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TOKIKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA
PRIBATIBOARENGATIKO EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA
ORDENANTZA, 2020
1. ARTIKULUA.Udal honek, Bizkaiko lurralde historikoko Tokiko Ogasunak arautzen dituen
ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauan ezarritakoaren arabera (Tokio Ogasunak
arautu zituen 5/1989 Foru Araua aldatzen duen urriaren 8ko 9/1989 Foru Arauak
emandako idazkuntzan), eranskineko tarifetan zehazten diren tokiko jabari
publikoko ondasunen erabilera pribatiboko edo aprobetxamendu bereziko tasa
ezartzen eta exijitzen du, ordenantza honetako arauen arabera (aipatutakoak bere
barruan daude).
2. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatiboa
(ordenantza honen eranskinean azaltzen direnak) dira tasa honen zerga egitatea.
3. ARTIKULUA.Estatuak, autonomi erkidegoek eta tokiko erakundeek ez dute tasa hau
ordaindu behar zuzenean ustiatzen dituzten komunikazioetarako, edo hiritarren
segurtasun edota estatuaren defentsarako interesekoak diren komunikazioetarako
zerbitzu publikoen berezko aprobetxamenduengatik.
4. ARTIKULUA.1.- Tasaren zergapekoak dira, zergadun-kontzeptuan, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluan aipatzen diren
pertsona fisikoak eta juridikoak eta erakundeak, tokiko jabari publikoa bereziki
gozatzen, erabiltzen edo aprobetxatzen badute, ordenantza honetako eranskinean
ezarritako kasuetako baten arabera.
2.- Eraikinetan eta orubeetan ibilgailuz sartzeko, espaloitik edo espaloirik
gabe bide publikoa erreserbatzeagatiko eta aparkatzeko, zama-lanetarako eta
bestelako erabileretarako eta horiek eraikitzeko, mantentzeko, aldatzeko edo
kentzeko erabilera pribatiboarengatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko
ezarritako tasetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera
horietarako sarbidea ematen duten finken eta lokalen jabeak. Hala badagokio,
horiek kuotak dagozkien onuradunei pasako ahal dizkiete.
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3.- Administrazio publikoek, autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek ez
dute tasa hau ordaindu beharko zuzenean ustiatzen dituzten komunikazioetako
zerbitzu publikoei datxezkien aprobetxamenduengatik, ezta herritarren
segurtasunarekin edo defentsa nazionalarekin hertsiki lotuta dauden horiengatik
ere.
4.- Zordun nagusiaren zerga-betebeharrak ordainduko dituzte solidarioki
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 41. artikuluak jasotako pertsona fisikoek
eta juridikoek.
5.- Erantzule subsidiarioak izango dira Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 42. artikuluak jasotako pertsonak edo erakundeak, artikulu horrek
adierazitako kasuetan eta irismenarekin.
5. ARTIKULUA.Ordenantza honetan araututako erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu
bereziaren emakidan interesa duten pertsonek edo erakundeek udaladministrazioari eskatu beharko diote nahitaezko lizentzia; izan ere, lizentzia hori
gabe ezingo dute nahi duten erabilera edo aprobetxamendua egin.
Ordenantza honen eranskinean erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezi mota
bakoitzerako ezartzen den tarifaren arabera aterako da tasa honen zerga-kuota.
Tasa ez ordaintzeak automatikoki eragingo du lizentzia indargabetzea.
6. ARTIKULUA.Eskatutako edo egindako erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezi
bakoitzaren arabera likidatuko dira tarifa bakoitzaren arabera exijitu behar diren
zenbatekoak. Dagozkien epigrafeetan ezarritako denboraldi naturaletan sinpletu
ezinak izango dira, ordenantza honen 14. artikuluan ezarritakoa salbu.
7. ARTIKULUA.1.- Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu
bereziak udalaren ondasunetan kalte egin badezakete, udal administrazioak bermea
jartzeko aginduko du, balizko kalteak estaltzeko egoki irizten dion diruzenbatekoan, ordaindu behar den tasaz gain.
2.- Erabilera edo aprobetxamendu horrek udalaren herri jabaria suntsitzea edo
narriatzea badakar berekin, onuradunak hura berreraikitzeko edo konpontzeko
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gastuen kostu osoa ordaindu beharko du, lanei ekin aurretik. Horrez gainera tasa
ordaindu beharko du, jakina.
3.- Nolanahi ere, udal administrazioak ondasunak konpondu eta
berregokitzeko aginduko du. Kalteak konponezinak badira, berriz, balioa
ordaintzeko aginduko du.

8. ARTIKULUA.1.- Udal lizentzia behar da ondasunak nahiz elementuak instalatzeko, bai eta
lehendik instalatuta daudenak aldatzeko, zaharberritzeko, zabaltzeko edo txikitzeko
ere. Nolanahi ere, lizentzia emantzat jotzeko, ezinbestekoa da zerga ordenantza
honetan araupetutako tasa ordaintzea, eta hori egin arte ezin zaio ekin tokiko jabari
publikoaren erabilera pribatiboari edo aprobetxamendua bereziari.
2.- Tasa ez ordaintzeak lizentzia ezeztatzea ekarriko du berez.
9. ARTIKULUA.Zerga ordenantza honetan araututako tasa bestelako lizentzia eta baimenak
emateagatik ordaindu behar direnetatik bereizia da.
10. ARTIKULUA.Udalak zehapen araubidea ezarri ahal izango du, tokiko jabari publikoaren
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia aldez aurretiko lizentziarik gabe
egiteagatik. Nolanahi ere, eta bidezko diren gainerako zehapenak eta
erantzukizunak gorabehera, erabilera edo aprobetxamendurako baimena edukiz
gero tasa honengatik ordaindu beharko diren zenbatekoak ordaindu beharko dira.
11. ARTIKULUA.Baldin eta baimenak ez badu aprobetxamenduaren iraupena zehaztu,
aprobetxamendua luzatutzat joko da baja-aitorpena gertatzen ez den bitartean.
12. ARTIKULUA.Ondasunak edo elementuak kendu ondoren, interesatuek erabilera
pribatiboko edo aprobetxamendu bereziko baja adierazpen egokia aurkeztu behar
diote udal administrazioari. Baja adierazpen honek, tokiko erakundeari jakinarazten
zaion egunetik aurrera, zerga aldiaren bukaera zehaztuko du, ordenantza honetako
14. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
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13. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezietan edo erabilera
pribatiboetan titularra aldatuz gero, haien onuradunak udal administrazioari
aldaketa jakinaraziko dio. Jakinarazpenean, titular berriaren datu pertsonalak,
helbidea eta ordenantza honen eraginetarako beharrezkoak diren gainerako datuak
adieraziko ditu. Horrelako jakinarazpenik egin ezean, eman den lizentzia ezeztatu
egingo da eta baimen berria eskatu beharko zaio udal administrazioari.
14. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia
hasten den unean sortzen dira tasa eta ordaindu beharra.
Aldiroko eta urteroko aprobetxamenduetan, dagokion urteko urtarrilaren
1ean sortuko da tasa, eta zerga aldiak urte naturala hartuko du bere barruan,
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten edo bukatzen den urteetan
izan ezik. Kasu horietan, zerga aldia inguruabar horri egokitu behar zaio, kuota
lainduz hilabete naturaletan.
15. ARTIKULUA.Tasa honela ordainduko da:
a) Urte osoko aprobetxamenduen kasuan, matrikula onestean ondorioz
ezarritako denboraldian.
b) Zehaztu gabeko iraupeneko aprobetxamenduen kasuan, ordainketaren
jakinarazpenean ezartzen den epean.
c) Iraupen jakineko aprobetxamenduen kasuan, udal kutxetan zuzeneko
ordainketaren bidezko gordailuaren bitartez. Erabileraren edo aprobetxamenduaren
emakida baino lehen egin behar da.
16. ARTIKULUA.Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik tokiko jabari
publikoaren erabilera pribatiboa eta aprobetxamendu berezia baliatu edo garatu ezin
bada, tasaren diru-zenbatekoa itzuliko da.
17. ARTIKULUA.-
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Interesatuak, berari ezin egotzi zaizkion arrazoizko kausengatik, lizentzia
erabiltzeari uko egiten badio, administrazioak ordaindu zaion prezioa itzul
diezaioke, beti ere emakidaren aprobetxamenduak bestelako aprobetxamendurik
ekidin ez badu.
18. ARTIKULUA.15. artikuluan ezarritako prezioa igarota tasa ez bada ordaindu,
ordainarazteko epean ordainaraziko da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei
buruzko Foru Arau Orokorrean eta hura garatzeko arauetan ezarritakoarekin bat
etorriz.
ERANSKINA
A)
EPIGRAFEA.SALGAIAK,
ERAIKUNTZA-MATERIALAK,
ZABORRAK, HESIAK, ESKORAK, ASTOAK, ALDAMIOAK ETA ANTZEKO
INSTALAZIOAK BIDE PUBLIKOAN.
1.- Edozein motako hesien bidezko itxiturak, m2 edo frakzio
bakoitzeko eta aste edo frakzio bakoitzeko
2.- Azpitik igarotzea galarazten duten euskarrien edo
txarrantxen bidez bide publikoan finkatutako aldamio finkoetan
jarritako defentsak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
3.- Azpitik igarotzea galarazten ez duten euskarrien edo
txarrantxen bidez bide publikoan finkatutako aldamio finkoetan
jarritako defentsak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
4.- Aldamio esekiak, hesirik gabe, m2 edo aste bakoitzeko eta aste
edo aste bakoitzeko
5.- Hesiak edo antzekoak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste
bakoitzeko.
6.- Obra hondakin, lurrak, areak, eraikuntza-materialak edo obrahondakin edukiontzi, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste
bakoitzeko.

2,33 €
4,50 €
2,33 €
2,33 €
2,37 €
5,07 €

Tarifa aplikatzeko arauak
a) Epigrafe honetan aipatzen diren obrak, bidezko kausarik gabe, bi hilabete
baino luzaroagoan eteten badira, tarifa honen zenbatekoari %50eko errekargua erantsi
beharko zaio hirugarren hiletik aurrera. Obrak bideratu ondoren aprobetxamenduek
jarraitzen dutenean, zenbatekoak %50ean errekargatuko dira.

5

6

b) Fatxaden emokadura-obren ondorioz jarri behar diren hesi eta aldamioen
tarifak %25ean murriztuko dira, baldin eta haiek instalatzeko behar den denbora hiru
hilabete baino gehiago ez bada.
B) EPIGRAFEA.- IBILGAILUAK ESPALOITIK FINKEN BARRURA
SARTZEA ETA BIDE PUBLIKOAN HAIEK APARKATZEKO LEKUA
ERRESERBATZEA.
I. TARIFAK
1. Erabilera pribatuko pasabideak, jabari publikoan zehar, edo eraikin edo orube
partikularretara oro har:
KALEAREN
KATEGORIA
1-2 ibilgailu
3-5 ibilgailu
6-10 ibilgailu
11-25 ibilgailu
26-50 ibilgailu
51-100 ibilgailu
100 ibilgailu baino
gehiago
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5

4

3

2

1

44,22
88,09
158,51
220,18
308,28
396,31

44,66 €
88,98 €
160,11 €
222,40 €
311,39 €
400,31 €

45,12 €
89,88
161,72 €
224,64 €
314,54 €
404,35 €

45,57 €
90,79 €
163,36 €
226,91 €
317,71 €
408,43 €

46,04 €
91,71 €
165,01 €
229,21 €
320,92 €
412,55

46,50 €
92,63 €
166,67 €
231,52 €
324,16
416,73

484,37

489,26 €

494,20

499,20 €

504,24 €

509,33 €

Altetan hiruhilabeteko proportzionalki banatuko da.
2. Ibilgailuak konpontzeko tailerrak eta saltzeko komertzioak:
Metro lineal eta urte bakoitzeko:

52,71 €

3. Industriako eraikinetarako pasabideak
Metro lineal eta urte bakoitzeko:

52,71 €

4. Pasabide plaka ematea, lonja, garaje eta abarretarako sarrera gordetzea:
PASABIDEEMAKIDA
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5

4

3

2

1

62,7379 €

63,78 €

64,41 €

65,06 €

65,70 €

66,37 €

Tarifak aplikatzeko arauak:
a) Espaloietako pasabideen zabalera zintarri beheratuaren metro linealen araberakoa
izango da, zintarria beheratuta baldin badago. Bestela, beherapenik ez badago, eta
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espaloia kenduta ez badago, lokalean edo orubean sartzeko lekuaren luzera
erabilgarria izango da neurria, luzera osoan. Zerga-kategoria ezberdinetako kaleetan
dauden espaloi-pasabideetan, kategoriarik handieneko kalearen balioa aplikatuz
aterako da prezio publikoa.
b) Ezarritako tarifek %50eko errekargua izango dute, pasabideak 3 tona baino
gehiagoko pisu osoa duten kamioiek, eta autobus eta atoiek erabiltzen badituzte.
c) Pasabideak instalatzeko, artatzeko, berriztatzeko kentzeko eta aparkalekuak
gordetzeko eta seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.
C) EPIGRAFEA.- KALEZ KALEKO SALMENTA
1,90 €

Metro lineal eta egun bakoitzeko:

D) EPIGRAFEA: JABARI
LAGINKETAK EGITEA.

PUBLIKOKO

LURRETAN

ZANGAK

EDO

1.- Jabari publikoko lurretan zangak edo laginketak egitea.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

5,01 €

E) EPIGRAFEA: UDAL BIDE PUBLIKOETAKO LURRAREN, LURGAINAREN
ETA LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU
BEREZIA.
1.- Kableak, tutueriak, errailak, banaketa eta erregistro kutxak eta elementu analogoak.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

5,01 €

2.- Ondasun edo zerbitzuen salmenta automatikoko aparatuak, txanpon bidez
dabiltzanak.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

0,93 €

3.- Helburu komertzialak edo antzekoak dituzten iragarkiak, hurrengo zenbakian
daudenak izan ezik.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
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4. Mahaiak, beladoreak, aulkiak, pabimentuak, loreontziak, eguzkitakoak edo antzeko
instalazioak.
Urteko kuota m2 bakoitzeko:
KALE
KATEGORIA
TARIFA

6

5

4

3

2

1

20,30 €

20,50 €

20,71 €

20,91 €

21,13 €

21,33 €

Mahai hankabakarrek ezingo dute 60 cm-ko baino gehiagoko diametroa eduki
eta mahaiek 80 cm-ko luzera eta 80 cm-ko zabalera izango dute gehienez ere.
Hirigintza Sailak baimentzen dituen aulkien, mahaien eta mahai hankabakarren
unitateak instalatu ahalko dira, aurretiaz lizentzia eskatuta.
Upel, banku eta antzeko elementuengatik, aurreko prezioaren % 25a ordainduko
dute bakoitzeko urtero.
Salbuespena emango da upel bat, upel erdia edo bestelako elementu baten
instalazioagatik baldin eta hori Tabakoaren aurkako Legea betetze aldera instalatu
bada. Hala, hori kokatuta dagoen espaloia garbi mantendu beharko da eta aurretiaz
lortu beharko da udalaren baimena. Salbuespena elementu bakar bati aplikatu ahalko
zaio.
Jarduera ekonomikoarekin lotutako instalazio finkoak (pabiloietarako
sarbideak, eskailerak edo bestelakoak) jabari publikoaren gainean:
KALE
KATEGORIA
TARIFA

6

5

4

3

2

1

40,59 €

41,00 €

41,41 €

41,82 €

42,25 €

42,66 €

Zenbatekoak metro karratuko urtean.
Era berean, tasa hau aplikagarria izango da instalazio finkorik behar ez duten
baina jarduera ekonomikoetara bideratutako okupazioetarako, hau da, aldi baterako
okupazioa izan arren, diru-sarrerak sortzearekin lotuta daudenetarako, adibidez,
publizitate-kanpainen erabilerarekin lotutakoetarako.
Ordaintzeko beharra okupazioa baimenduko duen udal-lizentzia ematearekin
hasiko da edo, bestela, okupazioa hasi den momentutik, nahiz eta baimenik gabe
okupatu.
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Lizentziak, bidezkoak bada, eskatu diren urterako onartuko dira, hurrengo
urteetarako luzatutzat hartuz, jarritako mahai hankabakarren kopuruan aldaketarik ez
bada gertatzen edo jarduera ez bada amaitzen. Izan ere, kasu horretan, udalari
jakinarazi beharko zaio, jarduera amaitu aurretik.
Ez da elementuak kokatzea baimenduko horiek oinezkoentzako edo
ibilgailuentzako pasabidea oztopatzen badute edo eraikinetarako edo
establezimenduetarako sarbide librea oztopatzen badute. Halaber, ez da horiei
dagokien finkaren fatxadaren lineatik kanpo kokatzea baimenduko, interesdunek
okupazio-sarbiderako baimena ematen badute edo horrekin ados badaude izan ezik;
kasu horretan, zuzenean ukitutako industrialek edo auzokideek sinatuko dute.
Oinezkoen edo ibilgailuen ibilbidea edo etxebizitza edota negozioen sarrera
ostopatzen dituzten edozein elementuen kokapena ez da baimenduko. Lokalaren
fatxadaren mugatik kanpo ezingo da ezer ez jarri, interesdunek baimena eman ez
badute, baimen honek eragindako auzokide edo entrenpresek zuzenean sinatu beharko
dute.
Haizea saihesteko elementuak, manparak eta bertikalean jarritako edozein
gauza azalera zehatz bat mugatzeko, zorutik neurtuta, batez bestez 1,50 m-ko altuera
ezingo dute gainditu.
Udal-lizentziaren titularrak dira ordainketa egitera behartuak daudenak, baita
bide publikoa tasa honek arautzen dituen edozein elementurekin baimenik gabe
okupatzen dituztenak ere. Okupazioa zehazten duten establezimenduen jabeak edo
titularrak solidaritatean ordainketa egitera behartuak egongo dira.
Tasa sortu dela ulertuko da zergaren ordaintzeko betebeharra hasten denean eta
kuota galdagarriak ezingo dira murriztu ezta hainbanatu ere, okupazio denbora
ezberdinetarako eta ordainagiri baten bidez efektibo egingo dira.
Tasaren ordainketan salbuetsita geratuko dira, Autoritate eta Organismo
Publikoak ospatutako harrerak, ekitaldi publikoak eta ongintza ekitaldiak.
5.- Obra-hondakinak edo materialak uzteko edukiontziak.
m2ko edo zatikiko eta aste edo zatikiko:

4,96 €

6.- Gasolina, olio eta antzekoen hornigailuen edo instalazioen bidez lurzorua
aprobetxatzeagatik.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

9

4,96 €

10

7.- Gasolina, olio eta antzekoen hornigailuen edo instalazioen bidez lurpea
aprobetxatzeagatik.
12,33 €

m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
Tarifa aplikatzeko arauak.

a) Aurreko kasuetan sartzen ez direnetarako, udalak prezioa ezarriko du,
kasuan kasuko inguruabarrak eta zehaztasunak kontuan izanik. Prezio horiek ezin
dira izan, inola ere, epigrafe honen 1. zenbakian ezarritako tarifak aplikatuz aterako
liratekeenak baino txikiagoak.
F)
EPIGRAFEA:
UDALERRIKO
BIDE
PUBLIKOETAKO
LURZORUAREN, ZORUPEAREN ETA LURGAINAREN ERABILERA
PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA HORNIDURA
ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESENTZAT.
Herritar guztiei edo gehienei hornidura-zerbitzua egiten dieten enpresa
ustiatzaileek udalerriko bide publikoen lurzoru, zorupe edo lurgainaren erabilera
pribatiboarengatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa udalmugartean urtean fakturatzen dituzten diru-sarrera gordinen %1,5 izango da,
sinaturiko hitzarmenean xedatutakoarekin bat etorriz.
Tarifa hau aplikatzeko arauak.
Hornidurak ustiatzen dituzten enpresekin beren beregi eginiko hitzarmenean
xedatutakoa bete beharko da.

G) EPIGRAFEA:
APROBETXAMENDUA.

UDAL

AZOKEN

ETA

AZOKA

m2 edo frakzio bakoitzeko, estalita, hilabete bakoitzeko
m2 edo frakzio bakoitzeko, estali gabe, hilabete bakoitzeko

TXIKIEN
2,33 €
1,78 €

H) EPIGRAFEA: UDALAREN BIDEEN ERABILERA
Ondoko tarifa ezartzen da:
1.- Materiala ateratzea.... :
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2.- Materiala ateratzea eta gainerako garraioak:
Gehienez 415 estereo edo tona..........................:
Gehienez 800 estereo edo tona..........................:
Gehienez 1.500 estereo edo tona ......................:
Gehienez 3.000 estereo edo tona ......................:
3.000 estereo edo tona baino gehiago.......:

675,74 €
1.352,06 €
2.255,61 €
4.369,96 €
9.010,86 €

Aurreko zenbatekoak 500 metrotarainoko bideetarako ezartzen dira. Beraz,
bidearen luzeraren 200 metro bakoitzeko 0,10eko koefiziente zuzentzailea (edo
zatikiak) aplikatuz gehituko dira zenbateko horiek.
I) EPIGRAFEA.- HERRI LURREN KANONA
I.

TARIFAK

Etxebizitzek okupatutako lurrak.................:
Garajeek okupatutako lurrak.......................:
Etxebizitza eta garajeen soberako lurra…..:
Hazkuntzarako lurrak..................................:
Zelairako lurrak.......................................... :
Korta eta txabolek okupatutako lurrak……:
Pabilioi industrialek okupatutako lurrak…..:
Pabilioi industrialetan soberan dauden lurrak:

1,08 €/m2/urteko
1,08 €/m2/urteko
1,08 €/m2/urteko
0,25 €/m2/urteko
0,25 €/m2/urteko
0,25 €/m2/urteko
2,33 €/m2/urteko
1,40 €/m2/urteko

J) EPIGRAFEA-.EGUNEKO ZENTROKO ARETOAREN ERABILERA:
“GORBEA ARETOA”
Batzar aretoaren eta Gorbeia Aretoaren erabilera:
Batzar Aretoaren erabilera ezkontza zibilarako:
Batzar aretoaren erabilera: (kirol eta kultur talde eta
erakundeak)
GORBEIA ARETOAREN erabilera, Etxepekoen
komunitateengatik haien batzarrak ospatzeko.

116,41 €
116,41 €
62,47 €
DOAN

K) EPIGRAFEA-. HERRI BIDEA TAXIAREN PARTZELA EZARTZEKO
ERABILERA
Herri bidea taxiaren partzela ezartzeko erabilera.
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48,18 €/urteko
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L) EPIGRAFEA-.
APROBETXAMENDUA:

BARRAKA,

ZIRKU

EDO

- m2 eta eguneroko tasa

ANTZEKOEN
0,29 €

Okupazio-lizentzia batzuek hobaria izango dute kuotan zaindariaren jaietan,
zehazki, lurzorua sei barrakek edo gehiagok okupatzea aurreikusten denean:



Europa Pasealekua: % 50 kuotaren gainean.
Geltokiko etorbideko aparkalekua: % 80 kuotaren gainean.
M) EPIGRAFEA: KIOSKOEN APROBETXAMENDUA
Kioskoen aprobetxamendua

0,43 €/m2/eguna

N) EPIGRAFEA: NOZEDALEKO ETXE SOZIOKULTURARAREN
ERABILERA
- Sukaldea eta guztientzako eremuaren erabilearen
prezioa:
- Guztientzako eremuaren erabilearen prezioa:

65,33 €
43,55 €

Ñ) EPIGRAFEA: OKE-REN ARETOEN ERABILERA
A-B, C-D, E-F Aretoak
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan.

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmorik gabeko
kurtsoak, gizartearen interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak edo
aktibitate kulturalak burutzeko.
Lehenengo ordua:
6,74 €
Ondorengo orduak egun berberean:
4,15 €
3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmoarekin
egindako gainontzeko beste aktibitateak.
Lehenengo ordua:
13,47 €

12
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Ondorengo orduak egun berberean:

8,29 €

Batzar Aretoa
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmorik gabeko
kurtsoak, gizartearen interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak edo
aktibitate kulturalak burutzeko.
Lehenengo ordua:
13,47 €
Ondorengo orduak egun berberean:
8,29 €
3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmoarekin
egindako gainontzeko beste aktibitateak.
Lehenengo ordua:
Ondorengo orduak egun berberean:

26,95 €
16,58 €

Erakusketa Aretoa
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera,
irabazteko asmorik gabeko kurtsoak, gizartearen
interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak
edo aktibitate kulturalak burutzeko.

25,91 €/eguna

3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera,
irabazteko asmoarekin egindako gainontzeko
beste aktibitateak.

51,82 €/eguna

Musika Aretoa
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1. Ortuellan helbideratuak dauden elkarteen edo
pertsona fisikoen, entseguetarako erabilera
irabazteko asmorik gabe.

1,55 €/ordua

2. Ortuellan helbideratuak ez dauden elkarteen
edo pertsona fisikoen, entseguetarako erabilera
irabazteko asmorik gabe.

3,11 €/ordua

O) EPIGRAFEA: GAZTE LOKALEN OKUPAZIOA
Lokalaren okupazio eta hilabetea:
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60,48 €
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TOKIKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA
PRIBATIBOARENGATIKO EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA
ORDENANTZA, 2020
1. ARTIKULUA.Udal honek, Bizkaiko lurralde historikoko Tokiko Ogasunak arautzen dituen
ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauan ezarritakoaren arabera (Tokio Ogasunak
arautu zituen 5/1989 Foru Araua aldatzen duen urriaren 8ko 9/1989 Foru Arauak
emandako idazkuntzan), eranskineko tarifetan zehazten diren tokiko jabari
publikoko ondasunen erabilera pribatiboko edo aprobetxamendu bereziko tasa
ezartzen eta exijitzen du, ordenantza honetako arauen arabera (aipatutakoak bere
barruan daude).
2. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatiboa
(ordenantza honen eranskinean azaltzen direnak) dira tasa honen zerga egitatea.
3. ARTIKULUA.Estatuak, autonomi erkidegoek eta tokiko erakundeek ez dute tasa hau
ordaindu behar zuzenean ustiatzen dituzten komunikazioetarako, edo hiritarren
segurtasun edota estatuaren defentsarako interesekoak diren komunikazioetarako
zerbitzu publikoen berezko aprobetxamenduengatik.
4. ARTIKULUA.1.- Tasaren zergapekoak dira, zergadun-kontzeptuan, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluan aipatzen diren
pertsona fisikoak eta juridikoak eta erakundeak, tokiko jabari publikoa bereziki
gozatzen, erabiltzen edo aprobetxatzen badute, ordenantza honetako eranskinean
ezarritako kasuetako baten arabera.
2.- Eraikinetan eta orubeetan ibilgailuz sartzeko, espaloitik edo espaloirik
gabe bide publikoa erreserbatzeagatiko eta aparkatzeko, zama-lanetarako eta
bestelako erabileretarako eta horiek eraikitzeko, mantentzeko, aldatzeko edo
kentzeko erabilera pribatiboarengatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko
ezarritako tasetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera
horietarako sarbidea ematen duten finken eta lokalen jabeak. Hala badagokio,
horiek kuotak dagozkien onuradunei pasako ahal dizkiete.
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3.- Administrazio publikoek, autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek ez
dute tasa hau ordaindu beharko zuzenean ustiatzen dituzten komunikazioetako
zerbitzu publikoei datxezkien aprobetxamenduengatik, ezta herritarren
segurtasunarekin edo defentsa nazionalarekin hertsiki lotuta dauden horiengatik
ere.
4.- Zordun nagusiaren zerga-betebeharrak ordainduko dituzte solidarioki
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 41. artikuluak jasotako pertsona fisikoek
eta juridikoek.
5.- Erantzule subsidiarioak izango dira Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 42. artikuluak jasotako pertsonak edo erakundeak, artikulu horrek
adierazitako kasuetan eta irismenarekin.
5. ARTIKULUA.Ordenantza honetan araututako erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu
bereziaren emakidan interesa duten pertsonek edo erakundeek udaladministrazioari eskatu beharko diote nahitaezko lizentzia; izan ere, lizentzia hori
gabe ezingo dute nahi duten erabilera edo aprobetxamendua egin.
Ordenantza honen eranskinean erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezi mota
bakoitzerako ezartzen den tarifaren arabera aterako da tasa honen zerga-kuota.
Tasa ez ordaintzeak automatikoki eragingo du lizentzia indargabetzea.
6. ARTIKULUA.Eskatutako edo egindako erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezi
bakoitzaren arabera likidatuko dira tarifa bakoitzaren arabera exijitu behar diren
zenbatekoak. Dagozkien epigrafeetan ezarritako denboraldi naturaletan sinpletu
ezinak izango dira, ordenantza honen 14. artikuluan ezarritakoa salbu.
7. ARTIKULUA.1.- Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu
bereziak udalaren ondasunetan kalte egin badezakete, udal administrazioak bermea
jartzeko aginduko du, balizko kalteak estaltzeko egoki irizten dion diruzenbatekoan, ordaindu behar den tasaz gain.
2.- Erabilera edo aprobetxamendu horrek udalaren herri jabaria suntsitzea edo
narriatzea badakar berekin, onuradunak hura berreraikitzeko edo konpontzeko
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gastuen kostu osoa ordaindu beharko du, lanei ekin aurretik. Horrez gainera tasa
ordaindu beharko du, jakina.
3.- Nolanahi ere, udal administrazioak ondasunak konpondu eta
berregokitzeko aginduko du. Kalteak konponezinak badira, berriz, balioa
ordaintzeko aginduko du.

8. ARTIKULUA.1.- Udal lizentzia behar da ondasunak nahiz elementuak instalatzeko, bai eta
lehendik instalatuta daudenak aldatzeko, zaharberritzeko, zabaltzeko edo txikitzeko
ere. Nolanahi ere, lizentzia emantzat jotzeko, ezinbestekoa da zerga ordenantza
honetan araupetutako tasa ordaintzea, eta hori egin arte ezin zaio ekin tokiko jabari
publikoaren erabilera pribatiboari edo aprobetxamendua bereziari.
2.- Tasa ez ordaintzeak lizentzia ezeztatzea ekarriko du berez.
9. ARTIKULUA.Zerga ordenantza honetan araututako tasa bestelako lizentzia eta baimenak
emateagatik ordaindu behar direnetatik bereizia da.
10. ARTIKULUA.Udalak zehapen araubidea ezarri ahal izango du, tokiko jabari publikoaren
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia aldez aurretiko lizentziarik gabe
egiteagatik. Nolanahi ere, eta bidezko diren gainerako zehapenak eta
erantzukizunak gorabehera, erabilera edo aprobetxamendurako baimena edukiz
gero tasa honengatik ordaindu beharko diren zenbatekoak ordaindu beharko dira.
11. ARTIKULUA.Baldin eta baimenak ez badu aprobetxamenduaren iraupena zehaztu,
aprobetxamendua luzatutzat joko da baja-aitorpena gertatzen ez den bitartean.
12. ARTIKULUA.Ondasunak edo elementuak kendu ondoren, interesatuek erabilera
pribatiboko edo aprobetxamendu bereziko baja adierazpen egokia aurkeztu behar
diote udal administrazioari. Baja adierazpen honek, tokiko erakundeari jakinarazten
zaion egunetik aurrera, zerga aldiaren bukaera zehaztuko du, ordenantza honetako
14. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
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13. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezietan edo erabilera
pribatiboetan titularra aldatuz gero, haien onuradunak udal administrazioari
aldaketa jakinaraziko dio. Jakinarazpenean, titular berriaren datu pertsonalak,
helbidea eta ordenantza honen eraginetarako beharrezkoak diren gainerako datuak
adieraziko ditu. Horrelako jakinarazpenik egin ezean, eman den lizentzia ezeztatu
egingo da eta baimen berria eskatu beharko zaio udal administrazioari.
14. ARTIKULUA.Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia
hasten den unean sortzen dira tasa eta ordaindu beharra.
Aldiroko eta urteroko aprobetxamenduetan, dagokion urteko urtarrilaren
1ean sortuko da tasa, eta zerga aldiak urte naturala hartuko du bere barruan,
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten edo bukatzen den urteetan
izan ezik. Kasu horietan, zerga aldia inguruabar horri egokitu behar zaio, kuota
lainduz hilabete naturaletan.
15. ARTIKULUA.Tasa honela ordainduko da:
a) Urte osoko aprobetxamenduen kasuan, matrikula onestean ondorioz
ezarritako denboraldian.
b) Zehaztu gabeko iraupeneko aprobetxamenduen kasuan, ordainketaren
jakinarazpenean ezartzen den epean.
c) Iraupen jakineko aprobetxamenduen kasuan, udal kutxetan zuzeneko
ordainketaren bidezko gordailuaren bitartez. Erabileraren edo aprobetxamenduaren
emakida baino lehen egin behar da.
16. ARTIKULUA.Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik tokiko jabari
publikoaren erabilera pribatiboa eta aprobetxamendu berezia baliatu edo garatu ezin
bada, tasaren diru-zenbatekoa itzuliko da.
17. ARTIKULUA.-
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Interesatuak, berari ezin egotzi zaizkion arrazoizko kausengatik, lizentzia
erabiltzeari uko egiten badio, administrazioak ordaindu zaion prezioa itzul
diezaioke, beti ere emakidaren aprobetxamenduak bestelako aprobetxamendurik
ekidin ez badu.
18. ARTIKULUA.15. artikuluan ezarritako prezioa igarota tasa ez bada ordaindu,
ordainarazteko epean ordainaraziko da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei
buruzko Foru Arau Orokorrean eta hura garatzeko arauetan ezarritakoarekin bat
etorriz.
ERANSKINA
A)
EPIGRAFEA.SALGAIAK,
ERAIKUNTZA-MATERIALAK,
ZABORRAK, HESIAK, ESKORAK, ASTOAK, ALDAMIOAK ETA ANTZEKO
INSTALAZIOAK BIDE PUBLIKOAN.
1.- Edozein motako hesien bidezko itxiturak, m2 edo frakzio
bakoitzeko eta aste edo frakzio bakoitzeko
2.- Azpitik igarotzea galarazten duten euskarrien edo
txarrantxen bidez bide publikoan finkatutako aldamio finkoetan
jarritako defentsak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
3.- Azpitik igarotzea galarazten ez duten euskarrien edo
txarrantxen bidez bide publikoan finkatutako aldamio finkoetan
jarritako defentsak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
4.- Aldamio esekiak, hesirik gabe, m2 edo aste bakoitzeko eta aste
edo aste bakoitzeko
5.- Hesiak edo antzekoak, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste
bakoitzeko.
6.- Obra hondakin, lurrak, areak, eraikuntza-materialak edo obrahondakin edukiontzi, m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste
bakoitzeko.

€
€
€
€
€
€

Tarifa aplikatzeko arauak
a) Epigrafe honetan aipatzen diren obrak, bidezko kausarik gabe, bi hilabete
baino luzaroagoan eteten badira, tarifa honen zenbatekoari %50eko errekargua erantsi
beharko zaio hirugarren hiletik aurrera. Obrak bideratu ondoren aprobetxamenduek
jarraitzen dutenean, zenbatekoak %50ean errekargatuko dira.
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b) Fatxaden emokadura-obren ondorioz jarri behar diren hesi eta aldamioen
tarifak %25ean murriztuko dira, baldin eta haiek instalatzeko behar den denbora hiru
hilabete baino gehiago ez bada.
B) EPIGRAFEA.- IBILGAILUAK ESPALOITIK FINKEN BARRURA
SARTZEA ETA BIDE PUBLIKOAN HAIEK APARKATZEKO LEKUA
ERRESERBATZEA.
I. TARIFAK
1. Erabilera pribatuko pasabideak, jabari publikoan zehar, edo eraikin edo orube
partikularretara oro har:
KALEAREN
KATEGORIA
1-2 ibilgailu
3-5 ibilgailu
6-10 ibilgailu
11-25 ibilgailu
26-50 ibilgailu
51-100 ibilgailu
100 ibilgailu baino
gehiago
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4

3

2

1

Altetan hiruhilabeteko proportzionalki banatuko da.
2. Ibilgailuak konpontzeko tailerrak eta saltzeko komertzioak:
Metro lineal eta urte bakoitzeko:

€

3. Industriako eraikinetarako pasabideak
Metro lineal eta urte bakoitzeko:

€

4. Pasabide plaka ematea, lonja, garaje eta abarretarako sarrera gordetzea:
PASABIDEEMAKIDA

6
€

5

4

3

2

1

€

Tarifak aplikatzeko arauak:
a) Espaloietako pasabideen zabalera zintarri beheratuaren metro linealen araberakoa
izango da, zintarria beheratuta baldin badago. Bestela, beherapenik ez badago, eta
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espaloia kenduta ez badago, lokalean edo orubean sartzeko lekuaren luzera
erabilgarria izango da neurria, luzera osoan. Zerga-kategoria ezberdinetako kaleetan
dauden espaloi-pasabideetan, kategoriarik handieneko kalearen balioa aplikatuz
aterako da prezio publikoa.
b) Ezarritako tarifek %50eko errekargua izango dute, pasabideak 3 tona baino
gehiagoko pisu osoa duten kamioiek, eta autobus eta atoiek erabiltzen badituzte.
c) Pasabideak instalatzeko, artatzeko, berriztatzeko kentzeko eta aparkalekuak
gordetzeko eta seinaleztatzeko gastuak eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.
C) EPIGRAFEA.- KALEZ KALEKO SALMENTA
€

Metro lineal eta egun bakoitzeko:

D) EPIGRAFEA: JABARI
LAGINKETAK EGITEA.

PUBLIKOKO

LURRETAN

ZANGAK

EDO

1.- Jabari publikoko lurretan zangak edo laginketak egitea.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

€

E) EPIGRAFEA: UDAL BIDE PUBLIKOETAKO LURRAREN, LURGAINAREN
ETA LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU
BEREZIA.
1.- Kableak, tutueriak, errailak, banaketa eta erregistro kutxak eta elementu analogoak.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

€

2.- Ondasun edo zerbitzuen salmenta automatikoko aparatuak, txanpon bidez
dabiltzanak.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko

€

3.- Helburu komertzialak edo antzekoak dituzten iragarkiak, hurrengo zenbakian
daudenak izan ezik.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
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4. Mahaiak, beladoreak, aulkiak, pabimentuak, loreontziak, eguzkitakoak edo antzeko
instalazioak.
Urteko kuota m2 bakoitzeko:
KALE
KATEGORIA
TARIFA
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4

3

2

1

€

€

€

€

€

€

Mahai hankabakarrek ezingo dute 60 cm-ko baino gehiagoko diametroa eduki
eta mahaiek 80 cm-ko luzera eta 80 cm-ko zabalera izango dute gehienez ere.
Hirigintza Sailak baimentzen dituen aulkien, mahaien eta mahai hankabakarren
unitateak instalatu ahalko dira, aurretiaz lizentzia eskatuta.
Upel, banku eta antzeko elementuengatik, aurreko prezioaren % 25a ordainduko
dute bakoitzeko urtero.
Salbuespena emango da upel bat, upel erdia edo bestelako elementu baten
instalazioagatik baldin eta hori Tabakoaren aurkako Legea betetze aldera instalatu
bada. Hala, hori kokatuta dagoen espaloia garbi mantendu beharko da eta aurretiaz
lortu beharko da udalaren baimena. Salbuespena elementu bakar bati aplikatu ahalko
zaio.
Jarduera ekonomikoarekin lotutako instalazio finkoak (pabiloietarako
sarbideak, eskailerak edo bestelakoak) jabari publikoaren gainean:
KALE
KATEGORIA
TARIFA
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€

€

€

€

€

€

Zenbatekoak metro karratuko urtean.
Era berean, tasa hau aplikagarria izango da instalazio finkorik behar ez duten
baina jarduera ekonomikoetara bideratutako okupazioetarako, hau da, aldi baterako
okupazioa izan arren, diru-sarrerak sortzearekin lotuta daudenetarako, adibidez,
publizitate-kanpainen erabilerarekin lotutakoetarako.
Ordaintzeko beharra okupazioa baimenduko duen udal-lizentzia ematearekin
hasiko da edo, bestela, okupazioa hasi den momentutik, nahiz eta baimenik gabe
okupatu.
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Lizentziak, bidezkoak bada, eskatu diren urterako onartuko dira, hurrengo
urteetarako luzatutzat hartuz, jarritako mahai hankabakarren kopuruan aldaketarik ez
bada gertatzen edo jarduera ez bada amaitzen. Izan ere, kasu horretan, udalari
jakinarazi beharko zaio, jarduera amaitu aurretik.
Ez da elementuak kokatzea baimenduko horiek oinezkoentzako edo
ibilgailuentzako pasabidea oztopatzen badute edo eraikinetarako edo
establezimenduetarako sarbide librea oztopatzen badute. Halaber, ez da horiei
dagokien finkaren fatxadaren lineatik kanpo kokatzea baimenduko, interesdunek
okupazio-sarbiderako baimena ematen badute edo horrekin ados badaude izan ezik;
kasu horretan, zuzenean ukitutako industrialek edo auzokideek sinatuko dute.
Oinezkoen edo ibilgailuen ibilbidea edo etxebizitza edota negozioen sarrera
ostopatzen dituzten edozein elementuen kokapena ez da baimenduko. Lokalaren
fatxadaren mugatik kanpo ezingo da ezer ez jarri, interesdunek baimena eman ez
badute, baimen honek eragindako auzokide edo entrenpresek zuzenean sinatu beharko
dute.
Haizea saihesteko elementuak, manparak eta bertikalean jarritako edozein
gauza azalera zehatz bat mugatzeko, zorutik neurtuta, batez bestez 1,50 m-ko altuera
ezingo dute gainditu.
Udal-lizentziaren titularrak dira ordainketa egitera behartuak daudenak, baita
bide publikoa tasa honek arautzen dituen edozein elementurekin baimenik gabe
okupatzen dituztenak ere. Okupazioa zehazten duten establezimenduen jabeak edo
titularrak solidaritatean ordainketa egitera behartuak egongo dira.
Tasa sortu dela ulertuko da zergaren ordaintzeko betebeharra hasten denean eta
kuota galdagarriak ezingo dira murriztu ezta hainbanatu ere, okupazio denbora
ezberdinetarako eta ordainagiri baten bidez efektibo egingo dira.
Tasaren ordainketan salbuetsita geratuko dira, Autoritate eta Organismo
Publikoak ospatutako harrerak, ekitaldi publikoak eta ongintza ekitaldiak.
5.- Obra-hondakinak edo materialak uzteko edukiontziak.
m2ko edo zatikiko eta aste edo zatikiko:

€

6.- Gasolina, olio eta antzekoen hornigailuen edo instalazioen bidez lurzorua
aprobetxatzeagatik.
m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
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€
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7.- Gasolina, olio eta antzekoen hornigailuen edo instalazioen bidez lurpea
aprobetxatzeagatik.
€

m2 edo aste bakoitzeko eta aste edo aste bakoitzeko
Tarifa aplikatzeko arauak.

a) Aurreko kasuetan sartzen ez direnetarako, udalak prezioa ezarriko du,
kasuan kasuko inguruabarrak eta zehaztasunak kontuan izanik. Prezio horiek ezin
dira izan, inola ere, epigrafe honen 1. zenbakian ezarritako tarifak aplikatuz aterako
liratekeenak baino txikiagoak.
F)
EPIGRAFEA:
UDALERRIKO
BIDE
PUBLIKOETAKO
LURZORUAREN, ZORUPEAREN ETA LURGAINAREN ERABILERA
PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA HORNIDURA
ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESENTZAT.
Herritar guztiei edo gehienei hornidura-zerbitzua egiten dieten enpresa
ustiatzaileek udalerriko bide publikoen lurzoru, zorupe edo lurgainaren erabilera
pribatiboarengatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa udalmugartean urtean fakturatzen dituzten diru-sarrera gordinen %1,5 izango da,
sinaturiko hitzarmenean xedatutakoarekin bat etorriz.
Tarifa hau aplikatzeko arauak.
Hornidurak ustiatzen dituzten enpresekin beren beregi eginiko hitzarmenean
xedatutakoa bete beharko da.

G) EPIGRAFEA:
APROBETXAMENDUA.

UDAL

AZOKEN

ETA

AZOKA

m2 edo frakzio bakoitzeko, estalita, hilabete bakoitzeko
m2 edo frakzio bakoitzeko, estali gabe, hilabete bakoitzeko

TXIKIEN
€
€

H) EPIGRAFEA: UDALAREN BIDEEN ERABILERA
Ondoko tarifa ezartzen da:
1.- Materiala ateratzea.... :

10

€/estéreo o su equiv. en Tm.
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2.- Materiala ateratzea eta gainerako garraioak:
Gehienez 415 estereo edo tona..........................:
Gehienez 800 estereo edo tona..........................:
Gehienez 1.500 estereo edo tona ......................:
Gehienez 3.000 estereo edo tona ......................:
3.000 estereo edo tona baino gehiago.......:

€
€
€
€
€

Aurreko zenbatekoak 500 metrotarainoko bideetarako ezartzen dira. Beraz,
bidearen luzeraren 200 metro bakoitzeko 0,10eko koefiziente zuzentzailea (edo
zatikiak) aplikatuz gehituko dira zenbateko horiek.
I) EPIGRAFEA.- HERRI LURREN KANONA
I.

TARIFAK

Etxebizitzek okupatutako lurrak.................:
Garajeek okupatutako lurrak.......................:
Etxebizitza eta garajeen soberako lurra…..:
Hazkuntzarako lurrak..................................:
Zelairako lurrak.......................................... :
Korta eta txabolek okupatutako lurrak……:
Pabilioi industrialek okupatutako lurrak…..:
Pabilioi industrialetan soberan dauden lurrak:

€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko
€/m2/urteko

J) EPIGRAFEA-.EGUNEKO ZENTROKO ARETOAREN ERABILERA:
“GORBEA ARETOA”
Batzar aretoaren eta Gorbeia Aretoaren erabilera:
Batzar Aretoaren erabilera ezkontza zibilarako:
Batzar aretoaren erabilera: (kirol eta kultur talde eta
erakundeak)
GORBEIA ARETOAREN erabilera, Etxepekoen
komunitateengatik haien batzarrak ospatzeko.

€
€
€
DOAN

K) EPIGRAFEA-. HERRI BIDEA TAXIAREN PARTZELA EZARTZEKO
ERABILERA
Herri bidea taxiaren partzela ezartzeko erabilera.

11

€/urteko
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L) EPIGRAFEA-.
APROBETXAMENDUA:

BARRAKA,

ZIRKU

EDO

- m2 eta eguneroko tasa

ANTZEKOEN
€

Okupazio-lizentzia batzuek hobaria izango dute kuotan zaindariaren jaietan,
zehazki, lurzorua sei barrakek edo gehiagok okupatzea aurreikusten denean:



Europa Pasealekua: % 50 kuotaren gainean.
Geltokiko etorbideko aparkalekua: % 80 kuotaren gainean.
M) EPIGRAFEA: KIOSKOEN APROBETXAMENDUA
Kioskoen aprobetxamendua

€/m2/eguna

N) EPIGRAFEA: NOZEDALEKO ETXE SOZIOKULTURARAREN
ERABILERA
- Sukaldea eta guztientzako eremuaren erabilearen
prezioa:
- Guztientzako eremuaren erabilearen prezioa:

€
€

Ñ) EPIGRAFEA: OKE-REN ARETOEN ERABILERA
A-B, C-D, E-F Aretoak
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan.

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmorik gabeko
kurtsoak, gizartearen interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak edo
aktibitate kulturalak burutzeko.
Lehenengo ordua:
€
Ondorengo orduak egun berberean:
€
3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmoarekin
egindako gainontzeko beste aktibitateak.
Lehenengo ordua:
€

12
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Ondorengo orduak egun berberean:

€

Batzar Aretoa
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmorik gabeko
kurtsoak, gizartearen interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak edo
aktibitate kulturalak burutzeko.
Lehenengo ordua:
€
Ondorengo orduak egun berberean:
€
3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera, irabazteko asmoarekin
egindako gainontzeko beste aktibitateak.
Lehenengo ordua:
Ondorengo orduak egun berberean:

€
€

Erakusketa Aretoa
1. Elkarteak, gizarte taldeak, kultural taldeak,
kirol taldeak, udalak kurtsoak egiteko eta
irabazteko asmorik gabeko aktibitateak edo
Etxepekoen komunitateengatik haien batzarrak
ospatzeko.

Doan

2. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera,
irabazteko asmorik gabeko kurtsoak, gizartearen
interesa duten aktibitareak, aktibitate kulturalak
edo aktibitate kulturalak burutzeko.

€/eguna

3. Entitateak edo pertsona fisikoen erabilera,
irabazteko asmoarekin egindako gainontzeko
beste aktibitateak.

€/eguna

Musika Aretoa
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1. Ortuellan helbideratuak dauden elkarteen edo
pertsona fisikoen, entseguetarako erabilera
irabazteko asmorik gabe.

€/ordua

2. Ortuellan helbideratuak ez dauden elkarteen
edo pertsona fisikoen, entseguetarako erabilera
irabazteko asmorik gabe.

€/ordua

O) EPIGRAFEA: GAZTE LOKALEN OKUPAZIOA
Lokalaren okupazio eta hilabetea:
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€

