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Bermeoko Udala 
 

2018ko Ordenantza Fiskalak behin betiko onartzea 
 

2017ko abenduaren 22an izandako Bermeoko Udaleko Osoko Bilkurak, 2018. 

urterako Ordenantza Fiskalak behin betikoz onartu ditu eta 2018ko urtarrilaren 

1etik aurrera egongo dira indarrean. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki- Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 

Foru-Arauko 16.3 artikuluan ezarritakoarekin bat, jendaurrean egon beharreko 

epea amaituta eta epe horretan erreklamazioa aurkeztuta eta Osoko Bilkurak 

berori ebatzita, 2017ko abenduaren 22ko Osoko Bilkuraren ebazpen bidez 

behin betiko ontzat emandakoa argitaratzen da. 

Bermeon, 2017ko abenduaren 22an. 
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I.ERANSKINA 

 

2018. urterako tasa eta zerga aldaketak azaldu dira. Ez diranak aipatzen, 
mantendu egingo dira: 
 

ZERGAK: 
 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen ganeko tipoak  %1,5 igotzea. 

 

A) Turismoak:   2018 

8 zerga-zaldi baino gutxiago  25,62 € 

8-11,99 zerga-zaldi  69,18 € 

12-13,99 zerga-zaldi  122,00 € 

14-15,99 zerga-zaldi  170,80 € 

16-19,99 zerga-zaldi  219,61 € 

20 zerga-zaldi baino gehiago  268,41 € 

B) Autobusak:   

21 plazatik beherakoak 169,10 € 

21 plazatik 50era bitartekoak 240,84 € 

50 plazatik aurrerakoak 301,05 € 

C) Kamioiak:   

Zama erabilgarriko 1.000 kg.tik beherakoak 85,83 € 

1.000 kg.tik 2.999 kg.ra bitarteko zamakoak 169,10 € 

3.000 kg.tik 9.999 kg.ra bitarteko zamakoak 240,84 € 

9.999 kg.tik aurrerako zama erabilgarrikoak 301,05 € 

D) Traktoreak:   

16 zerga-zaldi baino gutxiagokoak 35,87 € 

16-25 zerga-zaldi bitartekoak 56,37 € 

25 zerga-zalditik gorakoak 169,10 € 

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek daramatzaten atoi eta erdi-atoiak:   

Zama erabilgarriko 1.000 kg.tik beherakoak 35,87 € 

1.000 kg.tik 2.999 kg.ra bitarteko zamakoak 56,37 € 

2.999 kg.tik aurrerako zama erabilgarrikoak 162,14 € 

F) Gainerako ibilgailuak:   

Ziklomotorrak 10,18 € 

125 z.k.rainoko motozikletak 10,18 € 

125 z.k.tik 250 z.k.ra bitarteko motozikletak 15,37 € 

250 z.k.tik 500 z.k.ra bitarteko motozikletak 30,75 € 

500 z.k.tik 1.000 z.k.ra bitarteko motozikletak 71,32 € 

1.000 z.k.tik aurrerako motozikletak 137,74 € 
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TASAK: 

 Auto taxien lizentziaren tasea %2 igotzea. 

2018 

1- Lizentzia emotea 358,79 € 

2- Bizien artean lizentzia eskualdatzeko baimena 1.373,80 € 

3- Heriotzeagaitik derrigorrezko oinordekoen alde lizentzia eskualdatzeko 
baimena 630,33 € 

4- Ibilgailua aldatzeko baimena 18,18 € 

 

 Udal hilerriko tasea %2 igotzea. 

2018 

1- Epigrafea: Gorpua hilobiratzeko lizentzia :  
        1.1- Panteoian ............................................................. 201,84 € 

       1.2- Hilobian ................................................................ 140,97 € 

       1.3- Hilobiratze nitxoan........................... 110,22 € 

       1.4- Kendutako gorputz zatia hilobiratzea....................... 17,29 € 

       1.5- Abortuetako umekiak ........................................... 17,74 € 

       1.6- Erretako gorpua...................................................... 17,74 € 

2- Epigrafea: Gorpuzkinak txikitu eta lekuz aldatzea:    

       2.1- Euren hilobian barriro jarririk gorpuzkinak txikitzea 32,25 € 

       2.2- Eurena barik beste hilobi batean jarrita gorpuzkinak txikitzea 48,88 € 

       2.3- Gorpuzkinentzako nitxoetan edo hazurtegian jarririk gorpuzkinak txikitzea 48,88 € 

       2.4- Hondino gai organikoak daukiezalako, gorpuzkinak txikitu aurretik eginiko 
lanak 107,99 € 

       2.5- Udal hilerritik kanpora eroateko, gorpuzkinak txikitxea 24,36 € 

       2.6- Aurretiaz txikitutako gorpuzkinak beste hilobi batera edo udalerritik 
kanpora eroateko hilobia altzetea 19,18 € 

       2.7- Beste hilerri batzuetatik ekarritako gorpuzkinak hilobiratzea 19,18 € 

2.8- Euren hilobian barriro jarririk gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota haustu 65,05 € 

2.9- Eurena barik beste hilobi batean jarrita gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota 
haustu 81,17 € 

2.10 Gorpuzkinentzako nitxoetan edo hazurtegian jarririk gorpuzkinak txikitzea, 
erretzea edota haustu 81,17 € 

2.11- Udal hilerritik kanpora eroateko, gorpuzkinak txikitzea, erretzea edota 
haustu 57,37 € 
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2.12- Aurretiaz txikitutako gorpuzkinak erretzea edota haustu beste hilobi batera, 
hilerritik kanpora edo udalerritik kanpora eroateko  52,35 € 

2.13- Beste hilerri batzuetatik ekarritako gorpuzkinak erre edota haustu eta 
hilobiratzea 52,35 € 

3- Epigrafea: Eskualdatzeak:    

       3.1- Panteoiarena:    

              3.1.1- Dohaintza............................ 549,06 € 

              3.1.2- Oinordeko bakar baten aldeko jaraunspe 549,06 € 

              3.1.3-Jaraunspenez, besteek uko eginda, oinordeko          

                       baten alde geratzen danean 1.098,11 € 

              3.1.4-Ganerako eskualdatzeak ......... 2.196,24 € 

       3.2- Hilobiarena:    

           3.2.1 Dohaintza................................. 275,19 € 

           3.2.2- Oinordeko bakar baten aldeko jaraunspena  275,19 € 

           3.2.3- Jaraunspenez, besteek uko eginda, oinordeko   550,40 € 

                     baten alde geratzen danean..............   

           3.2.4-Ganerako eskualdatzeak ............................. 1.100,80 € 

       3.3- Nitxoena.......................................... 103,90 € 

       3.4- Hazurtegiena.......................................................... 10,43 € 

4-  Epigrafea: Kontzesinoak   

4.1- Nitxoa 203,85 € 

4.2- Hazurtegi nitxoa 18,34 € 

4.3- Hilobia 5.149,44 € 

4.4- Panteoia 20.597,74 € 

 

 Ibilgailuak kalean hartu eta handik kentzeari buruzko tasea %2 igotzea. 

2018 

1. Kaletik garabiagaz kendutako ibilgailu bakotxa................. 124,85 € 

2. Ibilgailua gordetegian dagoan egun bakotxeko......... 10,40 € 

3. Ibilgailua ibilgetzeagaitik, bakotxean.......................... 62,42 € 

 

 Kioskoetako herri jabariaren erabilerearen tasea %2 igotzea. 

2018 

1. aldea  626,70 € 

2. aldea  ..................................................   460,53 € 

3. aldea  ..................................................   297,01 € 

4. aldea  .................................................. 250,67 € 

5. aldea  .................................................. 199,99 € 

6. aldea  .................................................. 152,56 € 

7. aldea  ..................................................       132,41 € 
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8. aldea  ..................................................       118,78 € 

9. aldea..................................................      82,29 € 

10. aldea  65,29 € 

11. aldea .................................................      47,17 € 

12. aldea  25,58 € 

13. aldea ..................................................... 4,67 € 

M2-ko edo zatika hiruhileko tarifak, ordenantza hau onetsi baino arinagoko 
emakidei jagokezanak, honeexek dira:    

   - Lamera........................................................................ 67,65 € 

   - Tala..................................................... 6,50 € 

   - Erribera.  ................................................  13,01 € 

 

 Bide publikoan zangak edo kalikatak zabaltzeagaitik eta bide publikoko 
zoladura edo espaloietan edozein motatako aldaketak egiteagaitik 
ordaindu beharreko tasea %2 igotzea. 

2018 

Epigrafea                    Maila 
 1                                      1.a 31,12 € 

2                                      2.a 22,84 € 

3                                      3.a 14,80 € 

4                                      4.a 12,46 € 

5                                      5.a 9,95 € 

6                                      6.a 7,59 € 

7                                      7.a 6,56 € 

8                                      8.a 5,89 € 

9                                      9.a 4,09 € 

10                                    10.a 3,30 € 

11                                    11.a 2,38 € 

12                                    12.a 1,29 € 

13                                    13.a 0,24 € 

 

 Herri erabilerako lurrak merkantzia, eraikuntzako material, obra 
hondakin, hesi, eskora, aldamino eta antzeko instalazioekaz 
okupatzeagaitik erabili beharreko tasea %2  igotzea. 

2018 

       -1. aldea …………………………..    17,32 € 

       -2. aldea………………………….      12,74 € 

       -3. aldea………………………….       8,25 € 

       -4. aldea………………………….        6,94 € 

       -5. aldea………………………….       5,52 € 

       -6. aldea………………………….        4,23 € 

       -7. aldea………………………….       3,65 € 
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       -8. aldea………………………….        2,40 € 

       -9. aldea………………………….       2,27 € 

       -10. aldea…………………………       1,82 € 

       -11. aldea…………………………       1,35 € 

       -12. aldea…………………………         0,73 € 

       -13. aldea…………………………         0,23 € 

 

 Bide publikoko lurzorua, lurzorupea eta hegaldura okupatzeagaitik 
ordaindu beharreko tasea %2 igotzea. 

2018 

    1.- Baskulak, zutoinak, kableei eusteko tximitelak, lotune,  

10,23 €          banaketa eta erregistroko kutxak, bakotxa urtean...... 

    2.- Transformadoreak, m2-ko edo zatika urtean................. 10,23 € 

    3.- Edozein eratako kable edo hodi, metro lineal  

0,42 €          bakotxeko edo zatika urtean............... 

    4.- Bide publikoaren lurpea gasolina deposituakaz  

255,34 €           okupetea m3-ko edo zatika urtean......................... 

    5.- Bide publikoaren edo herri erabilerako lurren erreserba  

10,23 € 

        berezia auto-eskolen edo antzekoen praktiketarako,  

        m2-ko edo zatika urtean 

     6.- Eraikuntzan erabilitako garabi bakotxeko, besoak edo  

204,47 € 

          lumak bide publikoaren hegaldura hartzen bada,  

          urtean.................... 

 

 Ibilgailuak espaloietatik sartu, bide publikoan aparkatzeko erreserbea 
egin eta edozein eratako salgaien zamalanak egiteagaitik ordaindu 
beharreko tasea %2 igotzea. 

2018 

1,- Ibilgailuak espaloietatik sartzea, metro lineal bakotxeko edo zatika, urtean: 
     1.1.-Ibilgailua eraikinetan sartzea, ibilgailuak gordetzeko sarreren aurreko bide 

publikoan ibilgailuak aparkatzeko debekuagaz, beti be lizentziak iraunkorrak 
badira:   

          1.1.1.- Hiru ibilgailu edo gehiago hartzeko moduko lokalak edo 60m2 baino 
gehiago daukanak 52,99 € 

          1.1.2.- Jaubeen alkartekoek bakarrik erabilteko garajea 47,03 € 

          1.1.3.- Bi ibilgailu sartzen diranean edo lokalak 40 m2 eta 60 m2 bitarteko 
azalera daukanean  35,32 € 

1.1.4.- Ibilgailu bat sartzeko lizentziadunak 17.72€  
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    1.2.- Ibilgailuak eraikinetan sartzea lokalak 60 m2 baino gitxiago daukanean eta 
bat edo bi ibilgailu bakarrik gordeteko kapazidadea daukanean………… 

26,43 € 

    1.3.- Ibilgailua eraikinetan sartzea, ibilgailuak gordetzeko sarreren aurreko bide 
publikoan ibilgailuak aparkatzeko debekuagaz, beti be lizentziak aldi baterakoak 
badira…………………………………………………………………………… 

52,99 € 

    1.4.- Edozein dala jabea ibilgailua eraikinetan sartzea, ibilgailuak godetzeko 
sarreren aurreko bide publikoan ibilgailuak aparkatzeko debeku barik, lokalak hiru 
ibilgailu edo gehiago hartzeko modukoa danean edo 60m2 baino gehiago 
daukanean……………………..................................................................... 

42,48 € 

2.- Bide publikoko aprobetxamendu erreserba bakotxeko, urtean: 
 

2.1.- Bide publikoa taxi geltokirako erreserbatzea…………………………… 107,32 € 

2.2.- Bide publikoa autobus geltokirako erreserba bakotxa…………………. 381,92 € 

2.3.- Bide publikoa aparkaleku esklusiborako erreserbatzea 51,73 € 

 

 Herri erabilerako lurretan postu, barraka, salmenta-postu, ikuskizun edo 
atrakzinoak ipinteagaitik, kaleko industria ibiltariengaitik eta zinema 
errodajeak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauen 
ordenantza fiskaleko igoerak hauek izango dira: 

 
1. EPIGRAFEA: Etxetxu edo kantina desmuntagarrien eta txanpona 

behar daben aparatu automatikoen bidezko aprobetxamendua eta 
edozein instalazinoren okupazinoa gitxienez hilebetekoa danean, m2-
ko eta hileko edo zatiko, guneen arabera honako tarifa honeek %2 
igotzea 
 

2. EPIGRAFEA: Liburuak bisuteria, lorak, beste edozein produktu 
saltzeko postu, etxetxu edo ibilgailuak, hilebeterako baino gitxiagoko 
iraupeneko lizentziak diranean, baita, ibilgailuen salmentea eta 
erakusketea, ikuskizun eta jolasetako okupazinoa, karabana eta 
feriako ibilgailuen okupazinoak, filmaketak egiteko okupazinoak be,  
m2-ko edo zatiko eta eguneko, guneen arabera honako tarifa honeek 
%2 igotzea, eta 14.gunea sortzea: 

 
14. gunea: Gune bereziak Gaztelugatxe, Izaro eta abar 1,50€/m2 

eguna 
 
 

4. EPIGRAFEA: Tasa barria sortzea: 
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Azokatxoko lizentzien eskualdaketea 1.346,86€ 

 

6. EPIGRAFEA: Kutxazainak: kasu guztietan kutxazain bakotxak metro 
karratu bi okupetan dauzala jotzen da, %2 igotzea. 

 
8. EPIGRAFEA: Azokako postuen erabilerea hilero. Ezabatu eta 

Azokako 3.epigrafean kokatu. 
 

1. EPIGRAFEA: Etxetxo edo kantina desmuntagarrien eta txanpona behar daben 
aparatu automatikoen bidezko aprobetxamentua eta edozein instalazinoren 
okupazinoa gitxienez hilebetekoa danean, m2-ko eta hileko edo zatiko guneen 
arabera honako tarifa honeek:  2018 

  m2 / hileko 

       -1. gunea 22,84 € 

       -2. gunea 16,76 € 

       -3. gunea 10,82 € 

       -4. gunea 9,17 € 

       -5. gunea    7,29 € 

       -6. gunea 5,57 € 

       -7. gunea 4,85 € 

       -8. gunea 4,36 € 

       -9. gunea 3,02 € 

       -10. gunea 2,39 € 

       -11. gunea 1,74 € 

       -12. gunea 0,96 € 

       -13. gunea 0,18 € 

       -14 gunea  1,50 € 

  2. EPIGRAFEA: Postuak, etxetxuak edo liburuak saltzeko ibilgailuak, bisuteria, 
lorak, beste edozein produktu, hilebeterako baino gitxiagoko iraupeneko 
lizentziak diranean. Baita, ibilgailuen salmentea eta erakusketea, ikuskizun eta 
jolasetako okupazinoa, karabana eta feriako ibilgailuen okupazinoak, 
filmaketak egiteko okupazinoak ere,  m2-ko edo zatik eta eguneko guneen 
arabera honako tarifa honeek:  m2 / eguneko 

         -1. gunea 1,22 € 

       -2. gunea 0,91 € 

       -3. gunea 0,56 € 

       -4. gunea 0,50 € 

       -5. gunea    0,42 € 

       -6. gunea 0,35 € 

       -7. gunea 0,30 € 

       -8. gunea 0,21 € 
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       -9. gunea 0,18 € 

       -10. gunea 0,16 € 

       -11. gunea 0,11 € 

       -12. gunea 0,04 € 

       -13. gunea 0,04 € 

       -14 gunea  1,50 € 

Salbuespen modura Aita Guria itsasontzian ezkontza erreportajeak egitea 115,90 € 

    

3. EPIGRAFEA: Herriko jaietan barraken tokiaren okupazinoa, m2-ko edo zatiko 
eta eguneko 2,51 € 

4. EPIGRAFEA: Azokatxoko postuak, m2-ko edo zatiko urtean 69,43 € 

4.1 Azokatxoko lizentzien eskualdaketa 1.346,86 € 

5. EPIGRAFEA: Herriko jaietan era guztietako postuak ipintea, m2-ko edo zatiko 
eta eguneko: 8,99 € 

 
  

6:EPIGRAFEA:- Kutxazainak: kasu guztietan joten da kutxazain bakotxak metro 
koadro bi okupetan dauzala. Kutxazain eta hortik kutxazain automatiko 
bakotxeko, urtean:    

Lehenengo kategoriako kalean  580,58 € 

Bigarren kategoriako kalean      426,12 € 

Hirugarren eta hortik beherako kategoriako kaleetan 274,98 € 

 
  

7. EPIGRAFEA- Gaztaina postuak, denboraldia                                                               79,04 € 

   
 

  

 Obra lizentziak %2 igotzea. 

2018 

1- Epigrafea: Obra txikiak, kostuaren arabera: 
       1.1- 300 eurotik beherakoak  15,63 € 

      1.2- 300,01 euro eta 601 euro bitartekoak 31,27 € 

      1.3- 601,01 euro eta 1.502 euro bitartekoak 62,50 € 

      1.4- 1.502,01 euro eta 3.005 euro bitartekoak 146,58 € 

      1.5- 3.005,01 euro eta 6.010 euro bitartekoak 244,50 € 

      1.6- 6.010,01 eurotik gorakoak 293,49 € 

2- Epigrafea: Obra handiak, kostuaren arabera: 
        2.1-Lehendik dagozan eraikinetako edo instalazinoetako obrak, 12.020 

eurotik beherako kostua daukienak: 
            2.1.1- 601 eurotik beherakoak  69,14 € 

           2.1.3- 601,01 euro eta 3.005 euro bitartekoak 270,11 € 

           2.1.4- 3.005,01 euro eta 6.010 euro bitartekoak  324,51 € 
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           2.1.5- 6.010,01 euro eta 12.020 euro bitartekoak  979,57 € 

       2.2-Lehendik dagozan eraikinetako edo instalazinoetako  obrak, 12.020,01 
eurotik gorako kostodunak 1.458,70 € 

       2.3- Epigrafea: Eraikin barriak 
               2.3.1- Zuinketa aktea 1.217,79 € 

              2.3.2- Obra lizentzia  1.902,74 € 

3- Epigrafea: Lurzatiketak:   

       3.1-Urdaibaiko Patronatura bialdu barik 273,13 € 

       3.2- Urdaibaiko Patronatura bialduta 312,13 € 

4- Epigrafea: lizentziaren luzapena   

         4.1- Obra nagusiaren lizentziaren luzapena 28,77 € 

         4.2- Obra txikiaren lizentziaren luzapena 164,78 € 

5- Epigrafea: Lizentziaren titularidade aldaketa    

         5.1- Obra nagusiaren lizentziaren titularidade aldaketa  28,77 € 

         5.2- Obra txikiaren lizentziaren titularidade aldaketa  164,78 € 

6- Epigrafea: Lizentzia emon ostean proiektua aldatzea 164,78 € 

  
 Sastar batze zerbitzuaren tasea %2 igotzea, 1.epigrafeko 1.1. etxebizitza 

tarifea izan ezik, honela geratzen dana: 

 

1- Epigrafea: Etxebizitzak 

     1.1 Etxebizitzak 
 

17,00€/hiruhileko 

2018 

1- Epigrafea: Etxebizitzak 
      1.1 Etxebizitzak 17,00 € 

2- Epigrafea: ostatuak:   

       2.1- 10 persona baino gitxiago 55,19 € 

       2.2- 10 persona edo gehiago 70,31 € 

3- Epigrafea: Ikastetxeak: 0,00 € 

       3.1- Ikastetxeak, Casa del Niño, Lanbide Heziketako Zentroa eta Institutua 81,39 € 

       3.2- Akademiak (edozein motatakoak) eta haurtzaindegiak 76,46 € 

4- Epigrafea: Edertasun-jarduerak:    

       4.1- Edertze aretoak, gimnasioak, ule-apaindegiak, bizartegiak eta 
gorputzaren hobakuntzara zuzendutako 76,46 € 

beste edozein jarduera    

5- Epigrafea : Mediku kontsultak eta zentroak:    

       5.1- Mediku kontsultak....... 73,36 € 

       5.2- Sorostegiak, mediku zentroak, haginlariak .............. 92,27 € 

       5.3- Anbulatorioa eta Arrantzaleen mutua...................... 92,27 € 

6- Epigrafea: Merkataritza orokorrean:    

       6.1- 200 m2-rainoko supermerkatuak ............................ 140,09 € 
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       6.2- Fruta dendak........................ 95,46 € 

       6.3- Etxetresna elektrikoak ................ 91,48 € 

       6.4- 401 m2-tik gorako supermerkatuak.......................... 270,68 € 

       6.5- Janari dendak, harategiak, arrandegiak.................... 81,00 € 

       6.6- Merkataritzako ganerako aretoak eta kioskoak.. 70,00 € 

       6.7- 201 eta 400 m2 bitarteko supermerkatuak............... 187,10 € 

       6.8- Botikak eta ortopediak .......................................... 94,10 € 

7- Epigrafea:Ikuskizunetarako eta aisialdiko establezimentuak:    

       7.1- Zinemak eta antzokiak........................................... 75,72 € 

       7.2- Diskotekak eta jai aretoak................. 98,87 € 

       7.3 Jolastokiak................................... 70,03 € 

       7.4- Kasino-txokoak............................................ 43,47 € 

8- Epigrafea: Jatetxeak eta edaritegiak:   

       8.1- Jatetxeak...................... 185,99 € 

       8.2- Kafetegiak, Whiskitegiak, pubak, hanburgeseriak  95,61 € 

             eta jatetxetzat hartu ezin daitekezan jantokiak......   

       8.3- Barrak .................................................... 88,81 € 

       8.4- Tabernak 88,81 € 

       8.5- Txokoak............................................. 43,47 € 

       8.6- Erretiratuen klubak.................. 43,47 € 

9- Epigrafea: Bulegoak:    

       9.1- Banketxeak......................... 155,72 € 

       9.2- Beste bulegoak, autoeskolak, loteria eta ganerako        

              joko saltokiak .............................. 84,23 € 

       9.3- Garraio publikoen (trena, autobusa) bulegoak.......... 84,23 € 

       9.4- Atuneroak 155,72 € 

10- Epigrafea: Beste jarduera batzuk:    

       10.0- 26 ibilgailu eta gehiagorentzat lekua daukien garajeak.... 96,20 € 

       10.1- Zentro ofizialak eta Kofradia.................................. 89,82 € 

       10.2- Itsasontzien loiak...... 76,46 € 

       10.3- Materialak eta ekoizkinak biltzeko bakarrik diran   76,46 € 

              industria eta merkataritza tokien biltegiak........   

       10.4- 3 edo 4 ibilgailu gordelekua edo lokalak 60m² edo gehiago  61,72 € 

       10.5- 4tik gora eta 26tik behera ibilgailurentzako garajeak 76,46 € 

       10.6- Irabazteko asmo bako auzokideen komunidadeen garajeak 43,60 € 

       10.7- Lokal hutsak......................................................... 10,97 € 

       10.8- Nekazarien sindikatua, garraio biltegiak, ardaua eta edariak 
banatzeko biltegiak .................. 81,40 € 

       10.9- Petrolioaren  eratorrien zerbitzuak........................ 77,86 € 

11- Epigrafea: Industriak, biltegiak eta tailerrak:    
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       11.1- Herri barruko industriak......................................... 140,79 € 

       11.2- Herri barruko salmentarako biltegiak ................... 77,33 € 

       11.3- Herri barruko tailerrak............................................ 140,79 € 

       11.4- Oinetako, altzari, tapizeria, iturgintza tailerrak........ 82,40 € 

       11.5- Industrialdeetako industria, biltegi eta tailerrak:   

                     11.5.1- Industriak . 152,60 € 

                     11.5.2- Tailerrak.................... 152,60 € 

                     11.2-3- Biltegiak............. 82,40 € 

       11.6- Ibilgailuak erakusteko eta garbitzeko lokalak...... 77,17 € 

       11.7- Gasaren Matxitxakoko lur-planta 3.320,60 € 

12- Epigrafea: Zehazki tarifau ez diranak:    

       12.1- Zehazki tarifau ez diranak...................................... 44,05 € 

13- Epigrafea: Lokalak    

       13.1- Trasteleku erabilerea daukien merkataritzako lokalak  33,07 € 

       13.2- 1 edo 2 ibilgailu bakarrik gordeteko kapazidadea daukanean eta 
lokalak 60m² baino gitxiago daukanean 44,32 € 

       13.3- Trastelekuak  8,22 € 

 
 

 Agiriak emotea: 

 
 1 epigrafetik 6.2 epigrafera %2 igotzea. 

 
 7.epigrafea osorik aldatu eta honela geratuko da: 

 

7- Azterketa eskubideekaitik: azterketan izen emote 
hutsagaitik ordainduko da, izena emon eta gero 
azterketara aurkeztu daitekeen edo aurkezten dan ala 
ez kontuan izan barik. 
7.1- Azterketa eskubideagaitik                      4,00€ 

2018 

1) Gobernu eta administrazino organoen eta horreen aurrekoen ekintzen, 
ebazpenen eta erabagien egiaztagirien kopiak emotea: 

 1. 1 -Agirien egiaztagiriak, erabagiak edo ebazpenak, 5 urte baino 
gehiagokoak, lehen orria 39,44 € 

            - Mugatik gorako orri bakotxeko 0,14 € 

1.2- Agirien egiaztagiriak, erabagiak edo ebazpenak, 5 urte baino 
gitxiagokoak, lehen orria 26,25 € 

  

              - Mugatik gorako orri bakotxeko 

1.3  Administrazino agirien eta espedientetako agirien fotokopiak   
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emotea: 

 Zerbitzua bera eta orri bat  3,06 € 

 bigarren orritik gora, aurrekoari orri bakotxeko gehituko dana 0,13 € 

1.4- Planoen fotokopia paperean, m2-ko  3,43 € 

1.5- Planoen fotokopia poliesterrean, m2-ko 10,28 € 

1.6- Argazkiak paperean  2,17 € 

1.7- Argazkiak disketean 2,53 € 

1.8- Argazkiak CDan  3,10 € 

1.9- Artxiboko dokumentuen kopia A4 orrian  0,15 € 

1.10- Artxiboko dokumentuen kopia A3 orrian  0,22 € 

1.11- Artxiboko dokumentuen kopia disketean 1,24 € 

1.12- Artxiboko dokumentuen kopia CDan 6,52 € 

2- Arma txartelak emotea      4,73 € 

3- Udalaren idazkariak eginiko botere banaketea  4,73 € 

4- Ondasun higiezinak eskualdatzea landa katastroaren ondorioetarako 14,33 € 

5- Tokiko erakundean eskatzen diran egiaztagiriak, udal erroldako datuetatik 
egiten diranak izan ezik 4,73 € 

  
 6- Oinezko guneetara sartzeko agiriak: 
 

6.1-  Oinezko guneetara ibilgailuak sartzeko galdu, lapurtu edo alferrik 
galdutakoaren ondorioz eskatu/emondako txartel bakotxa 11,58 € 

6.2-  Oinezko guneko pegatina,  txartel eskari barriekaz eta txartel 
barriztapenakaz emoten diran pegatinak salbu 2,22 € 

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

 7.1--Azterketa eskubideagaitik 4,00 € 

8- Alkateak edo zinegotziek egindako ezkontza zibila 100,00 

9- Egitezko bikoteen erregistroa 38,32 

10.1 Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren ganeko Zerga: balizko zerga 
kuotaren kontsulta  4,00 

10.2 Bestelako tributuen kontsulten ondoriozko erantzun idatziak 3,00 

 

 Udaltzaingoaren zerbitzu berezien tasen %2 igotzea. 

1. Garraio astunetan gidatu, zaindu eta laguntzea, zerbitzu bakotxeko 128,52 € 

2. Zonak mugatzea, trafikoa moztu eta erregulatzea, zerbitzu bakotxeko 38,56 € 
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3. Interesdunak diran partikularren eskariz, afera zibiletan egiaztapenak egin 
eta polizia-txostenak igortzea:   

     3.1 Udaltzaingoaren esku hartze edota egiaztapenaren  polizia-txostenaren 
kopia emotea 64,26 € 

     3.2 Trafiko istripuan Udaltzaingoaren esku hartze edota egiaztapenaren 
polizia-txostenaren kopia emotea  128,52 € 

     3.3 Trafiko istripuagaitik Udaltzaingoak egindako atestatuaren kopia 
emotea  257,04 € 

4. Ibilgailuen hondakin solido legezko tramitazinoa  77,11 € 

5- Udaltzaingoak herritarren segurtasun edota zaintza zerbitzuetako 
jardunean hirugarren batzuen ondasunen kalteetaz ohartuta egiten dauzan 
txostenak emotea, agiri eskatzailea kaltetua bera ez danean  64,26 € 

6- Hirugarren batzuk udal ondasunei egindako kalteen ondorioz 
Udaltzaingoak  egindako egiaztapena (OK espedientea igiritzean)  77,12 € 

 

 Azokea: 

 
 2. Epigrafea osorik aldatu eta honela geratuko da: 
 
 
 

 

 
 

 
3. Epigrafea berrezarri eta honela geratuko da: 

 
3. EPÍGRAFEA: 
Postuen 5 urterako 
emakidak hilero: 

3.epigrafea izan 
zan eta barriro 

holan itzi. 

      3.1.- 1. modulua 25,00 

      3.2.- 2. modulua 21,91 

      3.3.- 3. modulua 10,29 

      3.4.- 4. modulua 2,59 

      3.5.- 5. modulua 2,59 

  

 
 7. Epigrafea aldatu eta honela geratuko da: 

 
7. EPIGRAFEA: Hutsik dagozan postuen aldibaterako erabilerea 
egunean. 

2. EPIGRAFEA: Mahaien erabilerea metroko egunean: 
  

 2.1.- Inguruko baserrietan ekoiztutako produktoak eta 
produktu ekologikoak saltzea                1,5€ metro/eguna 
 
2.2 EPIGRAFEA-Beste kasu guztietan 3,00€ metro/eguna 
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7.1- 1. modulua - postu finkoa                            8.8 euro             

mantendu  

7.2- 2. modulua - eskilara azpiko postu finkoa   7,83 euro   mantendu  
7.3-3.modulua- mahai metalikoa                        7 euro   7,00 

2018 

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: Mahaien erabilerea metroko egunean:   

       2.1.- Inguruko baserrietan ekoiztutako produktoak eta produktu 
ekologikoak saltzea 1,50 € 

       2.2.- Inguruko baserrietan ekoiztutako produktoak ez diranak edo 
produktu ekologikoak ez diranak saltzea 3,00 € 

       2.3.- 2.1 edo 2.2 epigrafeetako poduktoak ez diranak edo beste 
sektoreetako produktoak saltzea 6,40 € 

 
  

      3.1.- 1. modulua 25,00 € 

      3.2.- 2. modulua 21,91 € 

      3.3.- 3. modulua 10,29 € 

      3.4.- 4. modulua 2,59 € 

      3.5.- 5. modulua 2,59 € 

4. EPIGRAFEA: Bizien arteko eskualdaketak:   

      4.1.- 1. modulua 1.049,13 € 

      4.2.- 2. modulua 925,15 € 

      4.3.- 3. modulua 430,86 € 

      4.4.- 4. modulua     107,73 € 

      4.5.- 5. modulua 107,73 € 

5. EPIGRAFEA: Postuko titularraren heriotzea dala-eta, jaubetzea 
eskualdatzea:   

      5.1.- 1. modulua 927,02 € 

      5.2.- 2. modulua 812,58 € 

      5.3.- 3. modulua 381,46 € 

      5.4.- 4. modulua 95,38 € 

      5.5.- 5. modulua 87,56 € 

6. EPIGRAFEA: Hutsik dagozan postuen aldi baterako lizentzia   

      6.1- Aldi baterako lizentzia  30,00 € 

7. EPIGRAFEA: Hutsik dagozan postuen aldibaterako erabilerea egunean    

      7.1- 1. modulua - postu finkoa 8,80 € 

      7.2- 2. modulua - eskilara azpiko postu finkoa 7,83 € 
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      7.3,3. modulua - mahai metalikoa 7,00 € 

 

 Urigintza eta ingurumen zerbitzuen tasea.  

 
 2.Epigrafean tasa barriak sortzea: 

 
02.13  UJP prestatzea Urbanizatzeko Jarduketa 
Programea                     6.938,40 euro 
02.14  UJP aldatzea       4.163,04 euro 

 
 4. epigrafetik 11.epigrafera %2 igotzea. 

 13.epigrafea osorik aldatzea eta honela geratuko da: 

13. Aginduak:  

13.1 Obrak egiteko agindua:  
Obra horreri jagokon tasea %50 gehituta. Gitxienezko 
kopurua: 820,00€ 

 13.2 Obra bako egite aginduak: 337,60€  

 15.epigrafetik 19.epigrafera, %2 igotzea. 

2018 

Jarduera tekniko eta administratiboaren deskribapena 
 01.01-Urigintzako kargak ezeztea 1.823,68 € 

2 Planeamenduko honeek tresnak tramitetea, ekimen pribaduak bultzatuta:   

02.01- Urbanizazino proiektua  455,90 € 

02.02-Ekimen pribatuak bultzatutako xehetasun azterlanak 6.938,40 € 

02.03- Ekimen pribatuak bultzatutako xehetasun azterlanen aldaketa 4.163,04 € 

02.04- Ekimen pribatuak bultzatutako  Urbanizazino proiektua   6.938,40 € 

02.05-Ekimen pribatuak bultzatutako Urbanizazino proiektuen aldaketa 4.163,04 € 

02.06- Ekimen pribatuak bultzatutako Errepartzelazino proiektua 6.938,40 € 

02.07- Ekimen pribatuak bultzatutako Errepartzelazino proiektu aldaketa 4.163,04 € 

02.08-Ekimen pribatuak bultzatutako Plan berezia 6.938,40 € 

02.09- Ekimen pribatuak bultzatutako Plan bereziaren aldaketa 4.163,04 € 

02.10- Ekimen pribatuak bultzatutako Plan partziala 6.938,40 € 

02.11- Ekimen pribatuak bultzatutako Plan partzialaren aldaketa 4.163,04 € 
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02.12- Ekimen pribatuak bultzatutako Plan orokorraren aldaketa 4.163,04 € 

02.13- UJP prestatzea Urbanizatzeko Jarduketa Programea 6.938,40 € 

02.14- UJP Aldatzea 4.163,04 € 

03.01-Urigintza aprobetxamenduen transferentziak 1.462,72 € 

4 Urigintzako txosenak, zedulak eta kontsultak:   

04,01- Urdaibaira bialdu barik 106,56 € 

04.02- Urdaibaira bialduta 145,32 € 

04,03- Lerrokadurak eta sestrak ipintea 87,19 € 

05,01- Neurketak eta egiaztapenak  271,24 € 

06,01- Bizigarritasun edo eraikina lehenengoz hartzeko lizentzia 1.007,55 € 

07,01Urbanizazio barrien harrera  1.558,70 € 

07,02-Urbanizatzeko jarduketa-programak  546,93 € 

07,03- hitzarmen-sistema: hitzarmen-batzarra  546,93 € 

08,01- Edegiteko lizentziarik ez dala behar egiaztetan daben agiriak 24,18 € 

9 Jabari publikoaren erabilera edo aprobetxamendurako lizentziak (lizentzia 
ondoriozko okupazino tasatik aparte: 0,00 € 

09,01- Herri guneak erreserbetako lizentzia 358,43 € 

09,02- Aldi baterako pasabideak (plakak barne) 416,55 € 

09,03- Pasabide iraunkorrak (plaka barne) 382,66 € 

09,04- Ostalaritza establezimenduen terrazak -Mahaiak eta aurkiak  55,65 € 

09,05- Azokatxoko postua 65,83 € 

09.06- Beste ordenantza fiskalen baten espresuki aurreikusita ez dagozan 
bestelako erabilera edo aprobetxamenduak 32,15 € 

09,07- Pasabide iraunkorarren plaka barria edo aldi baterako pasabidearen 
plaka barri bakotxa 16,32 € 

10.01- desjabetzapenak 546,93 € 

11 Lurzoruaren udal ondareen eta orubeen erregistroaren gestinoa:   

11.01- Orubea erregistroan sartzen danean 419,20 € 

11.02- Orubea nahitaez saltzen danean: salmentearen esleipen balioaren 
%1,5   

12 Aurri espedienteak:   

12.01 Jaube bat                 559,84 

12.02 -Jaube bi eta lau bitartean  1.671,73 

12.3- Bost eta bederatzi jaube bitartean             3.918,93 

12,04 - Hamar jaube edo gehiago               5.598,49 

13 Aginduak:    
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13.01- Obrak egiteko agindua: Obra horreri jagokon tasea %50 gehituta. 
Gitxienezko kopurua: 820,00€ 
      820,20 € 

13.02- Obra bako egite aginduak 337,60 € 

14.01- Higiezinen egoerearen ganeko txostenak       327,61 

15 Ordezko ejekuzinoak:   

15.01- Obra eta eraispenen ordezko ejekuzinoa, obraren kostutik aparte 1.177,26 € 

15.02- Segurtasun, osasun eta apintasun publikoari jagoken agindua ez 
betetzean ordezko exekuzinoz egindako garbiketa edo bestelakoak, egin 
beharrekoaren kostutik aparte 588,63 € 

16.01- 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  552,04 € 

17.01- Erabilera aldaketa eskariak (lokala etxebizitza izateko eta 
horrelakoak), obra lizentziatik aparte 386,33 € 

18.01- Etxe babestu eta tasatuen kudeaketa (promotorearen ordez udal 
administrazinoak egindakoa), etxeko  1.286,16 € 

19 Baimena behar daben pribatuen ekintzak:   

19.01- Etxebizitza tasatuen salmentak edo baldintzak aldatzea baimentzea  32,15 € 

19.02- Salmentarako edo eskuz aldatzeko baimena behar daben 
bestelakoen baimena 32,15 € 

 

 Musika Eskolako tarifak %2 igotzea. 

EPIGRAFEAK 2018/2019 
kurtsoa 

MATRIKULA 

 1.1 Matrikula 56,10 € 

HILEKO KUOTAK    

2.1 Harrera mailak: A eta B 28,49 € 

2.2 Harrera maila D 55,83 € 

2.3 Hasiera mailak: Prestakuntza 1,2,3 96,66 € 

2.4 Hasiera mailak: 4 eta 5 96,66 € 

2.5 Finkatze maila 63,75 € 

2.6 Instrumentu bakarra 41,83 € 

2.7 Bigarren instrumentua 31,37 € 

2.8 Taldeak 21,92 € 

2.9 Instrumentu indartua 41,82 € 

ZERBITZU BEREZIAK   
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3.1 Instrumentu modulua, ikastaroak 144,52 € 

3.2 Koro modulua 41,73 € 

3.3 Talde modulua 81,59 € 

3.4 Zentroko instrumentuen erabilera, hilero 10,91 € 

3.5 Musikearen oinarrien modulua 65,76 € 

 

II.ERANSKINA 

            

1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DAUEN 
ORDENANTZA FISKALA 
 
2018ko OHZren ordenantzako 12. artikuluan gainkargua ez aplikatzeko 
salbuespen gehiago sartzea. 

 
Orain arte honela agertzen da: 

“12. artikulua 
 
1.- Aurreko artikuluan ezarritako errekargua ez da aplikatuko honako kasu 
honeetan: 
 
 a) Ostatu edo pentsio jardueretara lotutako higiezinak diranean. 
 b) Helburua alokairuan emotea duen entitate publikoren baten eskuan jarriko 
higiezinak  
c) Zahar-egoitzetan erroldatutako pertsonen titularidadeko etxebizitzak.  
d) Herentziaz hartutako etxebizitzak, beti be, heriotza datatik 3 urte igaro ez 
danean.  
e) Zergaren sortzapen aurreko urtean eskuz aldatutako etxebizitzak. 
f) Udalaren eta bere Mendeko Organismo Publikoen titularidadeko etxebizitzak“ 
 

Hauek dira sartu beharreko barriak 1. atalean: 

g) Menpekotasun egoeran aitortuta dauden kasuetan hutsik gelditzen den 

etxebizitza salbuetsita egongo da, bai menpekotasuna daukan titularrarena edo 

menpekotasuna aintzatetsita daukan pertsonaren kargu egiten denarena. 

Salbuespen hauen ondorioetarako kargu egiten direnak hauek izango dira: 

ezkontidea edo 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera izatezko 

bikotekidearekin bizi dena, edo hirugarren gradura arteko odol, ezkontza nahiz 

adopzio bidezko ahaidea edo harrera egiten duen pertsona edo legezko 

tutorea. 
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Salbuespena aplikatzeko, gaur egun erroldatuta dauden etxebizitzara aldatu 

baino lehen, salbuespena aplikatu gura den etxebizitzan egon behar izan dira 

erroldatuta. 

 
h) Etxebizitzan inor ez egon arren erroldatuta, zergaren sortzapen eguna baino 
arinagotik alokairuan emanda badago. 
Salbuespena aplikatzeko, alokairu kontratuaren kopia eta kontratu hori 
indarrean egotearen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da eta, baita ere, 
alokairu horretatik lortutako diru sarrerak Bizkaiko Foru Aldundiari aitortu 
izanaren egiaztagiria. 
 
i)Etxebizitza normalean alokairuan ematen bada baina zergaren sortzapen 
egunean alokatuta ez balego, aurreko urte bietako alokairu kontratuak aurkeztu 
beharko dira eta, urte bi horietan, gutxienez 365 egunetan alokatuta egon dela 
frogatu beharko da. 
Kasu honetan ere, alokairu horretatik lortutako diru sarrerak Bizkaiko Foru 
Aldundiari aitortu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. 
 
j) Laneko arrazoiak direla medio Bermeotik kanpo bizi bada eta kanpoan etxe 
alokatuan biziz gero. Froga moduan, alokairu kontratuaren kopia, lan 
kontratuaren kopia eta lanagatik bizi den herriko errolda agiria aurkeztu beharko 
dira. 
 
k) Higiezina aurri egoeran deklaratuta egotea. Beti ere deklaratu denetik urte bi 
igaro ez badira. Aitorpenetik urte bi baino gehiago pasatzen direnean, 
gainordaina aplikatuko da. 
 
l) Banaketa baten ondorioz, bikotekide ohiek erabiltzen duten etxebizitza. 
Banaketa agiri judizial bidez frogatzen bada eta banaketa akordioan gurasoak 
txandaka bizitzeko beste etxebizitza bat egongo dela adosten bada. 
 
m) Higiezinean, etxebizitza erabilera izan beharrean, legezko ekonomia 
jarduera bat garatzen den kasuetan. Salbuespena aplikatzeko, derrigorrezkoa 
izango da, jarduerak udal lizentzia edukitzea eta, sortzapen eguna baino lehen, 
burutzen den jardueraren epigrafean aitortuta egotea sastar batze tasan. 
 
2.- Aurreko artikuluan ezarritako errekarguaren erdia aplikatuko da, hau da 
%25eko errekargua ezarriko da honako kasu bakar honetan: 
 
Etxebizitzan erroldatu egon barik ere, titularrak edo familiak erabiltzen duenean. 
Erabilera hori kreditatzeko, ur eta argindar horniduren urteko fakturak aurkeztu 
beharko dira eta, kontsumoak, gutxienez, honakoak izan beharko dira: 
 
Ur horniduraren kasuan: 18 metro kubikotik gorakoa aurreko urtean. 
Argindarraren horniduran: 300kwh-tik gorako kontsumoa aurreko urtean. 
Gasaren horniduran: 100kwh-tik gorako kontsumoa aurreko urtean. 
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Gutxiengo horiek kreditatzen ez badira, %50eko errekargua aplikatuko da.  
 

BESTELAKO ORDENANTZAK 

 

- URI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGEA 
ARAUTZEN DAUEN ORDENANTZA FISKALA 

 

3. artikuluko 1. paragrafoari hauxe ipintzea: 

 

“1.- Lurren balio-gehikuntza noiz gertatzen den zehazteko, honako legedi hau 
aplikatuko da: 3/2017 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 20koa, Hiri-lurren 
Balioaren Gaikuntzaren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 30eko 
8/1989 Foru Araua aldatzen duena.  
Horrez gain, materia horretan Ogasun Lokalen Lege Arautzailearen testu 
bateratuan sortzen diren aldaketak ere aplikatuko dira.” 

 

 
-  HERRI ERABILERAKO LURRETAN POSTU, BARRAKA, 

SALMENTA-POSTU, IKUSKIZUN EDO ATRAKZINOAK 
IPINTEAGATIK, KALEKO INDUSTRIA IBILTARIENGAITIK ETA 
ZINEMA ERRODAJEAK EGITEAGAITIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASEA ARAUTZEN DAUEN ORDENANTZA FISKALA 

 

 4. artikuluari d) atala gehitzea: 

 
 “ d) Emakida edo lizentzien eskualdaketa kasuan, aldaketa onartzen den 
momentuan. Kitapen zuzenez jakinaraziko dira. 
 

 5. artikuluko 1. atala modu honetan idaztea:   

 

 “1.- Tasa kuota, tarifen atalean agertzen diren tarifak okupatutako eremuari 
aplikatzearen emaitza izango da, beti ere okupazioko elementu guztiak 
kontuan hartuta, azokatxoko lizentziaren eskualdaketa kasuan izan ezik. 
Azken kasu honetan, tasa kuota kopuru finko bat izango da.” 

 

 6. artikuluko 3. atala Azokatxoko b) atala modu honetan idaztea: 
 

“b ) Lizentziak: 
 
.- Lizentziek 10 urteko iraupena daukate eta lizentzia eskariak horretarako 
deialdia kaleratzen denean aurkeztu beharko dira Berh@z bulegoan, 
deialdian finkatutako ezinbesteko agiriak aurkeztuta. 
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Deialdia zabaldu eta lizentziak emateko prozedura amaitu ondoren 
posturen bat hutsik geratuko balitz, hurrengo deialdira itxaron barik 
aurkeztu ahal izango dira lizentzia eskariak, eta berdin, deialdi bat eta 
bestearen arteko epean, hutsunerik suertatuko balitz. 

 
.- Eman daitezkeen salmentarako baimenak aurkeztutako eskariak baino 
gutxiago izango balira, baimenak zozketa prozesuaren bidez emango 
lirateke. Horretako, baimenak saltokietan saltzen diren produktuen 
arabera talde ezberdinetan sailkatuta egongo dira, eta zozketa bakarrik 
egingo da baimen baino salmentarako eskari gehiago dauden taldeetan, 
aldiz, talde bateko salmentarako baimenen kopurua nahikoa izango 
balitz aurkeztutako eskabide guztietarako, aurreko paragrafoko prozesua 
jarraituko da. 
 

- Esleipendunekaz Azokatxoko errolda eratuko da. 

 

- 4. epigrafeko urteko tarifa aplikatuta ematen duen zenbatekoa izango da 
urteko tasa. Baina lau hiruhilekotan banandutako errolda fiskalen bidez 
errezibozko kitapenak egingo dira, urteko tasaren zenbatekoa horrela 
zatituta.  

 
- Urtean zehar egon daitezkeen alta eta baja kasuetan tasaren zenbatekoa 

hiruhilekotan zatituko da. Alta kasuan eskaria egin zeneko hiruhilekoa 
hartuko da kontuan eta baja kasuan eskaria egin zeneko dataren hurrengo 
hiruhilekoa.” 

 

 5.artikuluko 8. epigrafea Azokako postuen erabilera denez, Azokako 
Ordenantza fiskalera pasatzea.  
 

 6.artikuluko 4. atala, Azokakoa, dagokion ordenantza fiskalera pasatzea. 
 

- UDAL BIDE PUBLIKOEN LURRAREN, HEGALKINAREN ETA 
LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU 
BEREZIAREN BESTELAKO KASU BATZUK 

 

1.artikulua: KONTZEPTUA 
 
Udal eraikinen aprobetxamendu berezia erregulatzeko, herri jabariaren 
erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasa ezarri da, Tokiko 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 28ko 7/1985 legearen 
106.artikuluak emandako ahalmena erabiltzeko eta Tokiko Ogasunen 
abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorrita. Tasa hori ordenantza fiskal honek eraenduko du, eta haren arauek 
Foru Arau horren 22.artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa bete beharko dute. 
 

2.artikulua: ORDAINARAZPENAREN XEDEA 
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Udal jabari publikoaren eraikinen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu 
berezia izango da ordainarazpenaren xedea.   
 
3.artikulua: SUBJEKTU PASIBOA 
 
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboen eta aprobetxamendu berezien 
tasen subjektu pasiboak (zergadunak) Zergei buruzko Bizkaiko Foru Arau 
Orokorraren 34.3 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko, juridiko eta 
entitateak izango dira, betiere udal jabaria onura partikularrerako baliatzen, 
erabiltzen edo ustiatzen dutenean. 
 
 
4.artikulua: OINARRI EZARGARRIA 
 
Dagokion aprobetxamenduak dirauen denborak, lizentziaren arabera 
baimenduriko okupaziorako azalerak edo benetan okupatuak, eta 
aprobetxamendu horren ondorioz merkatuan izango lukeen erabilgarritasunaren 
balio erreferentziatzat harturik, osatzen dute Ordenantza honetan araututako 
tasen kobrantza-oinarria. 
 
5.artikulua: TRIBUTU-KUOTA 
 
.- Artikulu honetan xedatzen denaren arabera, zergaren kuota tarifa bat edo 
ezarritako kopuru finko bat izango da: 
 
1.- Nestor Basterretxea Aretoa erabiltzea: 
 

Nestor Basterretxea Aretoa erabiltzea 

Zinema, antzerki, musika emanaldietarako 
erabiltzea 

50,29 € orduko 

Erakusketa gela bat erabiltzea 162,95 € eguneko 

Erakusketa gela bi erabiltzea 231,33 € eguneko 

Aretoko sarreren salmentako takila erabiltzea 13,17 € orduko 

 

Areto horren erabileratik aparte, beste zerbitzu batzuk erabili gura badira, tarifa 
hauek ordainduta egin ahal izango da: 
 

 Erakusketa zaintzea.................................................:   7,31 euro orduko 

 Jesarlekuak egokiaraztea egokitzea ........................:  12,47 euro orduko 

 Gonbidatuei harrera ematea egitea..........................: 12,47 euro orduko 
 

2.- Gizarte eta Kultura Etxeko gelak erabiltzea: Eranskinean agertzen da. 
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.- Aurreko epigrafeetan ezarritako tasak ez dira aplikatuko herriko irabazi 
asmo bako elkarteek edo taldeek antolatzen dituzten ekimenetan eta  
gizarte, kultura edo kirol laguntzarako helburuarekin antolatzen diren 
ekimenetan. 

 
6.artikulua: SORTZAPENA 
 
 

- Tasa ordaindu beharra sortuko da erabilera pribatiborako herri jabariaren 
baimena ematen den unean bertan. 

 
 
7.artikulua: KITAPENA ETA ORDAINKETEA 
 

- Udal eraikinen aprobetxamendu pribatiboagatik jarritako kuotak erreserba 
egitean ordainduko dira. 

 
- Tarifen arabera behartu daitezkeen zenbatekoak eskatutako edo erabilitako  

aprobetxamendu bakoitzagatik ordainduko dira eta dagozkien epigrafeetan 
adierazitako denbora naturalengatik ateratzen dena izango dira. 

 
- Ordenantza honetan adierazten diren tasen likidazioa eta ordainketa 

aitorpen-autolikidazioaren araubidearen bidez egingo dira oro har, zerga-
administrazioak Berhaz bulegoan horretarako eskuragarri jarriko duen 
eredu ofizialaren arabera. 

Aitorpena aurkezteko egintzan bertan ordaindu beharko da kuota hori. 
 

- Tasa ordaindu behar duenari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jabari 
publikoaren erabilera eskubidea garatzen ez denean, dagokion 
zenbatekoa itzuli egingo da. 
 

AZKEN XEDAPENA: 
 
Ordenantza hau behin betiko onetsi du Udalbatzak 2017ko abenduaren 22an egindako 
Osoko Bilkuran, eta argitaratu dira 2017ko abenduaren 29an BAOren. Halanda 
ze, indarrean jarraituko du harik eta beren beregi aldatu edo indarrik barik utzi 
arte. 
 

III ERANSKINA: KULTUR ETXEKO GELAK ERABILTZEAGATIKO TASA 
 

Ordutegiaren araberako erabilera txandak honela zehaztu dira 
 

 Astegunak = 1 zapatuak = 2 

goizean  09:30 - 14:00 10:00 - 13:00 

arratsaldean  16:30 - 21:45 16:00 - 20:00 
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Txandea    Noiz 

1.1 Astegun goizetan- 9:30etik 11:15era 

1.2 Astegun goizetan- 11:30etik 13:45era 

1.3 Astegun arratsaldeetan- 16:30etik 18:30era 

1.4 Astegun arratsaldeetan- 18:45etik 21:30era 

2.1 Zapatu goizetan- 10:00etatik 11:15era 

2.2 Zapatu goizetan- 11:30etik 12:45era 

2.3 Zapatu arratsaldeetan- 16:00etatik 17:30era 

2.4 Zapatu arratsaldeetan- 17:45etik 19:45era 

 
BIGARRENA: Instalazio mota eta txanda kopuruaren arabera tasa hauek 
zehaztu dira: 
       

TXANDA KOPURUA 

Erabilgarriak Zer/zerbitzua Erabilera Txanda bat  Txanda bi  
Hiru 

txanda  Lau txanda  

Sotoa  
1. Musika entsaio 
gela  rock taldeak  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sotoa  
2. Musika entsaio 
gela  rock taldeak  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sotoa  
3. Musika entsaio 
gela  rock taldeak  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sotoa  
4. Musika entsaio 
gela  rock taldeak  27,19 30,07 32,94 35,81 

Behea Batzar gela  eskariarekin 26,93 29,54 32,16 34,77 

1. solairua A entsaio gela  

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 30,25 36,18 42,11 48,03 

1. solairua B entsaio gela  

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 29,66 35,00 40,35 45,69 

1. solairua C entsaio gela  

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 31,45 38,58 45,71 52,84 

1. solairua D entsaio gela  

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 29,83 35,35 40,87 46,38 

1go. Solairua E entsaio gela  

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 40,04 55,76 71,48 87,20 

1. solairua 
Biltegia eta 
aldagelak 

Musika eta dantza 
taldeak eta musika eta 
dantza ikastaroak 30,07 35,81 41,56 47,31 

2. solairua 
Taldeen lan 
bulegoa 

kultur taldeen lanerako 6 
bulego 34,12 43,91 53,71 63,51 

2. solairua 1. Batzar gela (5) 
10 lagunentzako batzar 
gela 26,54 28,76 30,98 33,20 

2. solairua 
Erabilerea 
askotako A gela  

12 lagunentzako batzar 
gela: eskariarekin 
taldeak, udalak eta 
kanpokoak  27,88 31,45 35,01 38,58 

2. solairua 
Erabilerea 
askotako B gela  

12 lagunentzako batzar 
gela: eskariarekin 
taldeak, udalak eta 
kanpokoak  27,74 31,16 34,59 38,01 

2. solairua 
Erabilerea 
askotako C gela  

12 lagunentzako batzar 
gela: eskariarekin 
taldeak, udalak eta 
kanpokoak  27,78 31,23 34,69 38,15 
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2. solairua 
Erabilera askotako 
D gela  

20 lagunentzako batzar 
gela: eskariarekin 
taldeak, udalak eta 
kanpokoak  28,87 33,41 37,96 42,51 

2. solairua 1 tailerra 
Eskariarekin eta Kulturak 
antolatuta  34,24 44,16 54,08 64,01 

2. solairua 2 tailerra 
Eskariarekin eta Kulturak 
antolatuta  32,07 39,83 47,58 55,34 

2. solairua 3 tailerra 
Eskariarekin eta Kulturak 
antolatuta  29,84 35,37 40,89 46,41 

2. solairua biltegia 
Eskariarekin eta Kulturak 
antolatuta  26,28 28,24 30,20 32,16 

3. solairua Hitzaldi aretoa 

40 lagunentzako aretoa: 
eskariarekin taldeak, 
udalak eta kanpokoak  31,11 37,90 44,70 51,49 

3. solairua Batzar gela  

12 lagunentzako batzar 
gela: eskariarekin 
taldeak, udalak eta 
kanpokoak  27,19 30,07 32,94 35,81 

 

 

 
 

 

 

 


