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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Eako Udala
Zerbitzu publiko emanketagatik eta administrazio jarduerak egiteagatiko tasak araupetzen dituen Ordenantza Fiskala.
I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua
Lurralde Historikoko Toki-Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren arabera, Udal honek Eranskineko tarifetan biltzen diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko
tasak ezarri eta exijitzen ditu, Ordenantza honen baldintzetan.
2. artikulua
Ordenantza udal eremu osoan aplikatuko da.
II. ZERGAGAIA

3. artikulua
Udal Administrazioak zerbitzua benetan esquian edo jarduera burutzea da egintza
ezargarria, bai horrela eskatua izan delako, bai partikularren ekintza edo hutsegiteek
zeharka horrela behartu dutelako.
III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua
1. Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu bezala, subjektu pasiboak:
pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak
33. artikuluan aipatzen dituen erakundeak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean
edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.
2. Zergadunaren ordezko subjektu pasibo hurrengo hauek izango dira:
a) Eraikinetako jabeak, etxebizitza edo lokalen erabiltzaile edo okupatzaileak erasan edo horien onurako diren zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasak direnean, eta
horiek, hala dagokienean, beharrezko onuradunei ordainarazi ahal izango diete.
b) Suteen prebentzio eta itzaltze zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta
ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenua barne,
arriskuaren erakunde edo elkarte aseguratzaileak.
c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak
emateagatik ezarritako tasetan, obren eraikitzaileak eta kontratistak.
Hurrengo hauek dute tasa ordaindu beharra:
a) Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueretan, eskaera egiten dutenek.
b) Partikularrek eskatu gabe baina beren ekintzaedo hutsegiteengatik sorturiko zerbitzu edo jardueren kasuan, aipatutako ekintza edo hutsegiteak egozgarri dituztenek.
6. artikulua
Ordenantza honetatik eratorritako zerga zorrei dagokienean eta subjektu pasiboarekin batera, Tarifak aplikatzeko arauetan aipatuko diren pertsonek izango dute zorren
erantzunkizuna.
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IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

7. artikulua
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak, oro har aplikagarri diren xedapenetan
ezarritakoaren araberakoak izango dira.
V. ZERGA-OINARRIA

8. artikulua
Erasnkinean jasotakoaren arabera zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza izango
da zerga-oinarria.
VI. KUOTA

9. artikulua
Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.
VII. ZERGALDIA

10. artikulua
Tasa zerbitzua edo jarduera burutzen denean sortzen da.
VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

11. artikulua
Udalak kontzeptu bakoitzagatik egokia den likidazioa egingo du eta likidaturiko zenbatekoa eskudirutan ordainduko da, Eranskinean azaldutako exakzioen Arau berezien
arabera.
IX. TASEN KUDEAKETA

12. artikulua

eek: BAO-2017a247-(II-5955)

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion
guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak
ezartzerakoan, Lurralde.
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ERANSKINAK
TASAK

1.	Udalerriko Jabari publikoaren erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik
1.1.	
Mahaiak, mahaitxoak aulkiak, zoladurak, lorontziak, parasolak edo antzeko instalazioak
—M
 etro koadroko edo frakzioko eta urteko edo frakzioko: 15,64 euro.
Ordainketa boluntarioa egiteko epea irailaren 1etik urriaren 15era arte izango da; edo
adierazitako datak larunbata edo igandea badira, jarraian datozan lanegunetan.
1.2. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek
Zerga kuota %1,5 izango da, eta udal mugartean urtean egindako fakturaziotik datozen sarrera gordinei aplikatuko zaie.
1.3. Udalaren bideen aprobetxamendua
Kanona:
— 15 m3 edo 35 estereo: Salbuetsita.
— Apea estereoa: 0,12 euro.
— Mozketa ertaineko egurraren enbor estereoa: 0,18 euro.
— Eucalipto-egurraren metro kubikoa: 0,32 euro.
— Zerra-egurraren metro kubikoa: 1,06 euro.
Fidantza m3/baso zurgai:
— 50eraino: salbuetsita.
— 50-99: 956,31 euro.
— 100-199: 2.201,22 euro.
— 200-299: 3.347,88 euro.
— 300-399: 4.302,60 euro.
— 400-499: 5.260,51 euro.
— 500-599: 6.695,77 euro.
— 600-699: 7.650,49 euro.
— 700-799: 9.563,11 euro.
— 800-899: 10.998,37 euro.
— 900-999: 12.433,64 euro.
— 1.000-1.199: 14.346,28 euro.
— 1.200-1.399: 16.255,70 euro.
— 1.400-1.599: 18.171,50 euro.
— 1.600-1.799: 20.084,13 euro.
— 1.800-1.999: 22.951,97 euro.
— Más de 2.000: 26.776,71 euro.
EST/apea eta eukaliptoa:
— 50eraino: salbuetsita
— 50-99: 476,23 euro
— 100-199: 956,31 euro.
— 200-299: 1.434,47 euro.
— 300-399: 2.202,22 euro
— 400-499: 3.347,88 euro.
— 500-599: 3.443,36 euro.
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— 600-699: 4.302,60 euro.
— 700-799: 4.783,15 euro.
— 800-999: 5.737,87 euro.
— 1.000-1199: 6.695,77 euro.
— 1.200-1299: 7.650,49 euro.
— 1.300-1399: 8.127,85 euro.
— 1.400-1599: 8.604,21 euro.
— 1.600-1799: 9.563,11 euro.
— 1.800-1999: 10.979,28 euro.
— 2.000-2199: 12.433,64 euro.
— 2.200-2499: 14.346,26 euro.
— Más de 2.500: 19.126,22 euro.
— 1 m3 real = 1,59 estereo.
— 1 m3 1/4 = 2,12 estereo.
1.4.	Ibilgailuak ezpaloietatik finken barrualdera sartzea
a) Ibilgailuen sarrera ezpaloietatik:
— Ibilgailu birentzako tokia duen lokala: zabalera lineal metroko 20,00 euro urtean
— I bilgailu bi baino gehiagorako tokia duen lokala: zabalera lineal metroko 40,00 euro
urtean.
b) Plakak jasotzea:
—P
 laka bakoitzeko: 41,00 euro.
Ordainketa boluntarioa egiteko epea irailaren 1etik urriaren 15era arte izango da; edo
adierazitako datak larunbata edo igandea badira, jarraian datozan lanegunetan.
2.	Zerbitzu publikoengatik eta Jarduera administratiboengatik ordaindu beharreko tasak
2.1.

Zabor-bilketa
Zabor Bilketa tasak

Epigrafe 1. Etxebizitzak (bakoitzeko)

Euro/urte

84,44

Epigrafe 2. Dendak eta aisialdi-txokoak

116,44

Epigrafe 3. Tabernak

153,92

Epigrafe 4. Jatetxeak

211,96
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Las cuotas se reducirán un 7,65 euro en el caso de acogerse al programa de recogida selectiva del resto orgánico o que realice compostaje.
Esta bonificación tiene carácter rogado.
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2.2.	
Establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea edo kontroleko administrazio-jarduerak egitea, lizentzia eskatu beharrean erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko komunikazioa aurkeztea eskatzen denean.
Euro

A)
Edari, olio eta pentsu biltegia
Oinetako denda, botika edo jostailutegiak
Liburudendak, egunkari eta aldizkarien salmenta
Hileapaindegi, edertasun gela eta lora dendak
Tabernak eta jatetxeak

130,69

Okindegiak
Janaridendak
Farmaziak, botikinak eta estankoak
B)
Supermekatuak eta txokoak

315,18

C)
Gasolindegi, olio eta koipe saltoki
Hotelak eta egoitzak
Bankuak

630,36

Profesionalen lokala
Industria ekintzak

2.4.
I.

Taxien zerbitzuagatik

Tarifak
1. Lizentziak ematea eta egitea:
— A motako ibilgailuen lizentzia bakoitzeko: 435,76 euro.
— B eta C motetako ibilgailu bakoitzeko: 212,87 euro.
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2.3. Kontrolik gabeko ganadua batzeagatik
Ganadua biltzearen kostua:
—B
 eharginen gastuak: 15,76 euro orduko eta pertsonako.
— J oan-etorriak: 0,24 euro/km.
—M
 ateriala (dardoak, xiringak): 78,40 euro.
— Ganaduaren mantenua:
— Abere larriak:
• 1. abelburua: 31,52 euro egunean.
• 2. abelburua eta hurrengoak: 8,24 euro/egunean/buruko.
— Abere xeheak:
• 1. abelburua: 18,91 euro egunean.
• 2. abelburua eta hurrengoak: 5,25 euro/egunean/buruko.
Kostu horri beste 26,27 euro gehitu beharko litzaizkioke, ukuiluan emandako denboragatik.
— Hiltegiko gastuak: fakturetan azaldutakoaren arabera.
— Osasun tratamenduko gastuak: fakturetan azaldutakoaren arabera.
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2. Lizentzien erabilera eta ustiapena eta ibilgailuen berrikuspen arrunta:
— A motakoak: 13,60 euro.
— B eta C motetako ibilgailuak: 10,00 euro.
3. Ibilgailu-aldaketa:
— A motako ibilgailuen lizentzien transmisioa: 532,17 euro.
— B eta C motetako ibilgailuen transmisioa: 266,11 euro.
Ordenantza hau 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko
du harik eta bera aldatu edo indargabetzea erabakitzen den arte.
Ean, 2017ko abenduaren 19an.—Alkatea
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