OÑATIKO UDALA
2022KO ZERGA ORDENANTZA
1.- ZERGAK

1.a.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
1.a.1.- Hiri Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasak:
-Lurzoru industrialean edo hirugarren sektorean kokatutako
ondasun higiezin hiritarren karga-tasa:

% 0,600

-Gainerako ondasun hiritarren karga-tasa:

% 0,241

Errekargua:
- Ohiko egoitza ez diren etxebizitzentzat %100eko errekargua.
Errekargua ordaintzetik salbuetsita egongo dira ez ohiko etxebizitza hauek:
•

Ondasun higiezinen gaineko zergan ordenantzako 2.puntuko hobaria
dutenak.

•

Errentan emateko erakunde publiko baten esku jarritakoak (Bizigune,
Alokabide). Lagapen-kontratuak aurkeztu beharko dira, aurreko urteetan
sinatutakoak eta indarrean daudenak. Baita ere, alokairu kontratu pribatua
dutenak (kontratua aurkeztu beharko dute eta EAEko hiri-finken
errentamendu-kontratuen erregistroko ziurtagiria). Kontratu hauen berri
Foru Ogasunari emango zaio, jakinean egon dadin. Ez da onartuko doako
lagapenik edo prezio sinbolikoa duten kontraturik.

•

Zahar-etxeetan erroldatuta dauden hirugarren adineko
jabetzakoak diren etxebizitzak (gehienez ere etxebizitza bat).

pertsonen

Inguruabar hau egiaztatzeko, egoitzak emandako egiaztagiria aurkeztuko
da, eta sarrerako eguna ere jasoko da bertan.
•

Ofizialki onartutako dependentzia egoera dela eta etxebizitzan inor
erroldaturik ez izatea (gehienez ere etxebizitza bat). Kasuak:
1.- Ofizialki onartutako dependentzia egoera dela eta, etxejabea beste
etxebizitza batera aldatu beharra izan duelako inor erroldatu gabe gelditu
den ohiko etxebizitza (gehienez ere etxebizitza bat).
Inguruabar hori mendekotasuna egiaztatuko
aurkeztuta eta erroldatze agiriarekin egiaztatuko da.

duen

dokumentua

2.- Mendekoa inor erroldaturik gabeko etxebizitzan urteko denboraldi
luze bat pasatzen duena: Inguruabar hori egiaztatzeko mendekotasun
egiaztagiria eta etxebizitza jabearen zinpeko aitorpen idatzia aurkeztu
beharko du.
•

Antolamenduz kanpo daudenak,
hirigintza kudeaketara lotuak.

erortzeko

zorian aitortuak (ruina),

Inguruabar horiek hirigintza-saileko teknikariek
bideratutako txostenaren bidez azalduko dira.

xede

horretarako
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•

Babes berezi mailan deklaratutako etxebizitzak. Ondasun higiezinen
gaineko zergan 12/1989 Foru Dekretuko 4.2 artikuluko e) apartatuan
jasotako salbuespena aitortuta duten etxebizitzak.

•

Etxebizitzaren titularra hil denetik bi urteko epea igaro ez denean, heriotza
egunetik zenbatuta, beti ere titular horren jabetza %50 edo gehiago
denean.
Inguruabar hau egiaztatzeko, heriotza-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

•

Babes Ofizialeko etxebizitza baten esleipenduna izan eta bertara bizitzera
joateko epe barruan egotea.

•

Jarduera ekonomikoetara bideratutako etxebizitzak, ezinbestekoa izanik,
JEZn altan egotea.

•

Lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzak, eta lurzoru urbanizaezina eta
urbanizagarria/urbanoa duten auzoetako lurzoru urbanizagarri/urbanoan
dauden etxebizitzak.

•

Etxebizitza librea erosi denetik urte beteko epean, jabetza baimena
ematen denetik edo eskritura egiten denetik kontatzen hasita.

•

Zergaren sortzapena ematen bada aurreko alokairu-kontratuaren amaieradataren eta hurrengo alokairu-kontratuaren hasiera-dataren artean, beti
ere, denbora-tarte hori, gehienez, hiru hilabetekoa bada.

•

Zergaren sortzapena ematen bada erabil ezintasuna duen eraikin batean,
baldintza hauekin:
- Udalean hirigintza izapideak eginak izan behar ditu.
- Erabil ezintasun txostena Oñatiko Udaleko Hirigintza Zerbitzuak
emango du.

.

- Errekarguaren salbuespenak honako epea barne hartuko du: Udaleko
hirigintza izapideak egin baino urtebete lehenagotik hasi eta Udaletik
erabilpen baimena jaso eta 6 hilabete ondoren arte.

Aldibaterako bizilekua den etxebizitzetan, honako baldintzak betetzen
dituenean:

1.- Familia/Elkarbizitza unitatea erroldatua egotea Oñatin,
gutxienez, 5 km-ra dagoen etxebizitza batean.

udaletxetik,

2.- Familia/Elkarbizitza unitateko etxebizitza bati salbuetsiko zaio errekargua,
eta horretarako, etxebizitza horren aurreko urte naturaleko edozein hilabetetan
kontsumo-fakturak, gutxienez, honakoak izango dira: 150 kWh-ko argindarfaktura edo 300 kWh-ko gas-faktura.
Hobariak:
1.-Babes ofizialeko etxebizitzek %50eko hobaria izango dute. Hobari honen
iraupena 3 urtekoa izango da, lehen erabilpen baimena eman den
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
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2.-Obra berrikoak nahiz haiekin parekagarri diren eraberriketakoak,
urbanizazio, eraikuntza eta sustapen inmobiliarioko enpresek egin duten
jardueraren xede direnean eta haien ibilgetuaren artean ageri ez
direnean, beti ere interesatuek obrei ekin aurretik hala eskatzen badute:
% 50.
Aplikatzeko epea obrak hasi ondorengo zergalditik, horiek amaitu
ondorengo zergaldira bitartekoa izango da. Epe horrek inoiz ezingo ditu
hiru zergaldi gainditu.
3.-Familia/Elkarbizitza unitate ugarientzat edo 1 edo 2 seme-alabako beste
familia/elkarbizitza unitateentzat, diru-sarrera gordinen muga ezarrita.
Hobarien portzentajeak, diru-sarreren eta seme-alaba kopuruaren arabera
kalkulatuko dira, honela hain zuzen:
Diru-sarrera gordinak

1-2 seme-alaba
3 seme-alaba
4 seme-alaba
5 seme-alaba
edo gehiago

0 €-tik
12.000 €-ra

%60
%90
%90
%90

12.000,01 €-tik
24.000 €-ra

%0
%90
%90
%90

24.000,01 €-tik
50.000 €-ra

%0
%50
%70
%90

50.000,01 €-tik
90.000 €-ra

%0
%20
%40
%60

90.000,01 €-tik
gora

%0
%0
%0
%0

Gurasoen egoeragatik Familia/Elkarbizitza unitate ugariatzat hartzen
diren Familia/Elkarbizitza unitateak taularen bigarrengo lerrokadan sartuko
lirateke.
Familia/Elkarbizitza unitateen seme-alabetako batek desgaitasunen bat
edo lan egiteko ezintasunen bat aitorturik izanez gero, Familia/Elkarbizitza
unitateko seme-alaba kopurua egokitu egingo da eta kide hori bi kide bezala
kontatuko da.
3.puntuko zerga-hobariaren mugak:
- Katastro-balioa 220.000 € baino handiagoa bada, hobaria aplikatu
aplikatuko da, baina gehienez ere balio horren gainean.
- Diru-sarrera gordinen muga zehazteko, hobaria aplikatu beharreko
aurreko urteko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik hartuko da,
betiere Familia/Elkarbizitza unitate osatzen duten kide guztiak kontuan
hartuta.
- 3.puntuan ematen den hobaria bateraezina izango da OHZren gainean
ezarritako edo ezar daitekeen beste edozein hobarirekin.
- Hobaria soilik aplikatuko zaio Familia/Elkarbizitza unitatea bizi ohi den
ondasun higiezinari. Finka horretan, etxebizitzaz eta ganbara edo
trastelekuaz gain dauden beste lokalek ez dute hobaririk izango.
- Ondasun higiezin bati ohiko bizitegi izaera emateko, ezinbesteko
baldintza izango da ondasun higiezin horretan erroldaturik egotea zergahobaria izateko eskubidea duten Familia/Elkarbizitza unitateko kide guztiak.
- Ez du izango atzeraeraginik eta, kasu konkretu honetan, hobarieskabideak eragina izango du aurkezten den urtetik -barne-.
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3.puntuko hobaria lortzeko baldintza formalak:
Hiri ondasunen OHZren subjektu pasiboek aplikazioko zergaldiari
dagokion sortze egunean (urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean) 3 puntuko
Familia/Elkarbizitza unitateen titular badira, dokumentazio hau aurkeztu
beharko dute:
-Interesdunak sinatutako eskabidea; bertan, identifikatuko beharko dira
eskatzailea (izen-abizenak, NAN) eta hobaria eskatzeko xede den ondasun
higiezina.
-Familia/Elkarbizitza
unitate
ugariaren
titulua/agiria edo fotokopia konpultsatua.

/gurasobakarreko/

DBE

- Dirusarreren maila zerga onuraren aurreko ekitaldian aurkeztutako
PFEZren arabera zehaztuko da, Familia/Elkarbizitza unitatea osatzen duten
kide guztiak kontutan hartuta. PFEZren aitorpena egin beharrik ez izanez
gero, dagokion ziurtagiria aurkeztuko da .
-Hobari-eskaera aztertu ondoren, Alkateak edo honek eskuordetutako
organoak dagokion erabakia hartuko du
4.-Subjektu pasiboak Bizigune programaren
etxebizitzen titularrak direnean: % 50.

barnean

alokatzen

diren

Baldintza:
-Hobaria, gehienez, 150.000,00 euroko oinarri ezargarriaren kuotari
aplikatuz.
5.-Eguzki-indarra autokontsumorako aprobetxatzeko sistema dutenentzat:
1. Jabetza horizontalaren araubideari lotuta ez dauden higiezinak:
- Baldintza:
.

Eguzkitik datorren energiaren aprobetxamendu termiko
elektrikorako sistemak instalatzea autokontsumorako.

edo

- Hobaria:
. Zergaren kuota osoaren gaineko hobaria izan ahal izango dute
instalazioa amaitu ondorengo 30 zergaldietan, honako baldintza
hauen arabera:
a) Instalazioek udal-lizentzia izatea.
b) Beroa ekoizteko instalazioek kolektoreak izatea. Kolektoreek
administrazio eskudunaren homologazioa izatea, eta gutxienez
4m².
c) Aprobetxamendu elektrikorako sistemen kasuan, gutxienez 1 kwko potentzia izatea.
d) Instalazioak bizitegi-erabilerako higiezinetan egin badira, hobaria
% 50ekoa izango da; bizitegi-erabileraz bestelako higiezinetan
egin badira, % 25ekoa.
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- Hobariaren zenbatekoa:
. Bizitegi-erabilera: hobari osoa ezingo da izan instalazioaren exekuzio
materialaren kostuaren % 50 baino handiagoa –1.500 euroko muga–.
. Bizitegi-erabileraz bestelako erabilera: hobari osoa ezingo da izan
exekuzio materialaren kostuaren % 25 baino handiagoa –3.000 euroko
muga–.
2. Jabetza horizontalaren araubideari lotutako eraikinetan kokatutako
pisuak eta lokalak
- Baldintza:
. Instalazio partekatua egitea pisu eta lokal guztiei edo batzuei energia
hornitzeko, eta aurreko paragrafoan aipatutako betekizun berberak
betetzea.
. Pisua edo lokala instalazioari lotuta egotea.
- Hobaria:
. Bizitegi-erabilera: hobaria % 50ekoa izango da.
. Bizitegi-erabileraz bestelako erabilera: hobaria % 25ekoa.
- Hobariaren zenbatekoa:
.

Hobari osoa ezingo da izan jabe bakoitzari jasanarazitako
instalazioaren exekuzio materialaren kostuaren % 50 baino handiagoa.

. 5kw baino gehiagoko instalazioen kasuan: 3.000 euroko muga.
. Gainerako instalazioen kasuan: 1.500 euroko muga.
3.- Hobariaren eskaera egiteko:
- Epea:
. Hobariaren iraupena amaitu aurreko edozein unetan.
. Eskatzen den zergaldiaren hurrengo zergalditik aurrera izango ditu
ondorioak.
- Aurkeztu behar den dokumentazioa eskaera egiterakoan:
. Proiektua edo memoria teknikoa.
. Teknikari eskudunak egindako aitorpena, dagokion elkargo ofizialak
bisatua/onartua.
. Teknikari eskudunaren aitorpena aurkezten ez denean: gaikuntza
teknikoaren egiaztagiria, berariaz justifikatuko duena instalazioak
aurreko paragrafoetan ezarritako (eta hobariaren xede den) baldintza
guztiak betetzen dituela.
Jabetza horizontaleko erregimeneko pisu eta lokalen kasuan, aurreko
horiez gain:
. Instalazioan parte hartzen duten jabeen zerrenda eta bakoitzari
jasanarazitako kopuruak adierazten dituen agiria.
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. Egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazio.
4.- Ez da hobaririk emango:
. Araudiaren arabera aprobetxamendu termikoko edo elektrikoko
sistemak instalatzea nahitaezkoa denean.
1.a.2.-Landalur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa
ehuneko 1,1ekoa da.

1.b.- JARDUERA EKONOMIKOKO GAINEKO ZERGA
Ezarritako kuota minimoen igoerarako koefiziente bakarra 2,20ekoa da.
Bide publikoen sailkapena eta kokapen indizea:
- Kategoria: ………………………………………………………….
- Indizea: ………………………………………………………………

bakarra
1

Ponderazio koefizientea. Subjektu pasiboaren negozio-zifra garbiaren arabera:
Negozio-zifraren kopuru garbia
(FDA 1/1993 11. artikulua) (4/2012 Foru Araua. 2 .artikulua, uztailaren 4koa)
1.000.000,00 €-tik 5.000.000,00 €-ra …………………………………………

1,29

5.000.000,01 €-tik 10.000.000,00 €-ra ………………………………………

1,30

10.000.000,01 €-tik 50.000.000,00 €-ra ……………………………………

1,32

50.000.000,01 €-tik 100.000.000,00 €-ra ……………………………………

1,33

100.000.000,00 €-tik aurrera ………………………………………………………

1,35

Negozio-zifra garbirik gabe …………………………………………………………

1,31

1.c.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa oinarri
ezargarriaren ehuneko %5ekoa da, eta autolikidazio modura kudeatuko da.
Gutxiengo oinarri ezargarriak:
1.-Orokorra: 3.000,00.- euro.
2--Berezia-moduluak: Obra mota batzuei gutxiengo berezi bat ezarriko zaie:
2.a.-Bainu gelatako obrak:

1.500,00.- euro.

2.b.-Sukaldetako obrak:

4.500,00.- euro.

2.c.-Leihotako obrak:

3.000,00.- euro.
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Gutxiengo hauekin desadostasunik balego, udal obra ikuskariak txosten bat egingo du
obra ikusi ondoren eta bertan zehaztutako zenbatekoa hartuko da behin betiko oinarri
ezargarritzat.
Salbuespena: Fatxada margotzeko lanak eta margotu aurretik egin beharrekoak
(zarpeatu, lijatu eta abar).
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren hobariak:
1.-Babes Ofizialeko etxebizitzekin zer ikusia duten eraikuntza, instalazio edo obrak
direnean: %50eko hobaria, 24.000€ azpitiko sarrerak dituztenentzat mugatuta. Hobari
honen iraupena 3 urtekoa izango da, lehen erabilpen baimena eman den hurrengo
egunetik zenbatzen hasita.
2.-Birgainkuntza obrengatik:
2.a.-Irisgarritasun baldintzak hobetzen dituztenak : %90eko hobaria.
Irisgarritasun baldintzak hobetzen dituzten obren artean mota bat
igogailua ezartzea edo egokitzearena da. Kasu honetan hobaria ezartzeko
ondorengo puntuetako bat bete behar da:
1.-Igogailurik ez duten eraikinetan, igogailua ezartzeko lanak egitea.
2.-Igogailua duten eraikinetan, igogailua irisgarritasunari buruzko 20/1997
Legera eta hari lotutako irisgarritasunerako arau teknikoetara
egokitzeko lanak egitea.
Gainontzeko kasuetan, hobaria izango du elementu amankomunean
irisgarritasun baldintzak hobetzera bideratuta dauden obren oinarri
ezargarriaren zatiak, honako kasuetan:
a.- Elementu amankomuneko obra guztietan.
b.- Elementu pribatiboko obretan, beti ere, obraren titularra Oñatin
erroldatua egoteaz gain, 70 urte edo gehiagoko adina baldin badu
edo/eta %33ko ezgaitasun-maila aitortua edo handiagoa baldin badu.
3.-15/1989 Foru Arauren “Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga” V.
Kapituluaren 5.a artikuluak xedatutakoaren arabera, 100eko 95era bitarteko hobaria,
eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta
daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo
enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena Udal Batzarrak onartu
beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren
aldeko botoekin. Interes berezikoak edo udal onurakoak izendatzeko obren tipologia eta
ezarri beharreko hobaria honakoa izango da:
A) Zirkunstantzia sozialak
I. Etxebizitza edo merkatal lokal hutsen okupazioa emateagatik
i. %90eko hobaria inor erroldaturik gabeko baserri bat eraberritzeko lanak
honako baldintzapean: obra bukatzen denetik urte beteko epean norbait
erroldatzera konprometitzen bada zinpeko idatzi baten bidez, eta
ondorengo 4 urteetan, gutxienez, erroldatze hori mantentzen bada.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko
Ingurumen eta Nekazaritza teknikariak egingo du.

txosten

teknikoa
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ii. %50eko hobaria: Baserri batean bigarren etxebizitza egiteagatik, honako
baldintzapean: Obra bukatzen denetik urte beteko epean bigarren etxe
bizitzan norbait erroldatzera konprometitzen bada zinpeko idatzi baten
bidez, eta ondorengo 4 urteetan erroldatze hori mantentzen bada.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko
Ingurumen eta Nekazaritza teknikariak egingo du.

txosten

teknikoa

iii. Merkatal lokalak etxebizitza gisa gaitzeko obrak, gutxitu fisikoak bertan
bizitzeko baldintzak betez egiten badira, %50eko hobaria izango da.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Hirigintza
unitateko arduradunak egingo du.
iv. EITak behartutako obretan energia-eraginkortasuna, bizigarritasuna eta
irisgarritasuna hobetzera zuzendutako obrak badira, %95eko hobaria.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Hirigintza
unitateko arduradunak egingo du.
v. Gune historikoko fatxaden eraberritzea. Bi kasu:
- %75eko hobaria, fatxada guztiak eraberritzerakoan.
- %50eko hobaria, fatxada bat eraberritzerakoan.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Hirigintza
unitateko arduradunak egingo du.
vi. Leihoak aldatzerakoan %25eko hobaria.
Obra baimentzen duen Alkate-Dekretua beharko da interes bereziko edo
udal onurako izendatzeko.
vii.Tokiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu sektorea sustatzea: Jarduera
Ekonomikoen Gaineko Zergaren (JEZ) lehenengo ataleko multzo, talde edo
epigrafe hauetakoren batean sailkatutako jarduerak eraikitzean edo
birgaitzean %75eko hobaria:
- 64. multzoa.
Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako
merkataritza establezimendu finkoetan. Multzo honetan berariaz kanpo
geratzen dira honako jarduera hauek: 647.3 eta 647.4 epigrafeak.
- 65. multzoa. Elikagaiak ez diren ekoizkin industrialen txikizkako
salmenta, establezimendu finkoetan. Multzo honetan berariaz kanpo
geratzen dira honako jarduera hauek: 652.1 epigrafea eta 654 eta 655
taldeak.
- 662. Taldea. Txikizkako salmenta mistoa edo integratua.
- 67. multzoa: Elikagaien zerbitzuak
- 97. Multzoa. Zerbizu pertsonalak. Multzo honetan berariaz kanpo
geratzen da 979.1 epigrafea.
Obra baimentzen duen Alkate-Dekretua beharko da interes bereziko edo
udal onurako izendatzeko.
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II. EAEko 2015-2020 Landa Garapen Programaren lehentasunezko foku arlo bat izanda
landa-inguruneetan, gizarteratzea, pobrezia murriztea eta garapen ekonomikoa
sustatzea, baserri zein nekazal ustiategieetan egiten diren obrak honako kasuetan:
i. Nekazal ustiategien titularrek baserrietan edo nekazal ustiategietan egindako
obrek %90eko hobaria, honako baldintzapean:
1.-Nekazal ustiategiari lotutako obrak (ukuiluak, txabolak…) hobaritzeko:
eskatzailea nekazal ustiategiaren titularra izan beharko da.
2.-Baserriko obrak hobaritzeko honako bi baldintzak bete beharko dira:
2.1.-Eskatzailea nekazal ustiategiaren titularra izatea.
2.2.-Eskaera-datan honakoa betetzea:
1.-Norbait baserrian erroldatuta egotea.
2.-Udaletik erabil baimena jaso ondoren, gutxienez 4 urtez
erroldatuta jarraitzea baserrian. Baserria berria egin nahi
denean edo erabil ezina (hirigintza zerbitzuen txostena) izanik,
birgaitu nahi denean denean, 2.2.1 puntuko baldintza ez da
bete beharko, baina norbait erroldatu beharko da bertan 6
hilabetekoa epean, Udalak erabilpen baimena ematen dionetik
kontatzen hasita eta, gutxienez, ondorengo 4 urtetan
erroldatuta jarraitu beharko du.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa
Ingurumen eta Nekazaritza teknikariak egingo du.
ii.

%25eko hobaria: Gainontzeko lanak baserrietan, ustiategiarekin edo gabe.
Baldintzak:
1.-Baserriaren titularra izatea.
2.-Obra bukatzen denetik urte beteko epean norbait erroldatzera konprometitzen
bada zinpeko idatzi baten bidez, eta ondorengo 4 urteetan erroldatze hori
mantentzen bada.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Ingurumen eta
Nekazaritza teknikariak egingo du.

III.

Gazteria sailaren politikak sustatzeko lanak izateagatik.
i. %90eko hobaria: Gazte-lokalak ordenantza berrira egokitzeko lanengatik.
Interes bereziko edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Gazteria
teknikariak egingo du.

IV.

Gizarte Zerbitzuetako Udal politikarekin bat egiten duelako
i. DBE kobratzen dutenak % 90ko hobaria izango dute.
Interes berezikoak edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Gizarte
Zerbitzuetako teknikariak egingo du.

V.

Hezkuntza saileko politikak
9
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i. Itundutako hezkuntzako ikastetxeetako obrak ( Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kulturako Kontseilariaren Agindua): %95.
Interes berezikoak edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Hezkuntzako
teknikariak egingo du.
VI. Tokiko merkataritza sustatzeko:
i. Tokiko merkataritzako negozio berriak eraikitzean edo birgaitzean: %75.
Interes berezikoak edo udal onurako
Sozioekonomiako teknikariak egingo du.

izendatzeko

txosten

teknikoa

B) Zirkunstantzia kulturalak edo historiko-artitiskoak
i.

%90eko hobaria Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean, babes bereziko
moduan adierazitako baserrietan eginiko obrak, beti ere, nekazal
jardueratik kanpoko jarduerarik ematen ez bada.

ii.

Elementu berezien zaharberritzea: %95.

Interes berezikoak edo udal onurako izendatzeko txosten teknikoa Hirigintza
unitateko arduradunak egingo du.
4.- Eguzki-indarra autokontsumorako aprobetxatzeko sisteman egiten diren obrak: %95
Hobarien ohar orokorra:

Enpresa sustatzaileek, gero saldu edo alokatu ahal izateko egiten dituzten
birgaikuntza obrak hobari eskubidetik kanpo gelditzen dira.
Hobari desberdinak ez dira metatuko eta beti hobari handiena ezarriko da.

1.d.-TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA.
Karga tasa: Onetsitako koefizienteak, 2009ko abenduaren 23ko, 4/2009 Foru Arauaren
arabera, ondorengoak dira:
1.- B, C, D eta E motako ibilgailuen koefizientea:

2,500

2.- A (14 zaldi fiskal baino gutxiago) eta F motako ibilgailuen koefizientea:

2,451

3.- A (14 zaldi fiskal edo handiago) motako ibilgailuen koefizientea:

2,502

Hobaria:
1.- Historikotzat jotzen diren ibilgailuek edo 30 urte baino gehiago dutenek %100eko hobaria
izango dute.
2.- Familia/Elkarbizitza unitate ugariak edo 1 edo 2 seme-alabako beste famili/elkarbizitza
unitateak: bost lagun edo gehiagorentzako autoak, horien titularitatea indarrean
dagoen legediaren arabera Familia/Elkarbizitza unitate ugari bateko kideren batena
edo 1 edo 2 seme-alabako beste famili/elkarbizitza unitateko kideren batena denean,
baldin eta ondoren zehazten diren errenta mailak gainditzen ez badituzte eta
hobaria ematea ekarri zuten baldintzei eusten badiete.

Familia/Elkarbizitza unitate bakoitzeko ibilgailu bakarrak jaso ahal izango du hobaria.
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Hobarien portzentajeak, diru-sarrera gordinen eta seme-alaba kopuruaren arabera
kalkulatuko dira, honela hain zuzen:

1-2 seme-alaba
3 seme-alaba
4 seme-alaba
5 seme-alaba
edo gehiago

0 €-tik
12.000 €-ra

%60
%90
%90
%90

12.000,01 €-tik
24.000 €-ra

%0
%90
%90
%90

24.000,01 €-tik
50.000 €-ra

%0
%50
%70
%90

50.000,01 €-tik
90.000 €-ra

%0
%20
%40
%60

90.000,01 €-tik
gora

%0
%0
%0
%0

Gurasoen egoeragatik Familia/Elkarbizitza unitate ugaritzat hartzen diren
Familia/Elkarbizitza unitateak taularen bigarrengo lerrokadan sartuko lirateke.
Familia/Elkarbizitza unitateen seme-alabetako batek desgaitasunen bat edo lan
egiteko ezintasuna aitorturik izanez gero, Familia/Elkarbizitza unitateko seme-alaba
kopurua egokitu egingo da eta kide hori bi kide bezala kontatuko da.
3.- Zerga kuotaren %50eko hobaria izango dute motor hibridoa (argindarrarekin eta
gasolinarekin, argindarrarekin eta dieselarekin edo argindarrarekin eta gasarekin) duten
ibilgailuak. Etxetik bertatik homologatuta etorri beharko dira.
4.- Zerga-kuotaren %75eko hobaria izango dute lantegitik bertatik homologaturik datozen
%100 motor elektrikoko ibilgailuek.
Zergadunak berak eskatu beharko du hobaria, eta hurrengo ekitalditik aurrera izango du
eragina.
Salbuespena: Desgaitasuna dutenen erabilerarako bakarrik eta beren izenean matrikulatutako
ibilgailuei ezarriko zaie, beti ere, sortzapen datan Oñatin erroldaturik baldin badaude eta
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren, uztailaren 5eko, 14/89 Foru Arauaren
2.1.e artikuluan agertzen diren baldintzak betetzen badituzte.
Tarifak:

Euro

Ibilgailuaren potentzia eta mota
A) Turismoak
9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak ………………………………………………………
9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak ……………………………………………….
12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak ………………………………………………
14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak ………………………………………………
16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak ………………………………………………
20 zaldi fiskaletik gorakoak ……………………………………………………………….

45,07
90,14
150,23
214,73
276,07
337,42

B) Autobusak
21 plaza baino gutxiagokoak ………………………………………………………………
21etik 50 plazatara bitartekoak …………………………………………………………

208,25
296,59
11
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50 plaza baino gehiagokoak ……………………………………………………………….

370,74

C) Kamioiak
1.000 kg-ko karga baliagarri baino gutxiagokoak ………………………………
1.000tik 2.999 kg. Bitartekoak …………………………………………………………
2.999tik 9.999 kg. Bitartekoak ………………………………………………………….
9.999 kg. Baino gehiagokoak …………………………………………………………….

105,70
208,25
296,59
370,74

D) Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak ……………………………………………………
16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak ………………………………………………….

44,18
69,42

25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ………………………………………………………

208,25

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek eramandako atoi eta erdi
atoiak.
1.000 kg-ko karga baliagarri baino gutxiagokoak ………………………………

44,18

1.000 kg.tik 2.999 kg.ra bitartekoak …………………………………………………
2.999 kg.tik gorakoak …………………………………………………………………………

69,42
208,25

F) Bestelako ibilgailuak.
Ziklomotorrak …………………………………………………………………………………….
125 cc-rainoko motozikletak …………………………………………………………….
125 cc-tik 250 cc-rainoko motozikletak …………………………………………….
250 cc-tik 500 cc-rainoko motozikletak …………………………………………….
500 cc-tik 1.000 cc-rainoko motozikletak …………………………………………
1.000 cc-tik gorako motozikletak ………………………………………………………

11,05
11,05
18,92
37,86
75,73
151,43

1.e.- HIRI IZAERAKO LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
-Hiri izaerako lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren oinarri ezargarria
finkatzeko erabiliko den urteko pontzertajeen taula.
1etik 5 urte arteko
epealdia

10 urte arteko epealdia

15 urte arteko epealdia

2,8

2,7

3,1

20 urte arteko epealdia

2,7

-Zergapetze tipoa: % 6.
Salbuespena (16/1989 Foru Arauaren (HLBG Zergarena) 2.1.b) artikulua):
16/1989 Foru Arauaren (HLBG Zergarena) 2.1.b) artikuluan aipatzen den salbuespena
aplikagarri izango zaie Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak (Ondasun Higiezinen gaineko
Zergarenak) 4.2.e) artikuluan aurreikusten duen salbuespenean aipatzen diren ondasunen
eskualdatzeei, baldin eta haien jabeek edo eskubide errealen titularrek frogaturik uzten
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OÑATIKO UDALA
badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu edo birgaitzeko obrak euren kontura egin
dituztela.
Salbuespen honen eraginkortasunaren baldintza da artapen, hobekuntza edo
birgaikuntza obrak udal baimenari benetan lotzea. Era berean, beharrezkoa izango da
aipatu lanak ondasuna inorenganatu aurreko lehendabiziko 10 urteetan gauzatzea.
Ondorio horietarako, eraikinen artapen, hobekuntza edo birgaikuntza obrak kontuan
izango dira, baldin eta egitura, fatxada edo estalkinen eta beste antzekoen tinkotze eta
trataeraren bitartez eraikin horiek berreraikitzeko helburua badute, eta beti ere, obra
horien balio kostu balio katastralaren %25 baino handiagoa badira.
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2.- UDAL ESKUMENEKO ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA
ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK.

2.a.-INTERESATUAK HORRELA ESKATURIK, UDAL ADMINISTRAZIOAK EDO UDAL AGINTARIEK LUZATU
EDO AZTERTUKO DITUZTEN DOKUMENTUENGATIKO TASA.

Tarifak

Euro

-Gutxienez 3.000,00.- €ko aurrekontua duen obraren lizentzia,
aurrekontuaren gaineko milako 5a. (gauzatze materiala). Tasa
honetan 1.c EIOZren salbuespen eta hobari guztiak aplikagarriak
dira.
-Hirigintzako zerbitzu eskaintzagatik:
-Oinarrizko informazioa ematearen zerbitzu
prestakuntzagatiko tasa ………………………………………………………….
-Berariazko informazioa ematearen eta/edo ziurtagiriak
luzatzearen zerbitzu prestakuntzagatiko tasa ……………………….

10,65
117,20

-Fotokopiak kobratuko dira:
-JEZn altan dagoen edo egon beharko lukeen aktibitate
baterako enpresak …………………………………………………………………
-Gainontzeko kasutan ………………………………………………………………

2.b.-AUTO-TAXI

ETA GAINERAKO ALOKATZEKO
ADMINISTRATIBOAK EMATEAGATIKO TASA.

IBILGAILUEN

0,52
0,10

LIZENTZIA

Tarifak

ETA

Euro

-Auto-taxi eta gainerako alokatzeko ibilgailuen lizentzia eta baimen
administratiboak emateagatiko tasa …………………………………………………
-Aldaketa lizentziagatik baimenaren tasa ……………………………………………

1.496,65
1.978,57

-Kotxea aldatzeagatiko tasa …………………………………………………………………

48,33

-10 urteko eperako hileta-zerbitzuagatik baimenaren tasa ……………….

772,47

2.c.-LURZORUAREN

LEGEKO
EMATEAGATIKO TASA.

BAIMEN

178.

ARTIKULUAK

BEHARTUTAKO

HIRIGINTZA

LIZENTZIAK

Tarifak

Euro

1.- Etxebizitzen lehen okupazioagatik …………………………………………………
Salbuespena: Babes ofizialetako etxebizitzei ez zaie kobratuko.
2.- Lokal ez komertzialaren lehen okupazioagatik ……….……………………

27,97

3.- Lokal komertzial edo industrialaren lehen okupazioagatik, m2-ko

1,13

14,54

4.-Jarduera espediente bat tramitatzeagatik. Iragarkien zenbatekoa
eta neurri zuzentzaileen betetzea ikuskatzeko aholkularitza
teknikoaren zenbatekoa (zarata, soinu isolatze, jarioak eta abar)
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aparte kobratuko da ………………………………………………………………………….

2.d.-ESTABLEZIMENDUEN
JARDUERA
EDO
INSTALAZIOEN
EGIAZTAPEN ETA/EDO IKUSKAPENAK EGITEAREN TASA

177,84

FUNTZIONAMENDUAREN

1.JARDUERA/INSTALAZIOA

Euro

-Merkataritza ………………………………………………………………………………….

332,12

-Zerbitzuak ………………………………………………………………………………………

426,46

-Industria eta ostalaritza …………………………………………………………………

578,50

-Bankariak, banketxeak, bankuak, agentziak, banku espainiar edo
atzerritarren sukurtsalak, eta Aurrezki kutxak eta antzekoak
-Gasolindegiak eta antzekoak …………………………………………………………

2.655,42
965,59

Titularitate aldaketetan, jarduerak jarraitzen duenean eta beste aldaketarik ez
dagoenean, ez da tasa kitatuko, baldin eta jardueraren etena sei hilabete baino luzeagoa ez
baldin bada. Epea handiago balitz tasa aplikatuko da.
100 m2-tik gorako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduek eta
solairuan eraikitako 500 m2 baino gehiagoko industrialek %100eko igoera izango dute Tasa
Orokorrarekiko.
Lokaletako obrengatik egindako lekualdaketak eta derrigorrezko behera botatzeak
eragindakoak salbuetsita egongo dira.
2.- Lokalen behin-behineko jarduera edo instalazioen egiaztapen
eta/edo ikuskapena ………………………………………………………………………

108,62

SALBUESPENAK:
Ondorengo hauek salbuetsita egongo dira tasa ordaintzetik, baina ez dagokion baimena
eskuratzetik:
a) Lokaletako obrak direla eta larrialdiko behin-behineko egoerak eraginda lekuz aldatu
beharra dutenak, baldin eta dagokion baimena badute.
b) Derrigortutako botatze-lanek, erorketek, suteek eragindako lekualdaketek, eta
agindu edo xedapen ofizialak betetzeko egin direla frogatzen direnek.
Aurreko puntuko a) idatz-zatian aipatutako salbuespena aurretiko lokala egokitu
edo zaharberritu ondoren irekitzea hartzen du bere barne, 8 hilabete baino gehiago
pasatu ez badira.
Lehen puntuko b) idatz-zatiari dagokionez, salbuespen horrek aurretiko lokala
egokitu edo zaharberritu, edo aurreko lokalaren ordezko lokal berria ere barne
ulertzen ditu, baldin eta titularrak aurreko lokala lagatzeagatik inolako kalte-ordainik
jaso ez badu.
Bi salbuespenen kasuan, derrigorrezkoa izango da irekiko den lokal berriak
zaharraren azalera bera izatea eta jarduera bera burutzea.
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c.- Olaburu zentroaren araudiaren babesean irekitzen diren jarduerak.
HOBARIAK:
1. Honako hauek kuotaren %50eko hobaria izango dute toki ezegokian (nahiz eta
baimendua edo toleratua izan) dauden lokal edo establezimenduak Udal
Administrazioak egokitzat jotzen dituen tokietara eramaten direnean, lokal berrian
ere lehengo jarduera bera garatzeko bada.
2.Ondoko hauek kuotaren %75eko hobaria izango dute:
a) Senar-emazte eta aitzineko eta ondorengoen arteko titular aldaketak.
b) Elkarte ez Anonimoen izen sozialaren aldaketa, bazkideren baten heriotzagatik
bada.
c) Lukuru xederik gabeko establezimenduak.
3. Tokiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu sektorea sustatzeko helburuarekin %40ko
hobaria izango dute, Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren (JEZ) lehenengo ataleko
multzo, talde edo epigrafe hauetakoren batean sailkatutako jarduerek.
- 64. multzoa.
Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza
establezimendu finkoetan. Multzo honetan berariaz kanpo geratzen dira honako jarduera
hauek: 647.3 eta 647.4 epigrafeak.
- 65. multzoa. Elikagaiak ez diren ekoizkin industrialen txikizkako salmenta,
establezimendu finkoetan. Multzo honetan berariaz kanpo geratzen dira honako jarduera
hauek: 652.1 epigrafea eta 654 eta 655 taldeak.
- 662. Taldea. Txikizkako salmenta mistoa edo integratua.
- 67. multzoa: Elikagaien zerbitzuak
- 97. Multzoa. Zerbizu pertsonalak. Multzo honetan berariaz kanpo geratzen da 979.1
epigrafea.
Hobari hau ofizioz aplikatuko du udalak ,eta beraz, ez da beharrezkoa izango
jardueraren sustatzaileak eskaera aurkeztea.

2.e.-SEGREGAZIO TASA.
Tarifak

Euro

-Lurzoru urbano edo urbanizagarriarentzat: segregatutako m2-ko …

0,1467

-Lurzoru urbanizaezinarentzat: segregatutako m2-ko ………………………

0,0209

Edozein kasutan, gehienezko tasa 200,00 €koa izango da.

2.f.-UDAL HILERRITAN ZERBITZUAK ETA HILETA ZIBILAK PRESTATZEAGATIKO TASA.
Tarifak
Transmisio, oinordetza edo lagatzeagatiko izen-emate eskubideak:
-Lehen eta bigarren mailako odolkidetasuna duten senitartekoen
arteko titulartasun aldaketa …………………………………………………………….
-Gainerako ahaidetasunak ……………………………………………………………………
-Ahaidetasunik gabekoak …………………………………………………………………….

Euro

12,79
66,57
103,83
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Panteoien mantenimendu edo kontserbazioagatik:
-Hilobiak eta nitxoak, 0,90 m.tik 1,30 m.rako zabalera …………………….
-Hilobiak 1,31 m.tik 1,80 m.rako zabalera bitartekoak ……………………
-Hilobiak 1,81 m.tik 2,40 m.rako zabalera bitartekoak ……………………
-Hilobiak 2,41 m.tik 3,20 m.rako zabalera bitartekoak ……………………
-Hilobiak 3,21 m.tik 4,50 m.rako zabalera bitartekoak ……………………
-Hilobiak 4.51 m.tik 5,45 m.rako zabalera bitartekoak …………………….
-Hilobiak 5.45 m.tik gorakoak …………………………………………………………….
-Kaperak ………………………………………………………………………………………………
Hilobi, nitxo eta antzerakoetan gorpuak, errautsak eta bestelakoak
sartzeagatik ……………………………………………………………………………………….
Hilobi, nitxo eta antzerakoetan gorpuak, errautsak eta bestelakoak
ateratzeagatik ……………………………………………………………………………………

4,59
7,00
9,39
11,37
13,25
15,79
17,73
20,82
22,74
22,74

Araozko hilerrian, lurrean zuloa egin, gorpua, errautsak eta
bestelakoak sartu eta lurrez estaltzeagatik ………………………………….

70,61

Hileta zibilak, Hileta bakoitzeko ……………………………………………………….

79,91

2.g.-ZABOR ETA HIRI HONDAKIN SOLIDOAK ETXEZ ETXE BILTZEAGATIKO TASA.
Tarifak

Euro

11.-Etxebizitza, atez ateko esekitokiak dituzten guneetan, hiruhileko .
12.-Etxebizitza, atez ateko esekitokirik ez duten guneetan, hiruhileko
21.-Komertzioa, hiruhileko kuota 2 enplegaturaino ………………………………
22.-Komertzioa, hiruhileko kuota 5 enplegaturaino ………………………………
23.-Komertzioa, hiruhileko kuota 15 enplegaturaino ……………………………
24.-Komertsioa, hiruhileko kuota 15 enplegatutik gora ……………………….
31.-Ostalaritza, hiruhileko kuota 2 enplegaturaino ………………………………
32.-Ostalaritza, hiruhileko kuota 5 enplegaturaino ………………………………
33.-Ostalaritza, hiruhileko kuota 15 enplegaturaino …………………………….
34.-Ostalaritza, hiruhileko kuota 15 enplegatutik gora …………………………
40.-Industria, 2 enplegaturaino/ro …………………………………………………………
41.-Industria, 5 enplegaturaino/hiruhilero ……………………………………………
42.-Industria, 15 enplegaturaino / hiruhilero ……………………………………….
43.-Industria, 50 enplegaturaino / hiruhilero ……………………………………….
44.-Industria, 100 enplegaturaino / hiruhilero ………………………………………
45.-Industria, 500 enplegaturaino / hiruhilero ………………………………………
46.-Industria, 500 enplegatutik gora / hiruhilero ………………………………….
51.-Zerbitzua, gutxieneko tarifa / hiruhilero ……………………………………….

29,09
14,56
92,52
154,19
308,37
462,57
123,35
231,29
385,47
539,66
92,52
246,71
462,57
616,76
770,95
925,14
1.079,31
616,76

Hobaria:
-

Etxebizitzak, atez ateko esekitokiak dituzten guneetan %100 konpostegileak:
%25eko hobaria.
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2.h.-ERROTULU KOMERTZIALA JARTZEAGATIK LIZENTZIA ETA BAIMENA EMATEAREN TASA.
Tarifak

Euro

-Tasa ………………………………………………………………………………………………….

32,61

2.h.bis-ZARATA-NEURKETEN TASA.
Tarifak

Euro

-Tasa arrunta………………………………………………………………………………………

619,12

-Tasa murriztua-………………………………………………………………………………….

256,25

a.- Zarata-arazoengatiko salaketen txostenak enpresa aditu batek egingo ditu, eta, b
kasuan izan ezik, tasa establezimenduaren titularra izango da tasaren subjektu pasiboa.
b.- Komunitate bereko edozein titularrek/ordezkarik administratzailek 3 hilabeteko
epean establezimendu berari txostena berriro egitea eskatuko balu eta txostenaren emaitza
araudiak ezarritako mugekin bat etorriko balitz, aipatutako salatzailea izango da tasaren
subjektu pasiboa. Aldiz, aipatutako txostenean ikusiko balitz estalezimenduaren zaratak
gainditu egiten duela zarata araudiak ezarritako zarata-muga edota zarata mugatzeko
sistemarekin edozein aldaketa/ezbehar izan dela, establezimenduaren titularra izango da
tasaren subjektu pasiboa.

2.i.-UDAL EUSKALTEGIKO ZERBITZUAGATIKO TASA.
Tarifak
2021-2022
-Euskaltegiko Tasa, euro/orduko (2021-2022 ikasturtea) ……………….….
-Lantegietako taldeen euskara ikastaroen tasa (2021-2022),
euro/orduko ………………………………………………………………………………………
-Lantegietako pertsonalaren banakako euskara ikastaroen tasa (20212022), euro/orduko …………………………………………………………………………….
-BOGA autoikaskuntza programa …………………………………………………………
- AISA programa (60 ordukoa) ………………………………………………………………
2022-2023
-Euskaltegiko Tasa, euro/orduko (2022-2023 ikasturtea) ………………….
-Lantegietako taldeen euskara ikastaroen tasa (2022-2023),
euro/orduko ………………………………………………………………………………………
-Lantegietako pertsonalaren banakako euskara ikastaroen tasa (20222023), euro/orduko ………………………………………………………………………….
-BOGA autoikaskuntza programa …………………………………………………………
- AISA programa (60 ordukoa) ………………………………………………………………

Euro
1,32
21,43
61,93
525,05
10,22
1,35
21,97
63,48
538,18
10,48

Euskaltegiko ikasleren batek, ikasturtean zehar haurra izan eta bere zainketak
eraginda eskolan jarraitu ezina izanez gero, une horretatik amaitu arteko tarteari
dagokion matrikularen hainbatekoaren itzulketa jasoko du.
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HOBARIA:
Honako kasuetan dauden subjektu pasiboek 0,1781 euro/orduko tasa ordainduko dute:
1.- Langabezia kasuak: Baldintzak:
- Oñatin erroldaturik egotea.
- Langabezian egotea (agiri ofiziala)
- Langabeziako subsidioa kobratzea
2.- Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak, Genero indarkeria kasuak,
Familia/Elkarbizitza unitate ugariak
- Oñatin erroldaturik egotea.
2.a.- Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak
Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak (monoparentalak) semealaba bi edo gehiagoren karga bere gain badu, hobaria aplikatzeko baldintza
hauek beteko beharko ditu:
-

Legez mantenu-eskubiderik ez duten adin txikikoen gurasobakarrez
osaturiko Familia/Elkarbizitza unitatea izatea.

-

Legez, zaintza- eta mantenu-eskubidea aitortuak izanik, mantenurik
jasotzen ez duten adin txikikoen gurasobakarrez osaturiko
Familia/Elkarbizitza unitatea izatea.
2.b.- Genero indarkeria kasuetan

Genero indarkeriaren biktima egoera ziurtatzen duen Gizarte Zerbitzuen
txostena beharko da.
Inor ezin da izan aldi berean bi Familia/Elkarbizitza unitatetako kide
2.c.- Familia/Elkarbizitza unitate ugaria edo 1 edo 2 seme-alabako beste
famili/elkarbizitza unitateentzat
2.a, 2.b eta 2.c kasuetan: Seme-alabetako batek desgaitasunen bat edo
lan egiteko ezintasunen bat aitorturik izanez gero, Familia/Elkarbizitza
unitateko seme-alaba kopurua egokitu egingo da eta kide hori bi kide bezala
kontatuko da
Goian aipatu tasari, honako portzentaje hauek ezarriko zaizkio dirusarreren eta seme-alaba kopuruaren arabera:
Diru-sarrera gordinak

1-2 seme-alaba
3 seme-alaba
4 seme-alaba
5 seme-alaba
edo gehiago

0 €-tik
12.000 €-ra

%60
%90
%90
%90

12.000,01 €-tik
24.000 €-ra

%0
%90
%90
%90

24.000,01 €-tik
50.000 €-ra

%0
%50
%70
%90

50.000,01 €-tik
90.000 €-ra

%0
%20
%40
%60

90.000,01 €-tik
gora

%0
%0
%0
%0
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SALBUESPENA:
Ondorengo hiru baldintzak betetzen dituen subjektu pasiboa, tasa hau ordaintzetik
salbuetsita egongo da:
-Oñatin erroldaturik egotea.
-Langabezian egotea (agiri ofiziala)
-Langabeziako prestazio ekonomikorik ez izatea, edo, agortuta izatea, edo, Dirusarrerak Bermatzeko Errenta kobratzea.

2.j.-IKASTARO ETA MATRIKULEN TASAK.
Tarifak

Euro

1.- Ikastaroak:
1.a.- Ikastaroak (Kultur Etxea)
2021-2022
-Helduak ………………………………………………………………………………

78,17

-Adingabekoak …………………………………………………………………….

57,22

-10 orduko ikastaro………………………………………………………………

26,05

2022-2023
-Helduak ………………………………………………………………………………

80,12

-Adingabekoak …………………………………………………………………….

58,65

-10 orduko ikastaro………………………………………………………………

26,70

SALBUESPENA:
Ondorengo hiru baldintzak betetzen dituen subjektu
pasiboa, tasa hau ordaintzetik salbuetsita egongo da:
- Oñatin erroldaturik egotea, gutxienez, tasa sortarazten duen
zerbitzu/jarduera ematen den urtearen aurreko urteko
urtarrilaren 1-etik
- Langabezian egotea (agiri ofiziala)
- Langabeziako prestazio ekonomikorik ez izatea edo agortuta
izatea.
1.b.- Aisialdi begiraleen ikastaro tasa, urteko …………………………….

523,67

1.c.- Jabetze Eskolako tasa:
Oñatin erroldatuak:
-10 ordu arteko ikastaroak ………………………………………………….
-10 eta 20 ordu arteko ikastaroak ………………………………………
-20 ordutik gorako ikastaroak …………………………………………….
Oñatin erroldatuta ez daudenak:
bakoitzean

5,16
10,32
20,63

5 euro gehiago tasa

1.c puntuko salbuespena: Ikasleak, langabetuak, genero
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indarkeriaren
emakumeak

biktimak

eta

DBE

jasotzen

duten

1.d.- Zinemako tasa:
- Nagusiak ……………………………………………………………………………
- Haurrak …………………………………………………………………………….
- Ikuslearen eguna ………………………………………………………………
Hobaria Familia/Elkarbizitza unitate ugariko kideentzat:
0,50 €
2.- Matrikulak:
- Udaleku/Arte
- Udaleku/Arte
- Udaleku/Arte
- Udaleku/Arte

udaleku (hil
udaleku (hil
udaleku (hil
udaleku (hil

osoa)
osoa)
osoa)
osoa)

Udaleku zaintza zerbitzua:
- Udalekuak zaintza zerbitzua
- Udalekuak zaintza zerbitzua
- Udalekuak zaintza zerbitzua
- Udalekuak zaintza zerbitzua

(hil
(hil
(hil
(hil

-

1.haurra ……………………………….
2.haurra ……………………………….
3.haurra ……………………………….
4.haurra edo gehiago ……………

osoa)
osoa)
osoa)
osoa)

-

1.haurra
2.haurra
3.haurra
4.haurra

………………………
………………………
………………………
edo gehiago …

5,00
4,00
4,00

72,00
62,00
52,00
0,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Salbuespena 1 eta 2 puntuetarako:
Subjektu pasiboa salbuetsita egongo da DBEren onuradun bada
edo Gizarte Zerbitzuetako aldeko txostena balu.
Hobaria 1 eta 2 puntuetarako
Honako kasuak hobarituak egongo dira:
- Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak,
indarkeria kasuak, Familia/Elkarbizitza unitate ugaria>

Genero

a.- Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak
Gurasobakarreko
Familia/Elkarbizitza
unitateak
(monoparentalak) seme-alaba bi edo gehiagoren karga bere gain
baditu, hobariaren aplikatzeko honako baldintzak beteko ditu:
- Legez manutentziorako eskubiderik ez duten adin txikikikoen
guraso bakarrez osaturiko Familia/Elkarbizitza unitatea.
- Legez, zaintza eta manutentzioa eskubidea aitortua izanik,
azken hau jasotzen ez dutenen adin txikikoen guraso bakarrez
osaturiko Familia/Elkarbizitza unitatea.
b.- Genero indarkeri kasuetan
c.- Familia/Elkarbizitza unitate ugaria edo 1 edo 2 semealabako beste famili/elkarbizitza unitateentzat
Inor ezin da izan, aldi berean, Familia/Elkarbizitza unitate
bat baino gehiagoko kide
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a, b eta c kasuak: Seme-alabetako batek desgaitasunen bat
edo lan egiteko ezintasunen bat aitorturik izanez gero,
Familia/Elkarbizitza unitateko seme-alaba kopurua egokitu
egingo da eta kide hori bi kide bezala kontatuko da
Hobarien portzentajeak, diru-sarreren eta seme-alaba
kopuruaren arabera kalkulatuko dira, honela hain zuzen:
Diru-sarrera gordinak:

1-2 seme-alaba
3 seme-alaba
4 seme-alaba
5 seme-alaba
edo gehiago

0 €-tik
12.000 €-ra

%60
%90
%90
%90

12.000,01 €-tik
24.000 €-ra

%0
%90
%90
%90

24.000,01 €-tik
50.000 €-ra

%0
%50
%70
%90

50.000,01 €-tik
90.000 €-ra

%0
%20
%40
%60

90.000,01 €-tik
gora

%0
%0
%0
%0

2.k.- ARRISKU EGOERAN DAUDEN PERTSONEN TASA
Tarifak

Euro

- Garbiketa, elikagai eta beste gastu batzuk, eguneko tarifa ………………

12,38

- Garbiketa eta beste gastu batzuk, eguneko ……………………………………….

2,58

2.k.bis.- ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAK, OÑATIKO TUTORETZAPEKO APARTAMENTUEN
TASA

Tarifak

Euro

- Plaza bizikidetza bakarra ……………………………………………………………………

450,46

- Plaza bizikidetza bikoitzekoa ………………………………………………………………

504,53

2.l.-LARRE-APROBETXAMENDUAGATIKO TASA
Kontzeptua
- Behiak / Behorrak …………………………………………………………

Tasa/buruko/urteko
(euro)
9,84

- Ardiak /bildotsak/ahariak …………………………………………….

0,98

- Txabola …………………………………………………………………………

17,85

Aloabel elkarteak eta Udalak deituriko auzolanetan parte hartzen duten ganaduzaleei %100eko hobaria aplikatuko zaie, gehienezko hobaria 150,00 €koa izanik.
Inguruabar hau ziurtatzeko egiaztagiria eskatuko da.
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2.m.-IGERILEKUAK, KIROLDEGIAK, FRONTOIAK, TENIS PISTAK ETA ANTZEKO UDAL INSTALAZIOAK.

Bazkide kuotak:
a)

Urtearen azkenengo sei hilabeteetarako bazkidetu nahi dutenek
urteko kuotaren %60a ordaindu beharko dute.

b)

Urtearen azkenengo hiru hilabeteetarako bazkidetu
dutenek urteko kuotaren %35a ordaindu beharko dute.

nahi

1.- 2022ko abonua:
1-1.- Norbanakoa:
Egitura
0-2 urte
3-13 urte
14-22 urte / ikasleak
22 urtetik gorakoak

Urteko abonoa
0€
90 €
126 €
180 €

1-2.- Elkarbizitza unitatearena:
Egitura

Abonoaren kalkulua
(KIDEEK 18 urtetik gora*2)-%25

Bikotea
GURASO bikotea semealabekin
Guraso bakarreko
ELKARBIZITZA UNITATEA
Gurasoetako bat gehi
seme-alaba

(GURASOEK 18 urtetik gora*2)-%25)
+Seme bakoitzari dagokiona %50
beherapenaz
(GURASOAK 18 urtetik gora)-%15))
+Seme bakoitzari dagokiona %50
beherapenaz
GURASOAK 18 urtetik gora
+ Seme bakoitzari dagokiona %50
beherapenaz

Urteko
abonoa

0-2
urte

3-13
urte

14-22
urte

270 €

- €

- €

- €

270 €

- €

45 €

63 €

153 €

- €

45 €

63 €

180 €

- €

45 €

63 €

Errentaren araberako hobaria
2021eko Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata (LGS) kontuan izan da eta aurkeztu
beharreko azkenengo PFEZeko aitorpenaren oinarri ezargarriarekin alderatuko
da:
1.
2.
3.
4.

LGSa = 950€/hileko * 14 hilabete= 13.300€/urteko
LGSaren %150 = 1.425€/hileko = 19.950€/urteko
Bi aldiz LGSa = 1.900€/hileko = 26.600€/urteko
Hiru aldiz LGSa = 2.850€/hileko = 39.900€/urteko
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HOBARIAREN %a eta KUOTAREN %a
Bizi Unitatearen
kide kopurua

1.- LGSa edota
gutxiago

2.- LGS eta
LGSaren %150a
artean

3.- LGS-aren
%150etik eta Bi
aldiz LGS

4.- Bi aldiz
LGSetik Hiru
aldiz LGS

Urteko errentak
eurotan

13.300€ edo
gutxiago

13.301€-19.950€

19.951€- 26.600€

26.601€39.990€

Kide bat

25%

0%

0%

0%

2 kide

50%

25%

0%

0%

3 kide

75%

50%

25%

15%

4 edo gehiago

95%

75%

50%

25%



ELKARBIZITZA UNITATEAN KIDE batek elbarritasunen bat edo lan egiteko ezintasunen
bat aitorturik izanez gero, ELKARBIZITZA UNITATEKO KIDE kopurua egokitu egingo da
eta kide hori bi kide bezala kontatuko da baldintza hauetan:
o

Seme-alabak %33ko desgaitasuna izatearekin nahiko litzateke, pertsona bat
gehiago kontuan izateko

o

Aldiz, gurasoak edo KIDE BAKARREKOak sartuz gero, honako egoeretan izango
lirateke:




Bi guraso, biek desgaituak dutenean (% 33 edo gehiago) kide bat gehiago
izango litzateke , edo, gutxienez, horietako batek edo KIDE
BAKARREKOak % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duenean, edo
lanerako ezintasuna dutenean

Bizi unitatearen kide kopurua kontuan izango da, eta guztien baliabideak kontuan
izango dira (bizilekua den etxebizitza ez da kontuan izaten):
Baliabideak zehaztea:
o

Baliabideen zenbatekoa zehazteko, KIDE BAKARREKOak edo ELKARBIZITZA
UNITATE osatzen duten KIDEEK jasotzen dituzten baliabide guztiak kontutan
hartuko dira, errentak, ordainsariak, pentsioak eta beste edozein titulu edo
kontzeptu delarik ere.

o

Era berean, baliabidetzat hartuko dira jabetza, edukitza edo gozamenaren
titulu juridikoa duten ondasun higigarriak edo higiezinak, errendimendu
ekonomikoak sor ditzaketenak, nahiz horietatik jasotzen diren errendimenduak,
hala nola, alokairuak, eskualdatzeak, gozamenak,…

o

Banantze edo dibortzio kasuan:


Haurraren zaintza eta jagoletza dituen GURASOAREN errenta aitorpena
edo diru-sarrerak hartuko dira kontuan. Seme-alaben zaintza eta
jagoletza mantenurako urtean jasotakoa ere kontuan izango da.



Oinarri honetan xedatutakoaren arabera kalkulatutako diru-sarreretatik,
zaintza eta jagoletza ez dituen aitak edo amak seme-alaben
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mantenurako urtean ordaindutakoa kenduko da, betiere itun
erregulatzaile edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa baldin
bada.

2.- Kiroldegiko beste erabilpenak
Tarifak
1.- Eguneroko kuota (igerilekua):
22 urtetik beherakoak
Hamar bainutarako bonua (22 urtetik beherakoak)
22 urtetik gorakoak
Hamar bainutarako bonua (22 urtetik gorakoak)
Dutxa
Beste instalazioak erabiltzeko (lehor gunea):
22 urtetik gorakoak
Hamar erabilerarako bonua
22 urtetik beherakoak
Hamar erabilerarako bonua
Bonu kolektiboak (5 bonu baino gehiago erosten badira):
22 urte beherakoak (lehor gunea)
22 urte beherakoak (igerilekua)

2022
3,20
26,60
6,30
53,10
2,10

4,45
36,75
2,25
18,85
95,00
167,00

2.- Karneta galduta, berria egitea

5,15

3.- Zubikoa kiroldegiko armairuentzako giltzarrapoa

5,60

4.- Igerilekurako txanoak

5,15

5.- Sauna.
Sesioko
Hamar sesiotarako bonua
6.- Jolaslekuak:
Pilotalekua, argirik gabe, orduko:
22 urtera arte
22 urtetik gora
Pilotalekua, argiarekin, orduko gehigarria
Multikirol kantxak argirik gabe, orduko:
22 urtera arte
22 urtetik gora
Multikirol kantxak argiarekin, orduko gehigarria
Squasha, argirik gabe, orduko:
22 urtera arte
22 urtetik gora
Squasha, argiarekin, orduko gehigarria
Tenis, argirik gabe, orduko:
Kantxa I (estalkiarekin)

4,15
33,50

5,20
7,25
5,20
10,75
26,30
5,20
2,50
4,20
2,35
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22 urtera arte
22 urtetik gora
Kantxa II (estalkirik gabe)
22 urtera arte
22 urtetik gora
Tenis pista, argiarekin, orduko gehigarria
Aerobik gela / Ekintza gidatuen gelak(ordu bete)
Igerilekua (Kale bat)

3,65
5,20
2,10
3,15
3,50
30,00
45,00

7.- Azkoagain futbol-zelaiaren erabilera tasa:
- 11ko futbola/ordubete ……………
- 7ko futbola/ordubete …………….
- 11ko futbola/ordu osagarria……
- 7ko futbola/ordu osagarria……..
- Ordubeteko argia ……………….…..

Abonatuak
Ez abonatuak
89,00
131,60
55,70
82,20
57,20
100,15
32,75
50,75
21,30
21,30

8.- Larraña futbol zelaiaren erabilera tasa:
22 urtetik behera:
- Futbol zelaiaren alogera / orduko …….………….
- Aldagelaren erabilera ……………………………………
- Argiak / orduko ..……………………………………………

13,00
10,90
6,25

22 urtetik gora:
- Futbol zelaiaren alogera / orduko …….…………
- Aldagelaren erabilera ……………………………………
- Argiak / orduko ..……………………………………………

26,55
10,90
6,25

9.- Larraña pilotalekuaren erabilera tasa:
- Pilotalekuaren alogera / orduko :
22 urtera arte………………………………………
22 urtetik gora…………………………………….
- Argiak / orduko ………………………………………………

5,20
7,30
4,15

3.- Uda kanpaina
UDA KANPAINA 2022
Multikirola
Pilota
Mini-tenisa
Tenis
Badmintona
Squasha txapelketa
Patinaje-haurrak
PATIN-HOCKEYA
PATINAJENagusia+haurra
Patinaia-Nagusiak

Prezioa
Bazkidea
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90

Prezioa
Ez bazkide
37,65
37,65
37,65
37,65
37,65
37,65
37,65
37,65

51,55

69,60

36,15

48,80

Asteko orduak

Txanda
bakoitzean

5 egun astean
ordubeteko saioak

10 ordu
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3 egun astean
ordubeteko saioak
2 egun astean
2 orduko saioak (Baso
eskola 2,5 ordu)

Xakea

33,50

45,20

12 ordu

Baso eskola
Mountain-bike
Eskalada

30,95
30,95
30,95

41,80
41,80
41,80

Golf

36,00

36,00

2 egun astean
ordu beteko saioak

8 ordu

Zumba txiki 45’
Zumba gazte 45’
Yoga txiki 45’
Yoga gazte 45’
Cross fit gazte 45’

27,90
27,90
27,90
27,90
27,90

37,65
37,65
37,65
37,65
37,65

2 egun astean
45 minutuko saioak

Txanda
bakarra: 8
saio
hilabetean

Ur jolasak

21,00

28,35

3 egun astean
ordubeteko saioak

Aquagazte

27,90

37,65

2 ordu astean

8 ordu

6 ordutxanda
Txanda
bakarra: 8
ordu
hilabetean

4.- Ikastaroak
2022
UR EKINTZAK
2022

IG.HELD.
AQUAGIM
AGUATR.
AGUA POWER
6-24HI.
2-3 urte
+3 urte

Ikastaroaren
prezioa/hileko
ZUMBA KIDS
FIT B. GAZ.
BODY TONO
B.BALANZE
PILATES POST.
Astean egun
TRX
bat
KORE STRE.
HIPOP.
AERO YOGA
HIT
KROSFIT
G.TERAP
PILATES
Astean bi egun
Fit BIKE
ZUMBA
FITNESS
EKINTZAK

Ikastaroaren
prezioa/hileko
BAZK.BOROBILDUA
28,50
32,00
32,00
32,00
30,75
30,75
23,50

Prezioa BAZKIDEA
BOROBILDUTA
15,75
15,75
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
31,75
37,00
31,75
31,75

Ikastaroaren
prezioa/hileko
EZ BAZK.BOROBILDUA
38,50
43,00
43,00
43,00
41,50
41,50
28,25

Prezioa EZ BAZKIDEA
BOROBILDUTA
16,25
21,50
21,50
21,50
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
43,00
50,00
43,00
43,00
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3.ADIÑ.G
G.BEREZIA
Entrada LIBRE

16,75
16,75
71,25

12,25
12,25
52,75

2.m. bis.- ZUBIKOA KIROLDEGIAN PUBLIZITATEA JARTZEAGATIKO TASA
Tarifak
- Publizitate estatiko finkoa, urte bat ……………………………………
- Publizitate estatiko finkoa, 2 urte …………………………………………
- Publizitate estatiko finkoa, 3 urte ………………………………………

Euro
208,10 € / 2 m2
364,15 € / 2 m2
520,20 € / 2 m2

Kontratatutako 2 m2 gehigarri bakoitzeko %15eko hobaria aplikatuko da

2.n.-LUDOTEKA ZERBITZUAGATIK TASA.
Ludotekako tasa 2021-2022
Ludotekako
tasa
2021-2022
Urteko matrikula

1. haurra

2. haurra

3. haurra

4. haurretik aurrera

61,31

51,09

40,87

0,00

Ludotekako
tasa
2022-2023
Urteko matrikula
Urte erdiko matr.

1. haurra

2. haurra

3. haurra

4. haurretik aurrera

81,00
35,00

51,00
30,00

41,00
25,00

0,00
0,00

Oharra: Urte erdiko matrikula likidatuko zaie urtarrilaren 1aren ondorengo izen-emateei.
SALBUESPENA: Subjektu pasiboa tasa ordaintzetik salbuetsita egongo da kasu
hauetan:
- DBEren onuraduna denean
- Beste kasuren batean egonik, Udal Gizarte Zerbitzuek aldeko txostena luzatzen
badute.
HOBARIA: Subjektu pasiboek tasa hobaritua izango dute kasu hauetan:
1.-Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak, Genero indarkeria kasuak,
Familia/Elkarbizitza unitate ugariak
1.a.- Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak
Gurasobakarreko Familia/Elkarbizitza unitateak (monoparentalak) semealaba bi edo gehiagoren kargak bere gain baditu, hobaria aplikatzeko
baldintza hauek beteko ditu:
-

Legez manutentzioarako eskubiderik ez duten adin txikikikoen
gurasobakarrez osaturiko Familia/Elkarbizitza unitatea.
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-

Legez, zaintza eta manutentzioa eskubidea aitortua izanik, azken hau
jasotzen ez dutenen adin txikikoen gurasobakarrez osaturiko
Familia/Elkarbizitza unitatea.
1.b.- Genero indarkeria kasuetan

Genero indarkeria egoera ziurtatzen duen Gizarte Zerbitzuen txostena
beharko da.
Inor ezin da izan aldi berean bi Familia/Elkarbizitza unitatetako kide
a, b eta famili/elkarbizitza unitate ugarien edo 1 edo 2 seme-alabako
beste famili/elkarbizitza unitateentzat kasuak: Seme-alabetako batek
desgaitasunen bat edo lan egiteko ezintasunen bat aitorturik izanez gero,
Familia/Elkarbizitza unitateko seme-alaba kopurua egokitu egingo da eta
kide hori bi kide bezala kontatuko da
Hobarien portzentajeak, diru-sarreren
arabera kalkulatuko dira, honela hain zuzen:

eta

seme-alaba

kopuruaren

Diru-sarrera gordinak

1-2 seme-alaba
3 seme-alaba
4 seme-alaba
5 seme-alaba
edo gehiago

0 €-tik
12.000 €-ra

12.000,01 €-tik
24.000 €-ra

24.000,01 €-tik
50.000 €-ra

50.000,01 €-tik
90.000 €-ra

90.000,01 €-tik
gora

%90

%90

%90

%60

%0

%60
%90
%90

%0
%90
%90

%0
%50
%70

%0
%20
%40

%0
%0
%0

2.o.- ANIMALIA ARRISKUTSUAK IZATEAGATIK TASA.
Tarifak

Euro

- Arriskutsua izan daitekeen animalia bakoitzeko, alta emateagatik……

58,89

- Animalia arriskutsuen txartel bakoitzagatik (alta, berriztu, galdu,.)…

6,73

2.p.-IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK LEKUALDATZEA GARABI BIDEZ.

Tarifak

Euro

- Tasa ………………………………………………………………………………………………………

94,26

Hori guztia, egindako arau-urraketen salaketagatik dagokion isunaz aparte.
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3.- UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO
APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK.

3.a.-IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR FINKEN BARRUALDERA SARTZEA ETA HORIEN APARKAMENDUERRESERBA BIDE PUBLIKOAN.

Espaloia: Oinezkoari gordetako ibilgunea, esklusiboki edo ibilgailuekin partekaturik.
Tarifak

Euro

Lehenengo tarifa:
1 zenbakia:
Jarduera Ekonomikoen zerga ordaintzen dutenek eta garaje gisara
erabiliko diren lokaletan plaza bakoitzagatik, urteko ………………………….

19,42

2 zenbakia:
Ibilgailuak konpondu edo eraikuntzarako tailer gisara erabiliko diren
lokaletan plaza bakoitzagatik ……………………………………………………………….

19,42

3 zenbakia:
Aurreko zenbakietan aipaturiko izaerarik gabe eraikuntza eta
orubeetan plaza bakoitzagatik, urteko ………………………………………………..

19,42

Tarifa honen ondorioetarako, gehienez, 15 metro karratu
bakoitzeko plaza bat dela ulertuko da. Garaje jabeak frogatu beharko
die udal hirigintza zerbitzuei plaza kopuruaren erabili ezina garaje
zereginetarako.
Sortzapena urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da.
Zergaldia urte naturala izango da eta tarifa honen kuotek horixe
hartuko dute kontuan.
Bigarren tarifa:
Metro lineal edo urtean gunearen erreserbak hartzen duen kalearen
zati bakoitzeko:
1 zenbakia:
Egun guztirako erreserbagatik:
a.-Zerbitzu edo erabilera partikularretako garajeak, erreserbako
metro linealak……………………………………………………………………………….
b.-Garaje
publikoak
edo
industria
eta
merkataritza
establezimendu gisara erabiltzeko direnean, metro linealak …….
2 zenbakia:
Erreserba iraunkorrak karga eta deskarga barne:
a.-Gehienez ere sei ordu egunero ……………………………………………………
b.-Egunero sei ordu baino gehiago ……………………………………………………

46,32
92,81

51,95
69,57

Bigarren tarifa honetarako, hasi eta uzteko kasuetan, kuota
prorrateatu egingo da hilabete naturaletan.
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Hirugarren tarifa:
-Erabilera ezberdinetako guneak erreserbatzea aldiko beharrak
sorturi-koak, metro linealeko eta erreserba egiten den egun
bakoitzeko ……………………………………………………………………………………………

1,48

-Ibi iraunkorraren seinalea …………………………………………………………………….

17,87

3.b.-UDAL BIDE PUBLIKOEN LURZORU, LURPE EDO HEGALKINEN ERABILPEN PRIBATIBOA EDO
APROBETXAMENDU BEREZIA, HORNIDURA ZERBITZUEN ENPRESA USTIATZAILEEN ALDE.

a) Interes orokorreko edo auzateria osoari edo horren zati garrantzitsu
bati dagozkion hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko
bide publikoen lurzoru, zorupe edo hegalkinaren erabilera pribatibo
edo aprobetxamendu bereziengatiko tasa aipatu enpresek Udal
barrutian urtean eskuratzen duten fakturaziotik datozen sarrera
gordinen %1,5ekoa izango da.
b) Kutxazain automatikoak bide publiko okupazio-tasa, kutxazain
bakoitzeko …………………………………………………………………………………………………

372,95

25Tasak finkatzen badira hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide publikoen
lurzoruan, zorupean edo hegalduran erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziak egiteagatik, eta
hornidura-zerbitzu horiek interes orokorrekoak badira edo auzotar guztiei edo horien zati handi bati eragiten
badiete, haien zenbatekoa aipatutako enpresek udalerri bakoitzean urtean lortzen duten fakturaziotik
eratorritako sarrera gordinen portzentaje bat izaten ahalko da.

3.c.-UDAL DOMEINU PUBLIKOKO ONDASUNEN ERABILPEN PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU

BEREZIARENGATIK, ONDORENGO HAUEK GARABIAK, HESIAK, ALDAMIOAK, ZUTABE, EUSTAGA
ETA ERAIKUNTZA MATERIALAK.

Tarifak

Euro

1.- Zoru publikoa okupatzeagatik, obrak egiterakoan eraikuntza
materialez, zakarrez, edukiontziz, gordailuz, hesiz, aldamioez,
garabiaz, makinez edo ibilgailuz, m2/eguneko ……………………………….

1,70

2.- Kale mozketa tasa:
A) errei bat mozten denean:
1.- Lehenengo mailako kalea, eguneko ………………………………………….
2.- Bigarren mailako kalea, eguneko ………………………………………………
3.- hirugarren mailako kalea, eguneko ………………………………………….
B) bi errei mozten direnean:
1.- Lehenengo mailako kalea, eguneko ………………………………………….
2.- Bigarren mailako kalea, eguneko ………………………………………………
3.- hirugarren mailako kalea, eguneko ………………………………………….
Kale kategorizaioen zerrenda:
Aita Lizarralde Kalea

A1- B1

Lope Agirre Kalea

34,33
22,89
17,17
68,66
45,79
34,33

A3
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Aita Madina Kalea
Aita Mortara Kalea
Arantzazu Auzoa
Arantzazuko Ama Kalea
Araotz Auzoa
Atzeko Kalea
Auzabarri Kalea
Bakardadeko Ama Kalea
Berezao Auzoa
Bidebarrieta Kalea
Errekalde Auzoa
Errementari Plaza
Euskadi Etorbidea
Foruen Enparantza
Garagaltza Auzoa
Garibai Auzoa
Goribar Auzoa
Ibarra Zelaia
J. Moiua Kalea
Kale Barria
Kale Zaharra
Kalegoiena
Kanpantxo Kalea
Kantonoste
Kurtzebide Kalea
Larraña Auzoa
Lazarraga Kalea
Lekunberri Plaza
Lezesarria Auzoa
Lizaur Kalea

A2
A3
A3
A1-B1
A3
A1
A3-B2
A1
A3
A2-B1
A1
A1
A2-B1
A3-B1
A3
A3
A3
A3
A1
A1
A1
A3
A3- B3
A3
A1
A3
A2
A3
A3
A1

M.Aozaratza Kalea
Maiatzaren 1a Plaza
Maria Irizar Kalea
Martzelino Zelaia Kalea
Mendiko Kalea
Motxon Kalea
Murgia Auzoa
Olabarrieta Auzoa
Olakua Auzoa
Otadui Zuhaiztia
Patrue Kalea
Portu Kalea
Ramon Irizar Kalea
Roke Azkune Kalea
San Anton Kalea
San Juan Kalea
San Lorentzo Auzoa
San Martin Auzoa
Santa Marina Plaza
Santxolopeztegi Auzoa
Torreauzo
Ugarkalde Auzoa
Ultzegin Kalea
Unibertsitate Etorbidea
Uribarri Auzoa
Urruxola Auzoa
Zañartu Auzoa
Zubibarri Kalea
Zubillaga Auzoa
Zumeltzegi Kalea

A3-B3
A3
A2
A3-B3
A3
A2
A3
A3
A3
A1- B1
A3
A1
A1
A3
A3
A1- B1
A1- B1
A3-B2
A1- B1
A3
A3
A3- B3
A1
A1- B1
A3
A3
A3
A1
A3
A3- B3

Oharra: Bi tarifa hauek bateragarriak dira
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasaren
kudeaketan, bere ordenantza arautzailearen 9. Artikuloaren 1. lerrokadan xedatutakoa
aplikatuko da, hala nola, obrengatik udal jabaria erabiltzen dutenei, baimenarekin edo
gabe, momentu horretatik bertatik aurrez ordaindu beharreko diru-gordailu bat eskatzea.
Diru-gordailuak
Zoru publikoa okupatzeagAtik, obrak egiterakoan eraikuntza materialez, zakarrez,
edukiontziz, gordailuz, hesiz, aldamioez, garabiaz, makinez edo ibilgailuz
……………………………………………………………………………… 0,56 euro m²/egun
Ezaugarriak:
1.-Gaur egungo tasen ordenantza ez da aldatzen, bertan jasotako posibilitate bat gauzatu
baizik. Ondorioz, izan daitezkeen erreklamazioak tasa horien arabera aztertuko dira.
Hala ere ezagutza orokorrerako beste ordenantza aldaketekin batera jendaurrean
jartzea egoki ikusten da.
2.-Diru-gordailua ordaintzeak ez du udal jabaria erabiltzeko edo hartaz aprobetxatzeko
eskubiderik ematen. Eskubide hori lortzeko Udal erregistroan idatzizko eskaera
aurkeztu behar da eta dagokion Udal organoak baimena eman beharko luke.
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3.-Obra bukatu edo mahai eta eserlekuen okupazio-epea bukatu eta hilabeteko epean
hirigintzako edo beste udal zerbitzuren bateko txostenik ezean, gordailu hauek Udal
aurrekontuan sartuko lirateke behin behineko tasa gisa. Txostenik balego, behin
behineko tasa likidatuko litzateke eta diru-gordailuaren arabera, diferentzia eskatu
edo itzuli.

3.d.-UDAL BIDE PUBLIKOETAN LURZORU, HEGAL ETA LURPEKO ERABILERAPRIBATIBOA EDO
APROBETXAMENDU BEREZIA

Tarifak

Euro

-Mahai eta aulkiekin bide-publikoak erabiltzeagatik:
100 m2 arte, m2 eta urteko …………………………………………………………….

14,04

100 m2 tik gora, m2 eta urteko ……………………………………………………….

16,65

-Kiosko bakoitzagatik ordaindu beharko den urteroko kuota ……………….

412,46

Sortzapena urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da. Zergaldia urte naturala
izango da eta ezingo da hainbanatu, alta eta baja kasuetan ezik. Azken hauetan, JEZaren
1/1993 F.Arauaren 13.2 eta 13.3.artikuluetan xedatutako kalkulua egingo da.

3.e.-FERIA ETA HERRIKO JAIETAN POSTUAK
Tarifak

Euro
2

a)Salmenta kaseta, m /egun ……………………………………………………………….

1,47

b)Izozkien salmentarako postuak, metro eta eguneko …………………………

3,72

c)Freskagarrien salmentarako postuak, metro eta eguneko …………………

2,93

d)Gozoki, barkilo, arropa, osagarri eta antzerakoen salmentarako
postuak, metro eta eguneko …………………………………………………………….
e)Argazkilarientzat lizentzia, metro eta eguneko ……………………………….

2,93
2,93

f)Globo-saltzaileen tasa, saltzaile eta eguneko ……………………………………

2,93

3.f.-UDAL HILERRIAN ERAIKITAKO LURZATIAREN KONTSEZIO ADMINISTRATIBOA.
-75 urteko eperako, Bost nitxokoa:
Errenka bakoitza ……………………………………………………………………….

6.910,60

Nitxo bakoitza ……………………………………………………………………………

1.382,12

-10 urteko eperako:
Nitxo bakoitza ……………………………………………………………………………

390,90

-10 urteko eperako :
Kolunbario bakoitza…………………………………………………………………………

153,75
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3.g.-AZOKA ZERBITZUA.
Tarifas

Euros

Eguneroko postuak:
a) Janari-postu finkoak azokako sotoan, m2 eta hileko ……………………….
2

b) Biltegia azokako sotoan, m eta hileko …………………………………………….

16,95
6,78

Larunbatetako eta egun solteetako postuak:
a) Janari-postu ez finkoak azokako goiko solairuan, metro lineala eta
eguneko ……………………………………………………………………………………………
b) Janari-postu finkoak azokako sotoan, m2 eta eguneko …………………….

1,65
2,49

c) Arropa, oihal, oinetako, oparigai eta antzekoak, azokatik kanpo,
metro lineala eta eguneko ……………………………………………………………….

1,39

Salbuespena: Oñatin erroldatutako janari postu ez finkoen titularrak, beti ere, salkiak
Oñatin ekoiztuak badira.
Hobaria: %50eko hobaria, Oñatin erroldatutako janari postu finkoen titularrak (eguneko
postuak zein egun solteetako postuak), beti ere, salgaiak Oñatin ekoiztuak badira.
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4.- UDAL ESKUMENEKO ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIKO PREZIO
PUBLIKOAK.

4.a.- MAHAI ETA AULKIEN ALOKAIRUA ETA UDAL BAXERAREN ERABILPENA
Tarifak
-Mahaien alokairu prezio publikoa, eguneko …………………………………………
Mahai bat ez itzultzea, €/u …………………………………………………………

Euro
4,40
94,26

-Aulkien alokairu prezio publikoa, eguneko ………………………………………….
Mahai bat ez itzultzea, €/u …………………………………………………………

0,85
18,85

-Udal baxeraren erabilpena:
Edalontzi berrerabilgarrien garbiketagatik, €/u ……………………….
Plater berrerabilgarrien garbiketagatik, €/u …………………………….
Koilara, sardexken eta labanen garbiketagatik, €/u …………………
Litro bateko pitxarra, €/u ………………………………………………………….

0,07
0,11
0,04
0,16

Baxera eskatutako lekura eraman eta jasotzeagatik:
- Lanegunetan ………………………………………………………………………….
- Igande eta jai egunetan …………………………………………………………

20,95
41,89

Prezio publiko hauen barne daude ondorengo zerbitzuak:
Elementu guztien garbiketa, lehortzea, kontaketa eta
biltegian gordeta izatea.
Udal baxeraren itzulpen eza:
- Edalontzi berrerabilgarrien ez itzultzea, €/u ………………………
- Plater berrerabilgarrien ez itzultzea, €/u ……………………………
- Koilara, sardexken eta labanen ez itzultzea, €/u ……………….
- Litro bateko pitxarra, €/u …………………………………………………….

1,06
1,06
0,53
5,23

4.b.-ZORUA ESTALTZEKO ALFONBREN ALOGERA
Tarifak
Alfonbra bakoitzeko eta ekitaldiko ……………………………………………………….

Euro
43,72

4.c.-OHOLTZAREN, HESIEN ETA TABERNAKO BARRAREN ALOGERA.
Tarifak

Euro
2

-Oholtzaren alogera, m eta eguneko ……………………………………………………
-Hesien alogera, metro lineal eta eguneko ………………………………………….
-Hesien gaineko babesgarrien alogera, metro lineal eta eguneko…………
-Musika ekipo txikiaren alogera lukuru xededunei ……………………………….
-Tabernako barraren alogera, m2 eta eguneko …………………………………….

14,65
0,91
0,91
95,90
3,65
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4a, 4b eta 4c prezio publikoen SALBUESPENA (baxera erabilpena eta baxera,
mahaiak edo aulkiak ez itzultzea izan ezik):
Lukuru xederik gabeko erakundeak.

4.d.- UDAL INSTALAZIOEN ERABILPENAREN PREZIO PUBLIKOAK
Tarifak

Euro

1.- Santa Ana aretoa erabilpena:
-Hitzaldia, mitina, asanblea edo antzekoak:
-Ekitaldiko ……………………………………………………………………………….

705,79

2.- Kultur etxeko areto nagusiaren erabilpena:
-Ekitaldiko ……………………………………………………………………………….

923,83

3.- Pilotalekua eta kantxa erabiltzeko prezio publikoak:
-Ekitaldiko ……………………………………………………………………………….

404,91

-Lukuru xederik gabeko erakundeak, sarrera kobratzen bada

127,88

4.- Gaztelekua erabiltzeko prezio publikoak:
-Topalekua + barra ……………………………………………………………….

639,35

-Tailer gela, informatika gela, €/ orduko …………………………….

27,71

5.- Udal bilera gelak, Larrañako aretoa eta Bidebarrietako erabilera
anitzeko gela:
-Bilera gela hutsa, €/ orduko ………………………………………………….

20,95

-Bilera gela baliabide teknikoekin, €/ orduko…………………………

27,23

SALBUESPENA:
Lukuru xederik gabeko erakundeak aipatu prezio publikoak ordaintzetik salbuetsita
egongo dira.

4.e.-KONTZEJUPETIK ALDIZKARIAN ETA IRRATIAN PUBLIZITATEA.
Tarifak

Euro

1.- Kontzejupetik aldizkaria:
-Moduloak (aldizkariko):
-Modulo bat ……………………………………………………………………………
-Bi modulo ….…………………………………………………………………………
-Hiru modulo …………………………………………………………………………
-Lau modulo …….……………………………………………………………………
-Sei modulo ……………………………………………………………………………
-Zortzi modulo ………………………………………………………………………

18,04
30,91
46,37
61,85
89,35
120,24
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-Orri erdia .……………………………………………………………………………
-Orri osoa ………………………………………………………………………………
-Koloretan orri erdia ……………………………………………………………
-Koloretan orri osoa ………………………………………………………………
-Portada …………………………………………………………………………………
-Kontrazala ……………………………………………………………………………
-Portada barruan erdia …………………………………………………………
-Portada barruan osoa …………………………………………………………
-Kontrazal barruan erdia . ……………………………………………………
-Kontrazal barruan osoa ….……………………………………………………
-Hildakoen eskelak eta eskertzak …………………………………………

151,17
249,06
222,45
320,36
151,17
390,77
200,13
298,04
200,13
298,04
53,25

Hobariak:
1.- 3 aldizkaritik 5erako moduluak: aldizkari bakarreko
moduluaren prezio publikoa x 3-5, eta emaitzari %10eko hobaria
ezarriko zaio.
2.- 6 aldizkaritik 10erako moduluak: aldizkari bakarreko
moduluaren prezio publikoa x 6-10, eta emaitzari %20ko hobaria
ezarriko zaio.
3.- 11 aldizkari edo gehiagotako moduluak: aldizkari
bakarreko moduluaren prezio publikoa x 11 edo gehiago, eta
emaitzari %25eko hobaria ezarriko zaio.
2.- Irratia:
Kuña bakoitza 20 segundokoa izango da, 10 segundo gehiago
egiten badira ondoren aipatzen diren tarifak gehituko dira …………

0,83

Kuña bat (20 segundo):
Bat bakarra …………………………………………………………………………………….

8,27

Hobariak:
1.- 5 kuñatik 9ra: kuña bakarraren prezio publikoa bider 5-9, eta
emaitzari %20ko hobaria ezarriko zaio.
2.- 10 kuñatik 14ra: kuña bakarraren prezio publikoa bider 1014, eta emaitzari %25eko hobaria ezarriko zaio.
3.- 15kuñatik 19ra: kuña bakarraren prezio publikoa bider 15-19,
eta emaitzari %35eko hobaria ezarriko zaio.
4.- 20 kuñatik gora: kuña bakarraren prezio publikoa bider 20
edo gehiago, eta emaitzari %50eko hobaria ezarriko zaio.
Babesleak:
-Hilabete bat .…………………………………………………………………………………

74,22

-Hiru hilabete, 64,60.- € /mes ………………………………………………………

193,80
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-Sei hilabete, 56,35.- € /mes ……………………………………………………….

338,10

-Urtekoa, 46,75.- € /mes ………………………………………………………………

561,00

3.- Boletina:
Moduloa, boletineko ………………………………………………………………………

52,37

Hobaria:
1.- 4 modulu edo gehiago: modulu bakarraren prezio publikoa
bider 4 edo gehiago, eta emaitzari %25eko hobaria ezarriko
zaio.

4.f.- ZENBAIT ZERBITZU
Tarifak

Euro

Beste zerbitzu batzuk:
a.- Gaztelekuko kopiak …………………………………………………………………………

0,10

A3 fotokopia ……………………………………………………………………………………

0,20

Inpresora zuri-beltzeko kopia …………………………………………………………

0,10

Inpresora kolorezko kopia ………………………………………………………………

0,40

A3 kolorezko fotokopia………………………………………………………………………

0,50

b.- Kultur etxe eta artxiboko kopiak :
A4 fotokopia …………………………………………………………………………………….

0,10

A3 fotokopia …………………………………………………………………………………….

0,20

Inpresora zuri-beltzeko kopia …………………………………………………………

0,10

Inpresora kolorezko kopia ……………………………………………………………….

0,40

A3 kolorezko fotokopia………………………………………………………………………

0,50

c.- Disketeak ………………………………………………………………………………………….

0,75

d.- DVDak ……………………………………………………………………………………………….

1,10

Digitalizazioak:
-Argazkiak (16 x 10 cm), bakoitza:
-Zuri / beltza …………………………………………………………………………………………

0,55

-Koloretan ………………………………………………………………………………………………

0,55

4.g.- KANPOKO APARKATZEAGATIK ETA LURPEKO APARKALEKU PUBLIKOAGATIK
Tarifak

Euro

Euro

Kalegoiena

Kiroldegia

0,0170

0,0170

Aparkatze arrunta
-0:00 h-tik 24:00 h-ra, minutuko ……………………………………
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-5 ordu baino gehiagoko aparkatze jarraitua, minutuko….

0,0256

0,0256

-Eguneko gehienezko tarifa ………………………………………………

12,49

12,49

Gauez aparkatzeko abonua (21:00 h-tik 9:00 h-ra), hileko

38,38

38,38

Egunez aparkatzeko abonua (9:00 h-tik 21:00 h-ra),
hileko ……………………………………………………………………………….

38,38

38,38

Gau eta egun aparkatzeko abonua, hileko ………………………

68,22

68,22

Landa eremuko herritarren abonua: (eguneko 5 ordu),
hileko ……………………………………………………………………………….

15,48

15,48

42,64

42,64

Salbuespena:
- Lehen 2 orduak prezio publikotik salbuetsiak
egongo dira bai Kalegoienean eta baita Kiroldegian
ere.

*Landa eremuko herritartzat hartuko da, landa
eremuan erroldatua dagoena eta erroldatze-agiri bidez
egiaztatua
Egoiliarren
kanpoko
aparkatzeko
urteko
abonua………………………………………………………………………………

4.h.- BARATZE PARKEKO PREZIO PUBLIKOAK
Tarifa

Euro

- 30 m² baratzea erabiltzeagatik, €/urteko ……………………………………….

4,33

4-i.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN
ARAUTEGIA
1.- Esparrua
Arautegi hau etxez etxeko laguntza zerbitzuari aplikatuko zaio, izan zerbitzua zuzeneko
kudeaketa erregimenekoa nahiz beste erakunde publiko batzuekiko hitzarmen bidezkoa
edo beste erakunde pribatu batzuekiko itun, hitzarmen edo kontratu bidezkoa.
2.- Ordaintzera behartuta dauden pertsonak
1. Prezio publikoa ordaintzera behartuta daude:
a) Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zuzeneko onuradun diren pertsona fisikoak, non eta ez
dauden 1. paragrafo honetako b) eta c) ataletan aipatzen diren egoeretan.
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b) Zerbitzuaren erabiltzaileak adingabeak badira, haien gaineko guraso agintea, tutoretza
edo zaintza duen/duten pertsona/pertsonak.
c) Pertsona helduak, zerbitzura sartzeko arautegian aurreikusitako moduan legezko ordezkari
edo izatezko zaintzaile bidez dihardutenean; hala ere, kasu horretan, ordezkatutako
pertsonaren errentaren eta ondarearen kontura egingo da ordainketa, eta ordezkatutako
pertsonaren ahalmen ekonomikoa hartuko da kontuan.
d) Zerbitzuan sartzeko eskaria egin aurreko bost urteetan erabiltzaileak doan egindako
ondare eskualdatze baten edo gehiagoren onuradun izan diren pertsonak, baldin eta
zerbitzuaren titularrak ezin badio aurre egin legokiokeen prezio publikoaren ordainketari,
Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legearen 57.6 artikuluan adierazitakoari jarraituz.
3.- Prezio publikoa
Gehienezko prezio publiko hau aplikatuko zaie erabiltzaileei:
Laneguneko ordua

15.-€

Igande eta jai egunetako ordua

20.-€

4.- Ekarpenen koadroa
Zerbitzuaren erabiltzailearen ekarpena:
Erabiltzaileak zerbitzuaren kostuari egin beharreko ekarpena honako ekarpen koadro
honen arabera zehaztuko da:
EAEAP sarrerak

LAGS sarrerak

Ekarpena

EAEAPren ≤%120

LAGSren ≤%75

%1,5

>%120-125

>%75-78

%4

>%125-130

>%78-81

%8

>%130-150

>%81-94

%15

>%150-175

>%94-110

%24

>%175-200

>%110-125

%35

>%200-225

>%125-140

%48

>%225-250

>%140-155

%61

>%250-275

>%155-170

%74

>%275-300

>%170-190

%87

EAEAPren >%300

LAGSren>%190

%100

5.-Ondarea zenbatzea
Familia/Elkarbizitza unitateko kideen arabera, gehienezko honako ondare muga hauek
ezartzen dira.
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Muga horiek gainditzen ez badira, aurreko taula aplikatuko zaie; muga horiek gaindituz
gero, berriz, prezio publikoaren %100 ordainduko dute.
Kide kopurua

Gehienezko ondarea

1

50.000.-€

2

70.000.-€

3 edo gehiago

85.000.-€

6.- Libreki erabiltzeko zenbatekoa
Libreki erabiltzeko zenbatekoa izango da LAGSren %100ri dagokion zenbatekoa. Baldin eta
Familia/Elkarbizitza unitateko kideen kopurua bat baino handiagoa bada, LAGSren %40
gehituko zaio zenbateko horri bigarren kideagatik eta LAGSren %30 gainerako kideetako
bakoitzagatik.
7.- Kobrantza
Zerbitzua hilero kobratuko da, emandako zerbitzuaren arabera.
8.- Indarrean sartzea
Prezio publikoen arautegi hau indarrean sartuko da honako hitzarmena indarrean sartzean:
-Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Oñatiko Udalaren arteko hitzarmena, etxeko
laguntza zerbitzua finantzatzeko
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5.- XEDAPEN OSAGARRIAK

5-1.- Zorren geroratze-, zatikatze- edo antzerako eskaeretako irizpideak
a.- Xedea
Xedapen honen xedea zera da, etor litezkeen zorren zatikatze-, geroratze- edo
antzerako eskaerak aztertzerakoan irizpide konkretu eta objektibo batzuk izatea, kasu
guztietan erabiliko liratekeenak.
b.- Araudi aplikagarria
- 2/2005 Foru Araua
- 38/2006 Foru Dekretua
c.- Irizpide orokorrak
1.- Herritarrek zatikatze-, geroratze- edo antzerako eskaerak egiten dituztenean,
ezberdindu egin beharko da, egoera sozio-ekonomiko larri estrukturala dutenak eta
egoera sozio-ekonomiko larri baina behin behinekoa dutenak. Lehenengoak, Gizarte
Zerbitzuen departamentura bideratuko dira eta bigarrenak berriz, xedapen honetan
biltzen diren irizpideei jarraiki, Kontu-hartzailetzan aztertuko dira eta ondoren,
Ogasun Batzordean irizpena eman eta organo erabakitzaileari igorri.
2.- Zorrak ez dira barkatuko.
3.- Orokorki, zatikatzeak hobesten dira atzerapenen aurrean. Zatikatze- hauei
berandutza interesa aplikatuko zaizkie (38/2006 F.D. 45.art.).
4.- Zatikatuko diren zorrak ez-periodikoak izango dira, alegia, egite-zergagarria
errepikakorra ez denean edo errepikakorra izanik, bere sortzapena, gehienez,
urtean behin ematen denean. sortzen direnak
5.- Subjektu pasiboa edozein pertsona izan daiteke, finantza erakundeak izan ezik.
6.- Zenbatekoa:
- Zatikatzeko hileko gutxieneko zenbatekoa 30 euro izango da pertsona fisikoentzat
eta eta 150 euro enpresentzat
- Gehienezko zatikatze- epea 6 hilabete. Pertsona fisikoen kasuan bakarrik,
zenbatekoa hileko 150 euro baino gehiagokoa balitz, hilabete kopurua aldatzea
posible litzateke.
d.- Berariazko irizpideak
1.- Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga:
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- Zatikatze-, geroratze- edo antzerako eskaerak onartzeko,famili/elkarbizitza
unitateko adin nagusiko pertsona bakoitzeko gehienezko ibilgailu kopurua:1
- Zatikatze-, geroratze- edo antzerako eskaerak onartzeko ibilgailuaren balio
eguneratua gehienez: 25.000 euro*
* Foru Aldundiaren ibilgailuen balorazioaren arabera.
- Garraioan (pertsona edo merkantzia) profesionalki jarduten dutenei muga hauek ez
zaizkie ezarriko
2.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga:
- Ohiko etxebizitza denean (eranskin eta garajea barne) bakarrik onartuko da
zatikatze-, geroratze- edo antzerako eskaera.
3.- Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga:
- Ohiko etxebizitzetan egiten diren eraikuntza, instalazio eta obretan bakarrik
onartuko dira zatikatze-, geroratze- edo antzerako eskaerak. Jabekideen kasuan,
etxebizitzen gehiengoak ohiko etxebizitza izan beharko dira.
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