagoeneko erroldan dauden ibilgailuen kasuan, hobaria eskatzeko epea urtarrilaren 
1etik otsailaren 15era bitartekoa izango da. Zergaren sortzapen egunean hobari-baldin-
tzak betetzen badira eta aurreko urteetako zerga kuotak ordainduta badaude, hobaria 
urteko erroldan bertan aplikatuko da. Epe horretatik kanpo aurkeztutako eskaeren ka-
suan, onartutako hobariak ondorioak izango ditu eskaeraren hurrengo ekitaldian, atzera 
eraginik gabe.

Ibilgailu berrien kasuan, eskabidea matrikulazio datatik 10 eguneko epean aurkezten 
bada, eta, nolanahi ere, zergaren sortzapen egunean hobari-baldintzak betetzen badira, 
hobaria onartu egingo da, eta autolikidazio bidezko ordainketa proportzionala itzuli egin-
go, behin betiko likidazioaren bidez.

Subjektu pasiboak hobarien baldintzen inguruko aldaketa guztiak jakinarazi beharko 
ditu, eta administrazioak ofizioz egiaztatu ahal izango du hobariak ezartzeko beharrezko 
baldintzak betetzen direla. Hobaria bidegabe aplikatu dela egiaztatzen bada, likidazio 
osagarriak, berandutze interesekin, igorriko dira, tributu-arloko arau-haustea izateagatik 
dagokion zehapenaz gain.»

3. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN  
ORDENANTZA FISKALA: EGUZKI PLAKAK JARTZEAGATIK  

HOBARIAREN IRAUNALDIA 10 URTEETAN FINKATZEKO  
ETA HOBARI GUZTIEN ESKAERA EPEA BATERATZEA

«a)  Energia-aprobetxamenduko sistemak instalatu ondorengo 10 zergaldietan, zer-
garen kuota osoaren %30eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute eguz-
kitik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak 
instalatu dituzten higiezinek. Hobari hori aplikatzeko baldintza izango da beroa 
ekoizteko instalazioek administrazio eskudunaren homologazioa duten kolekto-
reak edukitzea.

    Hobaria ez da egokia izango eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo 
elektrikorako sistemen instalazioa nahitaezkoa denean, alor horretako berariaz-
ko araudiaren arabera.»

b)  Eusko Jaurlaritzaren 316/2002 Dekretuak, abenduaren 30ekoak, araututako 
«Etxebizitza Hutsen Programaren» arloan edo aldundien zein udalen beste pro-
grama batzuen arloan lagatzen diren higiezinen zergaren kuotaren %30a.

c)  Kuotaren %100eko hobaria edukiko dute hondamendi naturalak jasandako ere-
muetan dagozan higiezinak.

Ordenantza honetan araututako hobari guztiak eskatzeko epea urtarrilaren 1etik mar-
txoaren 31era arte izango da. Hobari eskari normalizatua eta kasu bakoitzean beharrez-
koak diren agiriak aurkeztu behar dira. Urteko zerga sortzen den egunean hobari bakoi-
tzaren baldintzak betetzen direla frogatzen bada, eskariaren urtean bertan aplikatuko da 
hobaria; bestela hurrengo urtean.»
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4. HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN  
ENPRESEK UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO ZORUAREN,  

ZORUPEAREN EDO LURGAINAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIK  
EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA: AUTOLIKIDAZIO ORDAINKETA  

SISTEMA EZARTZEA ONARTZEA

«VIII. LIKIDAZIOA ETA DIRU-SARRERA

9. artikulua
1.  Hornidura-mota bakoitzeko autolikidazio-araubidea ezartzen da.
2. Hiru hilean behin, hiruhileko naturalaren lehen hamabostaldian, aurreko hiruhi-

lekoko diru-sarrera gordinen aitorpena aurkeztu beharko zaio Udalari autolikidazioare-
kin batera. Aitorpen horrekin batera, udalerrian egindako fakturazioa egiaztatzen duten 
agiriak aurkeztu beharko dira, bai eta udal-administrazioak kasu bakoitzean eskatzen 
duena ere.

IX. TASAREN KUDEAKETA

10. artikulua
1. Udalak adierazitako epean autolikidazioak aurkeztu ez dituzten subjektu pasi-

boak aurkituko balitu, interesdunei autolikidazioa egiteko aginduko die, eragindako zerga 
arau-hausteei eta, hala badagokio, sortzen diren zigorrei kalterik egin gabe.

2. Autolikidazioak artikulu honetan ezarritako epearen ondoren aurkeztuz gero, 
epez kanpoko errekarguak eskatuko dira.

3. Nolanahi ere, ofizioz espedientea ireki ahal izango du udal administrazioak bere 
esku dagoen informazioarekin, dagokion behin-behineko, osagarri edo behin betiko liki-
dazioa igorrita, ordaintzeko epeak eta jar daitezkeen errekurtsoak zeintzuk diren adiera-
zita, aplika daitezkeen zigorrak eta arau-hausteen kalte barik.

11. artikulua
Zergen arloko arau-hausteak, hauen sailkapena eta dagozkien zehapenak direla-eta, 

Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta Ordenantza Fiskal Orokorrean xedatutakoa 
beteko da.»

5. UDAL HILERRIAREN TASA ARAUTZEN DUEN  
ORDENANTZA FISKALA: AUTOLIKIDAZIO ORDAINKETA  

AUKERA EMATEA ONARTZEA

«7. artikulua.—Sortzapena
Tasa ordaindu beharra sortuko da zerbitzuak ematen hasten direnean, eta horreta-

rako zerbitzuak hasten direla ulertuko da zerbitzuak emateko eskabidea egiten denean.

8. artikulua.—Ordainketak
1. Subjektu pasiboek zerbitzuak emateko eskaera egiten dutenean autolikidazio bi-

dez tarifak ordaintzeko aukera izango dute.
2. Zerbitzu bakoitzean banakako aparteko kitapena egingo da tarifa egoki bakoitza 

aplikatuta. Kitatu beharreko kontzeptu bat baino gehiago balego, kontzeptuok ordainagiri 
baten bidaliko dira.

3. Autolikidazioetan epigrafe okerra aplikatu dela egiaztatzen bada, Errenta Sailak 
epigrafe egokiarekin behin-betiko kitapena egingo du autolikidazio bidez ordaindutakoa 
haren kontura erregistratuta. Egiaztapenak egiteko eta likidazioak igortzeko, udal hile-
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rriko arduradunak egunean eskatutako zerbitzuen zerrenda aurkeztuko du Errenta Sai-
lean, honako datu hauek adierazita:

—  Zerbitzua egiten duen ehorztetxea.
—  Hilobiaren emakidaduna edo zerbitzua eskatzen duen senidea.
—  Zerbitzu motak, tarifa banaketaren arabera.
—  Hilobiratzeko hilobi motak.
—  Hilobiratutako pertsonaren izena.
—  Zerbitzua eman den eguna eta ordua.

9. artikulua.—Zerga hutsegiteak eta zehapenak
Zerga arau-hausteen eta horien kalifikazio desberdinen inguruan, baita kasuan ka-

suko zigorren inguruan ere, Tributuen gaineko Foru Araua eta Tributuen Kudeaketa, Di-
ru-bilketa eta Ikuskapenaren Ordenantza Orokorreko arauak aplikatuko dira.»

6. SASTARRAK BATZEKO ZERBITZUAREN TASAREN  
ORDENANTZA FISKALA: 11-17. ARTIKULUEN  

TESTUA EGOKITZEA ONARTZEA

«11. artikulua.—Likidazioak eta ordainketak
Zerbitzuaren izaera kontuan izanda, tasa aldizkako ordainagiri bidez kobratuko da, 

onartutako urteko egutegi fiskalaren arabera, eta Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskape-
nari buruzko zerga ordenantzan xedatutakoari jarraituta.

12. artikulua.—Helbideratze aginduen kudeaketa
1. Subjektu pasiboek tasa banketxeko helbideratzearen bidez ordaindu ahal izango 

dute, ordaindu behar duen pertsonaren titulartasun-kontu batean edo sinaduraren bidez 
helbideratzea baimendu duenaren kontuan. Eskaria udalak onartutako eredu ofizialean 
egin beharko da, dagokion banketxeko kontuaren agiria erantsita.

2. Helbideratze aginduak eskaria egiten den hiruhilekoan bertan izango ditu on-
dorioak, baldin eta errolda onartzeko data baino lehen aurkezten bada. Epe horretatik 
kanpo aurkeztutako eskariek hurrengo hiruhileko naturalean izango dituzte ondorioak 
erroldan.

13. artikulua.—Alta berrien kudeaketa
1. Etxebizitzen sustatzaileek edo eraikitzaileek, kasuan kasuko eraikinaren lehen 

erabilerako lizentzia eman eta bi hilabeteko epean, eraikineko etxebizitzen jabeen adie-
razpena aurkeztu beharko dute udal honetan, katastroko etxebizitzen identifikazioekin 
eta jabetzaren banaketa horizontalaren ondoriozko dependentzien erabilera adierazita. 
Etxebizitzen bizigarritasuna onartzeko datuak udalean aurretiaz aurkeztu badira, depen-
dentzia guztiei alta emango zaie ofizioz.

2. Abonatuen altak bizigarritasun edo erabilera lizentziaren dataren arabera eman-
go dira, dagokien epigrafea aplikatuta.

14. artikulua.—Titulartasun aldaketen kudeaketa
1. Tasa honen subjektu pasibo berriek titulartasuna aldatzeko eredu ofizialaren ara-

bera aurkeztu beharko dute, bi hilabeteko epean eskritura edo, hala badagokio, aldaketa 
formalizatzeko agiria egin eta hurrengo egunetik aurrera.

2. Aurreko zenbakian xedatutakoari kalterik egin gabe, pertsona edo erakunde es-
kualdatzaileak ere deklaratu ahal izango ditu titulartasun eskualdaketak.

3. Titular aldaketa eskaria egiten den hiruhilekoan bertan izango ditu ondorioak, 
baldin eta errolda onartzeko data baino lehen aurkezten bada. Epe horretatik kanpo aur-
keztutako eskariek titularitate aldaketa egin eta hurrengo hiruhileko naturalean izango 
ditu ondorioak erroldan.
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4. Tributu kudeaketa sailak agiri edo bestelako baliabideen bidez jabegoaren ti-
tularra aldatu dela jakinez gero, higiezinaren titularra aldatzeko eskaririk aurkeztu den 
egiaztatuko du. Eskaririk aurkeztu ez bada, ofizioz aldatzeko espedientea zabalduko du, 
zergei buruzko Foru Arauan eta indarrean dagoen araudian jasotakoari jarraituta, eta 
hala badagokie, titular berriei kitapenak igorriko zaizkie, eskualdaketa eskrituren datak 
eta preskripzioko datak kontuan hartuta.

15. artikulua.—Epigrafea aldatzea
1. Higiezinaren jarduera edo erabilera aldatzen bada, edo jarduera ixten bada, sub-

jektu pasiboek epigrafea aldatzeko eskaria eredu ofizialaren arabera aurkeztu beharko 
dute. Honi dagozkion frogabideak erantsi beharko zaizkio, eta jardueren kasuan, zehaz-
ki, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren alta, aldaketa edo baja agiria.

2. Epigrafe aldaketak eskariaren hurrengo hiruhileko naturalean izango du eragi-
na, edo eskariaren hiruhilekoan bertan, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren aldaketa 
edo ixte dataren arabera.

3. Agiri bidez aldaketa frogatzea ezinezkoa denean, udal administrazioak ikuska-
keta egingo du garatzen den jarduera edo erabilera egiaztatzeko, eta horren arabera 
aplikatuko da dagokion epigrafea. Kasu honetan aldaketaren eragina beti izango da es-
kariaren hurrengo hiruhilekoan.

16. artikulua.—Egiaztapenak eta ikuskapenak
1. Ofiziozko egiaztapenak edo ikuskapenak Zergei buruzko Foru Arauan eta inda-

rrean dagoen araudian jasotakoari jarraituta egingo dira. Administrazioak egiaztapen 
mugatuaren prozeduran, zehazki, entzunaldi izapidea eta berariazko ebazpena egin 
beharko ditu.

2. Egiaztapenen ondorioz abonatuen altak, epigrafe aldaketak eta titularren aldake-
tak ofizioz egingo dira. Hala badagokie, subjektu pasiboei kitapenak, kitapen osagarriak 
edo itzulketak egingo zaizkie, beti ere preskripzioko epea kontuan hartuta. Jarduera edo 
erabilera zehaztu ezina denean, egiaztapen espedientea hasten den hiruhilekoan eduki-
ko du eragina epigrafe aldaketak.

17. artikulua.—Abonatuen bajak
Zerbitzua nahitaezkoa dela kontuan izanda, abonatuaren baja 3. artikuluan aurrei-

kusitako kasuetan baino ezin izango da lortu. Aurriaren adierazpen dataren, eraisteko 
lizentziaren dataren edo bizitzeko baldintzarik betetzen ez duenaren adierazpen dataren 
hurrengo hiruhilekoan edukiko du eragina abonatu bajak. «

7. AGIRIAK EMATEAGAITIK ORDAINDU BEHARREKO  
TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA:  

7. ARTIKULUAREN TESTUA EGOKITZEA ONARTZEA

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

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

—  1. epigrafekoak: aurretiaz agiri kopurua jakiterik ez dagoenez gero, ateratzen di-
renean Berh@z bulegoan finkatuko da eskatzaileak autokitapen bidez ordaindu 
beharrekoa.

—  6. epigrafekoak: Autokitapena ordaindu barik ez da emango Alde Zaharrean sartze-
ko baimen txartelik ez pegatinarik , baina kobratzeko prozedura jarraituko da. 6.1. 
kasuan, galdutako txartela agertzean, ez da eskari berriaren tasa baliogabetuko.

—  7. epigrafekoak: Lanpostuetarako deialdietan azterketara aurkeztu ahal izateko, 
tasa autokitapen bidez ordaindu beharko da, eta ordainketa honen egiaztagiria es-
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kabidearekin batera aurkeztuko da. Behin izena emanda eta ordainduta, deialdia-
ren baldintzak betetzen ez direlako, azterketara ezin bada aurkeztu edo aurkeztera 
uko egiten badu, ez da ordaindutako tasarik itzuliko.

—  10. epigrafekoak: Interesdunak diren partikularren eskariz Udaltzaingoak egindako 
afera zibileko polizia-txostenen kopiak eskuratzeko, eskariarekin batera, autokita-
pena 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. Autokitapenetan epigrafe okerra aplikatu dela egiaztatzen bada, Errenta Sailak 
epigrafe egokiarekin behin-betiko kitapena egingo du autokitapen bidez ordaindutakoa 
haren kontura erregistratuta.

8. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN  
GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA  
FISKALA: 9.1.B) ARTIKULUA HORRELA ALDATZEA

«b)  Zerga kuotaren %50eko hobaria alde zaharreko birgaitze obretan, lan horiek 
udalerako interes edo erabilera berezikotzat jotzen direlako.

    Hobari eskaria obraren lizentziaren eskabidearekin batera egin behar da. Ber-
meoko Udalak luzatutako birgaitze lanak direla egiaztatzeko egiaztagiria aurkez-
tu behar da, zuzenean hobaria behin-behineko kitapenean aplikatzeko.»
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