Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik
ordaindu beharreko tasen Ordenantza fiskala.

ERANSKINA

a) Udal administrazio edo agintariek luzatu edo bere gain hartzen dituzten
agiriak, alderdi batek eskatuta.

Fotokopia bakoitzeko
Dokumentua egiaztatzeagatik
faxa bidaltzeagatik
Animalia arriskutsuak edukitzeko baimena

0.25 €
0,35 €
0,50 €
50,00 €

b) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeek exigitutako hirigintza
lizentziak ematea.
Berritze obra txikiak
Beste obrak, 4.200 €.tik 6.010 €. bitarteko aurrekontua dutenak
6.010 eurotik 30.050 € bitartekoak
30.050 eurotik 60.100 € bitartekoak
60.100 eurotik gehiagoko aurrekontukoak
Erabilera edo erabilera aldaketa
Segregazio baimena
Lehen erabilera baimena, etxebizitzako
Eskatzailearen eskariz ekindako hirigintza planifikazioarengan
eragina duten espedienteen tramitazioa eta gauzatzeagatik,*
(*) Gehi iragarkien gastuak.
Babes ofizialeko etxebizitzak
Igogailuak jartzeko diru laguntza emateko arauan sartzen diren
eraikuntzetan igogailuak jartzeko lanak eta eraikuntzetan
irisgarritasuna hobetzeko lanak.

Salbuetsita
92 €
138 €
183 €
363 €.
20 €
20 €
20 €
725 €

% 90 eko
hobaria
% 95 eko
hobaria

Tarifak aplikatzeko arauak
1. Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legeko 207 artikuluan
aurreikusitako ekintzak egitea legeztatuko duen beharrezko lizentzia emateko
behar diren zerbitzu tekniko eta administratiboak eskaintzea izango da
exakzio honen helburua.
2. Lizentzia lortu nahi duten pertsonek beharrezko eskaera aurkeztu
beharko dute Udaletxean, bertan zehatz adieraziz:
* Kokalekua.
* Obraren benetako kostuaren aurrekontua, lanen arduradunak edo
horretarako ahalmena duenak sinatua.
* Exakzio zehatz aplikatzeko beharrezko den beste edozein informazio.
3. Lehen erabilpen eta okupaziorako lizentzia lortu nahi duten pertsonek
beharrezko eskaera aurkeztu beharko dute Udaletxean, horrekin batera agiri
hauek bidaliz, gutxienez:
a) Obra amaieraren ziurtagiria, beronen Zuzendariak izenpetua, eta
dagokion Elkargoak ikus-onetsia, hauek emandako lizentziaren arabera
eginak izan direla egiaztatzen dutelarik.
Arau bereziak dituzten instalazioetarako (elektrizitatea, gasa, instalazio
termikoak, aireztapena, etab.) Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailaren
industria segurtasuneko arautegietan aurreikusten diren baimenak eta
gainerako agiriak.
b) Obraren azken egoeraren planoak, aldaketak izan badira.
c) Aurrealdeen argazkiak, 18x24 cm tamainakoak.

d) Azken kitapena, obra edo instalazioen kostua adieraziz, hauen
Zuzendariak sinatua eta dagokion Elkartearen oniritzia jasoa.
e) Obra berriaren deklarazio eskrituraren baimendutako kopia, non
Udalari derrigorrez laga beharreko lursailen eskualdatzea gauzatuko den, eta
baita garatutako eraikuntza eskubideak justifikatzeko emandako lursailen
eraikin edo instalazioarekiko lotura, laga gabeko lursailenak alegia, hauen
jabetza eta eraikinarena inola ere bereizterik ez daudelarik.
f) Dagokionean, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta eman izana.
(U-4 inpresoa, obra amaieraren ziurtagiria, sekzio eta oineko planoak,
fatxaden 2 argazki 18x24, obra berriaren aitorpen eskrituraren kopia)
g) Dagokionean, Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta eman izana.
4. Oin berriko obren eskaerak, eginak dauden eraikuntzak
berritzearenak eta orokorrean Udal honek hala eskatzen dituen guztiak obra
burutzen duenak eta horien zuzendari teknikoak sinatuko dituzte, horiekin
batera obra edo instalazioen zuzendari teknikoa den Kolegio Ofizialak ikusonetsia emandako plano, proiektu, txosten eta aurrekontuen hiru ale joango
direlarik.
5. Lizentzia eskaera egin ondoren proiektua aldatu edo zabalduz gero,
Udal Administrazioari jakin erazi beharko zaio, oraingo aurrekontua edo
berritua bidaliz eta, behar izanez gero, aldaketa edo zabaltzearen plano eta
txostenak.
6. Udalaren esku egongo da obren burutzapena zaindu, fiskalizatu eta
gainbegiratzea, lan hori bere tekniko eta ajenteen bidez egongo duelarik.
7. Ustezko lizentziak.
Isiltasun administratiboaren arabera emandako lizentzien titularrek, obra
edo instalazioak hasi baino lehen, aurkeztutako proiektuari dagokion kuotaren
zenbatekoa ordaindu beharko dute behin-behingoz.
8. Lizentzia uko egitea.
Lizentzia emateari buruzko udal erabakia interesatuari jakin erazten ez
zaion bitartean, horri uko egin ahal izango dio, lizentzia hori eman izan balitz
legokiokeen tasaren %20ra murriztuzko litzatekeelarik orduan.
9. Iraungipena.
Lizentzia eman zen egunetik sei hilabeteko epea igaro eta obra hasi
besterik egin ez bada iraungitzat joko da lizentzia.
Lizentziak iraungitzat joko dira baita ere obrak hasiak izan arren
hilabetetik gorako etenaldia izaten badute.
Lizentzien iraungipenak ez dio bere titularrari ematen ordaindutako
tasaren itzulketa lortzeko eskubidea.
10. Autolikidazioa egiteko unean ordaindu beharko da tasa.

c) Establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea.
Tributu kuota, izapidetu behar den espedientearen arabera kopuru zehatz
batez finkatuko dira:



Sailkatutako jarduerak
Aurrez komunikatutakoak

700 €
100 €

Tarifa aplikazio arauak
1. Autolikidazioa aurkezteko unean ordainduko da tasa.
2. Irekitzea.
Exakzio honen ondorioetarako irekitze bezala hartuko da:
* Establezimendu baten lehen instalazioa.
* Kontatutako lokal bat lekualdatzea.
* Lokalen lekualdaketa eta titulartasuna aldatzea, horietan gauzatzen
den jarduera aldatu gabe.
* Jarduera aldatzea, lokala eta titularra aldatu gabe.
* Lokal horietan gauzatzen den jarduera zabaltzea, titular berdinak
jarraitu arren.
* Titular, jarduera edo lokalarengan eragina duen beste edozein
aldaketa, eta aurreko apartatuetan aurkitzen ez dena.
3. Establezimenduak.
Establezimenduak izango dira:
a) Ohizko merkatal jardueran diharduten negozio lokal guztiak. Hori
burutu nahi duenak zirkular, egunkari, kartek, jendaurreko iragarki edo beste
edozein modutara iragartzen duenetik hartuko da kontutan jarduera hori, eta
halaber, gauzatutako jardueraren ekintza edo kontratuak egiteko Industri
Zerga ordaintzea ezinbesteko denean.
b) Industri, denda, irakaskuntza edo profesio jarduera jendeari
eskaintzeko erabilitako edozein lokal.
c) Bizitzeko eraikin guztiak, nagusiki etxebizitza izatera zuzenduak ez
badaude ere, eta bereziki jendeari irekia egon ala ez ondorengoak:
* Beren bizikideen jolas edo aisialdira zuzendutako kasino, elkarte edo
zirkuluak.
* Edozein motatako industri edo negozio burutzea.
* Ekonomia jarduerak burutzea.
* Ikuskizun publikoak.
* Gordailu edo biltegiak.
* Idaztegi, bulego, langela, estudio edo kontsultak, horietan merkatal edo
industri jarduera burutzen denean, edo bestela irabazi asmoko arte,
profesio edo irakaskuntza jarduera ematen bada.
* Eraikin bati edo eraikin multzo bati hornidura erregular bat eskainiko
dion edozein instalazio.
4. Establezimendu irekitzeko lizentzia lortu nahi duten pertsonek
beharrezko eskaera aurkeztu beharko dute udaletxean, gauzatuko diren

jarduera edo jarduerak adieraziz eta aplikazio zehatza ezartzeko beharrezko
informazio guztia emanez.
5. Eskatu edo emandako edozein baimen baliogabetu daiteke
interesatuak hala eskatuz gero, ordaindu beharreko eskubideen %30a
ordainduz, baldin eta lokala inoiz irekita eduki ez badu. Emandako baimena
beste batengatik ere ordezka daiteke, ordaindutako eskubideen %30a eta
eskatzen denaren osoa ordainduz, eta ordezkatua izan den baimena emana
izan zen jarduerarako inoiz erabili ez bada, hori baliorik gabe geratuko
delarik.
6. Iraungipena.
Lizentziak eman ondoren sei hilabetetik gora igarotzen badira edo ireki
ondoren jarraian sei hilabetetik gora itxiko balira lizentziak iraungitzat joko
dira.

d) Udal hilerriko zerbitzuak.
Tarifa 1: NITXOAK
Nitxoetan Ehorzketak
Nitxoetatik Deshobiratzeak beste norabait eramateko
Tarifa 2: PATEOIAK
Ehorzketa edo deshobiratzea

Tarifa
750,00 €
296,00 €

296,00 €

Tarifa 3: OSARIOAK
Osario berria
Osarioa berrerabiltzea
Osarioetatik deshobiratzea beste norabait eramateko

223,00 €
223,00 €
25,00 €

Grabaketa bereziak nitxo edo osarioetan

111,00 €

Tarifa hau aplikatzeko arauak:
1. Udal hilerriko hurrengo zerbitzuak
a) Gorputzen eta gorpuzkien hilobiratze, deshobiratze, eta horrelako
zerbitzuen erabilerari.
b) Lurpeko hilobien eta ezurtegien kontzesioari.
c) Hildakoen osasunketa zaingorako araudiaren arabera egoki diren edo
doakionaren eskabidez baimentzen diren beste edozein zerbitzuei.
2. Subjektu pasiboak
Kontzesio edo zerbitzu eskatzaileak dira subjektu pasibo zergadunak.
Kontzesio edo zerbitzu eskatzaileak eta emandako baimenaren jabeak dira
zergadun moduan, subjektu pasiboak.
3. Tributo kuota.
Zerga ezarpena haurreko taulaz arautukoaren arabera izango da.
4. Zergaren sortzapena.
Haserako atalean adierazitako zergen tasak, egindako lanagatik edo
emandako kontzesio edo baimen bakoitzeko kitatuko dira.
5. Aitorpena, likidazioa eta ordainketa
a). Subjektu pasiboek behar duten zerbitzuaren eskaera egingo dute.
b). Zerbitzu bat eskaini edo gauzatu orduko, aurrez jakitera eman eta
bere banakako kitapena egingo da. Diru bilketa Orokorraren Araudiak
ezartzen duen epean eta moduan, Udal Diruzaintzan ordaindu dadin.
c). Hilerriaren arduradun den udal funtzionariak, aurreko artikuluan
adierazten denaren ondorioetarako, hilero, tasa hau ezarri behar zaien
zerbitzuen zerrenda eman beharko dio udal Administrazioari.

Hilaren bosgarren eguna baino lehenago eman beharko dio zerrenda
hori, argi eta garbi azaldu beharko duelarik, nork eskatu duen zerbitzu hori
eta ze motatakoa den zehaztuz.

e) Hiri hondakin solidoen bilketa, horien tratamendua eta deuseztapena.

Herri guneetako etxebizitzak (hutsik edo beterik)
Herri guneetako etxebizitzak hondakin organikoa
konpost bidez kudeatzen dutenak
Landa guneko etxebizitzak (hutsik edo beterik)
Landa guneko etxebizitzak hondakin organikoa
konpost bidez kudeatzen dutenak
Janari dendak
Beste lokal komertzialak
10 langile baino gutxiagoko industriak
Taberna eta antzekoak
Jatetxeak, Elkarteak, Ostatuak, e.a.
10 langile baino gehiagoko industriak
Dantzalekuak

147,56 €
118,04 €
118,04 €
88,53 €
250,84 €
225,21 €
250,84 €
277,43 €
365,96 €
542,57 €
937,64 €

Tarifa aplikatzeko arauak
1. Kobrantza.
Tasen kobrantza sei hilero egingo da, ordainagiriaren bidez. Bilketa
sistema bizkortzeko, tasa bera bakarrik edo ordaintzera behartutik dauden
subjektu pasibo berberek dituzten beste zerga edo tasekin batera bidaliko da.
2. Etxebizitza horretan bizi diren pertsonek ohizko eta eguneroko
jardueraren ondorioz sortzen dituzten hondakin guztiak bilduko ditu
zerbitzuak, industri hondakin, zakar, altzari, tresna, ikatz xehea, errautsak,
zerrautsa, fabrikazio hondakinak, neurri handiko gauzak, etab. ezik.
3. Poltsa itxi edo antzeko ontzietan jarriko dira zaborrak bilketarako.

