2018ko URRIAREN 25ean UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIKO
OSOKO BILKURAREN AKTA
10 zk.

Zarauzko udaletxeko batzar-aretoan, 2018ko urriaren 25ean, iluntzeko zazpietan,
Udalbatzarra bildu da, egun eta ordu horietarako aurretik deituta zegoen ohiko bilkura
egiteko xedez.
Honako zinegotzi hauek bertaratu dira:
Batzarburua

Xabier Txurruka Fernandez jn.

Bertaratutako zinegotziak

Maite Garrastazu and.
Jesus Arana Gomez jn.
Nekane Iribar Iriondo and.
Ixidor Larrañaga Ayerbe jn.
Iban San Martin Hernandez jn.
Miren Letamendia Belloso and.
Jon Andoni Urdangarin Urrutia jn.
Iratxe Zorrozua Eguiazabal and.
Koldo Uribarri Zenekorta jn.
Mikel Goenaga Gubia jn.
Iñaki Eizagirre Eizagirre jn.
Karmele Alberdi Linazasoro and.
Aitor Korta Etxabe jn.
Xabier Vazquez Izquierdo jn.
Ane Arruti Lopetegi and.
Gloria Vazquez Herranz and.
Patxi Elola Azpeitia jn.
Ana De Benito Sanz and.
Oihane Delgado Pita and.

Ez da etorri

Naiara Carvajal Larrañaga and.

Idazkaria

Ines Diaz de Villafranca Arzamendi and.

Kontu-hartzailea

Karmele Lizaso Ubera and.

Gai-zerrendan dauden gaiak aztertzen hasi aurretik, alkate jaunak horretara
gonbidatuta, minutu bateko isilunea egin dute Yolanda Jaen Gomez emakumearen
erailketa basatia, Iruñean gertatutakoa, gaitzesteko eta, bide batez, familiari eta
ingurukoei Udalaren babesa eta gertutasuna adierazteko. Inoiz berriz gerta ez dadin.
Bestalde, Udalaren izenean, Karmele Lizaso Ubera kontu-hartzaile etorri berriari
ongietorria eman dio.
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Ondoren, eguneko aztergaiak aztertu eta eztabaidatu ditu Udalbatzarrak.

GAI-ZERRENDA
1.- 2018ko IRAILAREN 27ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
Aho batez onartu dute, zuzenketarik gabe.

2.- ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA:
— 2018ko irailaren 24tik urriaren 19ra.
Segidan, Alkatetzak 2018ko irailaren 24tik urriaren 19ra erabakitako dekretuen
berri izan du Udalbatzak.

3.- TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA:
— 2018ko irailaren 24tik urriaren 15era.
Era berean, Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko irailaren 24tik urriaren 15era
hartutako erabakien berri izan du Udalbatzak.

4.- INFORMAZIOA FINANTZA ETA AURREKONTUEI BURUZ:
— 2018ko 3. hiruhilekoa
Udalbatzak jakin berri du 2018ko hirugarren hiruhileko finantza eta
aurrekontuei buruzko informazioa, alkate jaunak aurkeztu duena, abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei
buruzkoak, xedatutakoaren arabera.
5.- INFORMAZIOA ORDAINKETAKO BATEZ BESTEKO EPEARI BURUZ:
— 2018ko 3. hiruhilekoa
Halaber, Udalbatzari jakitera eman zaio 2018ko hirugarren hiruhileko
ordainketako batez besteko epeari buruzko informazioa, alkate jaunak aurkeztu duena,
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen aurrekontuei buruzkoak, xedatutakoaren arabera.
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6.- 2017ko GASTUAK 2018ko AURREKONTUAN TXERTATZEA
2018DDDD0002 espedientea

2017. ekitaldiko aurrekontua likidatu ondoren 2017. ekitaldian onartu behar
ziren gastu batzuk kontabilizatu gabe gelditu dira:
Hornitzailea
Tourline Express Mensajeria, SLU

Azalpena

Data

Garraio zerbitzua

Kopurua

2017-12-31

25,13 €

Francisco José Gobantes Fernández Txakur arriskutsuentzat txartelak
egin (2 lizentzia eta 2 erregistro)

2017-05-31

16,94 €

Francisco José Gobantes Fernández Txakur arriskutsuentzat txartelak
egin (3 lizentzia eta 3 erregistro)

2017-10-31

25,41 €

GUZTIRA:

67,48 €

Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen aurrekontuei buruzkoak, 34. artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta
Antolakuntzako informazio-batzordeak aurrez irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak,
aho batez,
ERABAKI DU
2017. ekitaldiko gastua, 67,48 euroko zenbatekoaz, 2018ko ekitaldiko
aurrekontuan txertatzea onartzea.

7.- KREDITU ALDAKETARAKO ESPEDIENTEA. HASIERAKO ONESPENA
— 2018-KALD-000013-00 zk. ( Kreditu gehigarriak).
2018D2000015 espedientea

2018-KALD-000013-00 zenbakia duen kreditu aldaketarako espedientea
tramitatu du Udalak: 2018ko ekitaldirako aurrekontuari dagokio, eta kreditu
gehigarrien bidez gauzatuko da.
Ikusita kontu-hartzaileak egin duen txostena, eta Antolakuntzako informaziobatzordeak irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak, aho batez,
ERABAKI DU
Lehena.- Hasierako onespena ematea 2018-KALD-000013-00 zenbakia duen
Udal honek aurtengo ekitaldirako duen
aurrekontuari dagokio, eta kreditu gehigarrien bidez gauzatuko da, egindako
proposamenaren eta ondoko laburpenaren arabera:
KREDITU ALDAKETARAKO ESPEDIENTEAri.
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KREDITU GEHIGARRIAK

Kap.
2
6

Izena

Gehikuntzak

Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan
Inbertsio errealak

287.033,22 €
145.000,00 €

GEHIKUNTZAK GUZTIRA ...

432.033,22 €

BALIABIDEAK

Kap.
8

Izena

Zenbatekoa

Finantza aktiboak

432.033,22 €
GUZTIRA ...

432.033,22 €

Bigarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean,
erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan daitezen. Jendaurreko informazioizapidea jakitera emango da udaletxeko iragarki-taulan zein web-orrian jarriko den eta
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez.
Epe hori igarota erreklamaziorik aurkeztu ezean, kreditu aldaketa behin betiko
onartutzat hartuko da. Bestela, berariazko erabakia hartu beharko da, egindako
erreklamazioak erabakitzeko. Dena den, aurrekontu orokorra onartzeko ezarritako
gainerako izapideak bete beharko ditu espedienteak.

8.- 2019.
ONESPENA

URTERAKO

ORDENANTZA

FISKALAK.

HASIERAKO

2018C2100002 espedientea

Lehenik eta behin, alkate jaunak adierazi du EH BILDU eta IRABAZI ZARAUTZ
taldeek boto partikular bana aurkeztu zutela batzordearen bileran. Hori horrela,
akordio-proposamena irakurri baino lehen talde horien proposamenak aztertu eta
bozkatu behar ditu Udalbatzarrak.
Hortaz, jarraitu beharreko prozeduraren arabera, hurrena, EH BILDU eta IRABAZI
ZARAUTZ udal taldeek informazio-batzordearen irizpenari bakoitzak emandako boto
partikularra azaldu eta defendatu dute; eta, segidan, Udalbatzarrak eztabaidatu eta
bozkatu ditu, ondoren zehaztutako moduan.

IRABAZI ZARAUTZ TALDEAREN BOTO PARTIKULARRA
1. Ordenantza fiskala: Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena.
Beste bi errekargu sartzea proposatzen dugu:
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- % 75eko errekargua inor erroldatua egon gabe urtean gutxienez 2 hilabete erabiltzen diren eta
urteko energia kontsumo hauek gainditzen ez dituzten etxebizitzei:
Elektrizitatea: 700 kWh
Gasa: 2000 kWh
Ura: 10 metro kubiko.
- % 150eko errekargua inor erroldatua egon gabe urtean 2 hilabete baino gutxiago erabiltzen diren
eta urteko energia kontsumo hauek gainditzen ez dituzten etxebizitzei:
Elektrizitatea: 300 kWh
Gasa: 900 kWh
Ura: 5 metro kubiko.
4. Ordenantza fiskala: Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.
4. puntuan beste hobari bat sortzea:
III. Hobariak:
5.- Zerga-kuotan % 25eko hobaria izango dute aparkatzeko bereizgarririk/baimenik eskatzen ez
duten ibilgailuek, nahiz eta, ZARAUZKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN
APARKAMENDUA ARAUTZEKO ORDENANTZAren arabera, horretarako eskubidea izan.
Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da, eta urtez urte berrituko da, Udalak frogatu ondoren
baldintzak betetzen direla.
5. Ordenantza fiskala: Eraikuntza, Instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena.
Beste karga-tasa bat sortzea proposatzen dugu:
% 2ko karga-tasa berri bat “Etxebizitza hutsaren programaren” baitan dauden etxebizitzetan
egindako eta 316/2002 Dekretuan araututako beharrei egokitzeko berrikuntza, birgaitze eta
konponketa lanetan.

BOZKETA

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

8
12
—

(6 EH Bildu, 2 Irabazi Zarautz)
(10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE)

Horrenbestez, adierazitako botoen gehiengoarekin, atzera bota dute IRABAZI
taldeak aurkeztutako boto partikularra.

ZARAUTZ

EH BILDU TALDEAREN BOTO PARTIKULARRA
Gure Proposamena, orokorrean zergak eta tasak izoztea da.
Familia ugariei ezarritako hobarien portzentaje guztiak familia-errenta estandarizatuaren arabera
kalkulatuko dira (31/2015 dekretuak arautzen duena), beti ere, urtean 20.000 euro baino
gutxiagoko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateei aplikatuko zaielarik. Irizpide hau familiaugariei hobaria aplikatu nahi zaien zerga eta tasa guztietan erabiliko da. Hau zerga eta tasa
bakoitzean zehaztuko da.
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1. Ondasun higiezinen gaineko zerga.
III. Errekarguak:
- Etxebizitza hutsen OHZ-ren errekargua %150-ra igotzeko asmoa azaldu zuen udal gobernuak
2015 urtean. Ez dugu igoera hori egiten denik ikusten eta gure proposamena hau gauzatzea izango
litzateke. %150eko errekargua inor erroldatu gabe eta ondoko gutxieneko kontsumoa gainditzen
ez duten etxebizitzei: 300 kWh (elektrizitatea), 900 kWh (gasa) edo 5 m 3 (ura).
- %75eko errekargua inor erroldatu gabe eta ondoko gutxieneko kontsumoak betetzen ez dituzten
etxebizitzei: 700 kWh (elektrizitatea), 2000 kWh (gasa) edo 10 m 3 (ura).
4. Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga
III. Hobariak:
Zerga-kuotan %25eko hobaria izango dute aparkatzeko bereizgarririk/baimenik eskatzen ez duten
ibilgailueak, nahiz eta, Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua
arautzeko ordenantzaren arabera, horretarako eskubidea izan.
Hobari hau jasotzeko eskatu egin behar da, eta urtez urte berrituko da, Udalak baldintzak betetzen
direla frogatu ondoren emango delarik.
5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga.
%2ko karga-tasa berri bat “Etxebizitza hutsaren programaren” baitan dauden etxebizitzetan
egindako eta 316/2002 dekretuan araututako beharrei egokitzeko berrikuntza, birgaitze eta
konponketa lanetan.
7. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko
tasak.
Beheko kopuruak erabilera etxetiarren kasurako da, bestelako erabilera edota kontagailuen
diametroen kalterako izan gabe.
Halaber, inor erroldatu gabe badago edota kontsumo txikia badu, kontsumo osoari aplikatzeko
prezioa tarte handienarena (330litrotik gorakoa) izango da.
b) Saneamendu eta estolderia zerbitzua.
Eguneroko kuota kontsumoaren arabera (€/m3).
Etxetiarrak
110 l/(biz*eg)

0,509

110 – 330 l/(biz*eg)

0,611

330 l/(biz*eg)

0,713

c) Azpiegitura hidraulikoak.
Eguneroko kuota kontsumoaren arabera (€/m3).
Etxetiarrak
110 l/(biz*eg)

0,228

110 – 330 l/(biz*eg)

0,274
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330 l/(biz*eg)

0,319

d) Edateko ur hornidura.
Eguneroko kuota kontsumoaren arabera (€/m3).
Etxetiarrak
110 l/(biz*eg)

0594

110 – 330 l/(biz*eg)

0,713

330 l/(biz*eg)

0,832

10. Trakzio mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko
tasak arautzen dituena.
- Egoiliarren txartela/bereizgarria, (etxebizitza bakoitzakeo):
30,00 Euro urte osorako (1 eta 2 guneentzako)
20,00 Euro udako soilik (3, 4, 5, eta 6 guneentzako)
- Egoiliarren aparteko txartela/bereizgarria, (etxebizitza bakoitzakeo):
30,00 Euro urte osorako (1 eta 2 guneentzako)
20,00 Euro udako soilik (3, 4, 5, eta 6 guneentzako)
-E goiliar ez diren langile eta autonomoen ibilgailuen txartela/bereizgarria:
Txartel edo bereizgarri hilerokoa 35,00 euro
Araututako gainontzeko zonetan aparkatzea, zirkulazio- baimenaren helbidea Zarautzen duten
ibilgailuentzat:
1-6 gunetan egun osoko tarifa ezabatu.
Araututako gainontzeko zonetan aparkatzea, gainerako erabiltzaileentzat:
1-6 gunetan egun osoko tarifa ezabatu

BOZKETA

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

8
12
—

(6 EH Bildu, 2 Irabazi Zarautz)
(10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE)

Horrenbestez, adierazitako botoen gehiengoarekin, atzera bota dute EH BILDU
taldeak aurkeztutako boto partikularra.

Ondoren, akordio-proposamena bera aztertu du Udalbatzarrak.

AKORDIO-PROPOSAMENA

Arana jaunak 2019rako Ordenantza Fiskalak aldatzeko proposamena aurkeztu
du, eta bukatutakoan udal taldeek eztabaidatzeari ekin diote.
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Eztabaida amaituta, 2019. ekitaldirako Ordenantza Fiskalak bozkatu dituzte.
Hona hemen emaitza:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12
8
—

(10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE)
(6 EH Bildu, 2 Irabazi Zarautz)

Ondorioz, Udalbatzarrak, botoaren gehiengoarekin, erabaki hau hartu du:

“Segidan, 2019. urterako ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena aztertu da.
Antolakuntzako informazio-batzordeak hala proposatuta Udalbatzarrak, botoen
gehiengorekin,
ERABAKI DU
Lehena.- Hasierako onespena ematea ondoko ORDENANTZA FISKAL hauen
eranskinen aldaketari, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean sartzeko:
–
–
–
–
–
–
–
–

1. ordenantza fiskala: Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena.
4. ordenantza fiskala: Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen
duena.
5. ordenantza fiskala: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena.
6.ordenantza fiskala: Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo
aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena.
7.ordenantza fiskala: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak
burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena.
8. ordenantza: Zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio
publikoak arautzen dituena.
10. ordenantza fiskala: Trakzio mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan
aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzekoa.
11.ordenantza fiskala: Taxi lizentziak emateko tasak arautzen dituena.

Bigarrena.- Hasierako onespena ematea 12. ORDENANTZA FISKALA, Zarauzko
udalerriko industrialde eta enpresaguneetan hondakinen atez ateko bilketa zerbitzua
emateagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena, ezerezteari.
Hirugarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea, 30 egun balioduneko epean,
interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten, uztailaren
5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.
artikuluan ezartzen duenaren arabera.
Jendaurreko informazio-izapidea jakitera emango da udaletxeko iragarki-taulan
zein web-orrian jarriko den eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean zein probintzian
gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko den iragarkiaren bidez.
Laugarrena.- Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, Ordenantza
Fiskalen aldaketa behin betiko onartutzat joko da, berariazko erabakirik hartu behar
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izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean testu osoa
argitaratu beharko da.

ORDENANTZA FISKALAK 2019
ALDATUTAKO TESTUAK
(ondorio-data: 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera)
1. ORDENANTZA FISKALA:
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA
ERANSKINA
I.- KARGA TASA
Karga-tasa hau aplikatuko zaio Ondasun Higiezin Hiritarren Zergari:
- Karga-tasa orokorra: %0,1643
Lurzoru industrialetan edo hirugarren sektorekotan kokatuta dauden ondasun higiezinei aplikatuko zaien tasa,
balorazio-txostenen arabera: % 0,5586 (salbuespena: erabilera nagusia industriala edo hirugarren sektorekoa ez duten
eraikinetan kokatutako finkak).
- Karga-tasa hau aplikatuko zaio Ondasun Higiezin Landatarren Zergari: % 0,6367
II.- HOBARIAK
Eskabidea egin eta hurrengo zergalditik aurrera izango dituzte ondorioak ematen diren hobari guztiek, eta ez dute
atzeraeraginezko ondoriorik izango.
1.- Zerga-kuota osoaren % 90eko hobaria izango dute ondasun higiezin hauek: Eusko Jaurlaritzaren "Etxebizitza Hutsaren
Programan” (466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa) edo foru edo udal programa antzekoetan sartuta daudenak.
Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da, eta beharrezkoa izango da ondasunaren titularraren eta etxebizitza kudeatzen
duen erakundearen arteko kontratua aurkeztea.
Hobarien gozamenerako beharrezkoa izango da aurrez Udalak hobari horiek aitortzea, eta eskaeraren ondorengo
zergaldian izango dute eragina.
2.- Familia ugarientzako hobariak:
Familia-errenta estandarizatuaren arabera kalkulatuko dira hobarien portzentajeak. Martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak
arautzen du familia-errenta estandarizatua, honela:
Familia-errenta estandarizatua
10.000,00 €
baino gutxiago
Hobaria
% 90

10.000,01€-tik 20.000,00
€-ra
% 40

20.000,01€-tik
30.000,00€-ra
% 20

30.000,00 € baino
gehiago
%0

Familia-errenta estandarizatua honela lortzen da: errenta familia zati familia-unitateari dagokion baliokidetasunkoefizientea.
Familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea honela lortzen da: familia-unitatea osatzen duen pertsona
bakoitzari ondorengo koefizienteetatik dagokiona aplikatu ondoren lortzen den batura:
a)
b)
c)

Eskatzailea bi gurasoko familia-unitateko kide izatea: 1,00.
Ezkontidea edo izatezko bikotea: 0,5.
Familia-unitateko seme edo alaba bakoitza: 0,3.
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Eskatzaileak ez badauka ezkontiderik edo izatezko bikoterik edo emakumeen aurkako indarkeriaren biktima bada, 0,3
batuko zaio adierazitako koefizienteari.
Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako bati % 33ko edo gorakoko desgaitasuna onartu badio horretarako eskumena
duen agintaritzak edo mendekotasun egoera aitortuta badauka (abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonala
sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak eta horren garapeneko arauek xedatutakoari
jarraiki), 0,3 batuko zaio dagokion koefizienteari.
Familia-errenta honela zehaztuko da: zerga-hobariaren aurreko urtean, familia-unitateko kide guztien PFEZen likidaziooinarriak batuta (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).
Ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arautzaile edo epai judizialaren arabera seme-alaben
zaintza daukan aita edo ama eskatzailearen zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura hartuko
da kontuan, eta horri egungo ezkontide edo izatezko bikotearen diru-sarrerak gehituko zaizkio, halakorik edukiko balu.
Familia-unitatea honako hauek osatuko dute:
a)
b)
c)

Eskatzailea,
bere ezkontidea (ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortziorik ez badago) edo izatezko bikote modura
eskatzailearekin batera bizi den pertsona (behar bezala frogatuta baldin badago), eta
bere zaintzapean etxebizitza berean bizi diren seme-alabak.

Zerga-onuraren mugak:
–
–
–
–
–
–
–

Balio katastrala 180.000 eurotik gorakoa bada, gehienez ere balio horri dagokion hobaria bakarrik aplikatuko da.
Familia ugaria osatzen duten pertsonek hobari fiskalaren aurreko urtean egin duten PFEZen likidazioa hartuko da
kontuan diru-sarrera gordinen muga ezartzeko (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).
Familia ugarien hobaria bateraezina izango da OHZri jarritako edo jarriko zaizkion beste zerga-hobari batzuekin
(Ondasun Higiezinen gaineko Zerga).
Familia-unitatearen ohiko etxebizitza eta higiezin berean kokatutako ganbara edo trastelekua bakarrik hartuko da
kontuan hobaria aplikatzean.
Etxebizitza jabekidetzan edukiz gero, familia buruak, ezkontideak (halakorik bada) edo seme-alabek, denen artean,
jabetzaren edo gozamenaren ehuneko ehuna eduki behar dute.
Higiezin bat ohiko etxebizitza izateko nahitaezkoa izango da higiezin horretan erroldatuta egotea zerga-hobaria
jasotzeko eskubidea duen familia-unitateko kide guztiak.
Hobariak ez du atzeraeraginezko ondoriorik, hau da, ez da aplikatuko epe barruan aurkeztutako hobari-eskaera
egin aurreko ekitaldietan.

Hobaria jasotzeko betebehar eta tramite formalak:
–
–
–
–
–

Subjektu pasiboa familia ugariaren titularra izango da zergaren sortzapen egunean (urte bakoitzeko urtarrilaren
1ean), eta honako hauek aurkeztuko ditu:
Eskaera, hobariaren xede den higiezina zein den identifikatuta.
Familia ugariaren titulua edo fotokopia konpultsatua.
Zerga-hobariaren aurreko urteko PFEZen fotokopia konpultsatua, familia ugariko kide guztiena, edo aitorpena
egiteko obligaziorik ez duela frogatzen duen agiria.
Eskaera aurkezteko epea urte bakoitzeko martxoaren 31ra arte izango da.

III.- ERREKARGUAK
Ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean
–hirugarrenen kasuan errentamenduz edo lagapen bidez–, Zarauzko Udalak % 100eko errekargua eskatuko du zergaren
kuota likidoaren gainean. Errekargua zerga honen subjektu pasiboei exijituko zaie; zergaren une berean sortuko da, eta
urtero likidatuko da, kuotarekin batera.
Errekargu hau aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza gisa erabiltzekoak diren lokalak ere
etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat hartuko dira. Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira,
erregistroko finka bakarra osatzen dutenean. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako
ondasun higiezin bat ohiko egoitza dela baldin eta, zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko
erroldan egiaztatua badago bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela.
Errekarguaren SALBUESPENAK:
1.- Zergan hobariren bat dutenak.
2.- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Udal matrikulan alta emanda dauden jarduerekin lotutakoak.
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3.- Zergaren sortzapenaren aurreko urtean 9 hilabetetik gora alokatuta egon diren etxebizitzak (soilik alokatutakoak,
erabilera-lagapenak ez dira sartzen). Hobaria aplikatzeko ondorengo agiriak aurkeztuko dira:
1.
2.
3.

Hobaria aplikatzeko eskaera.
Alokairu-kontratua, behar bezala datatu eta sinatutakoa. Kontratu horretan adierazi beharko du higiezinaren
helburua edo erabilera etxebizitzarena dela.
Zergaren sortzapenaren aurreko urteko errenten kobrantza-agiriak (banketxekoak).

Alokairu-kontratu horien berri emango zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari.
4.- Hirugarren Adinekoen Egoitza batean erroldatuta dauden pertsonen jabetzako etxebizitzak. Hobari hau soilik
aplikatuko zaio egoitzan sartu aurretik egoiliarraren ohiko etxebizitza zenari.
5.- Herentzia baten zati diren etxebizitzak, titularra hiltzen denetik 2 urteko epean.
6.- Zergaren sortzapenaren aurreko urteko azaroan edo abenduan erositako etxebizitzak, urtarrilaren 1ean inor bertan
erroldatuta ez dutenak, baina erroldatzeko izapideak zergaren sortzapen-urteko lehen hiruhilekoan eginda dituztenak.
7.- Legezko aurri-egoera formalki aitortua duten eraikinetan dauden etxebizitzak.
8.- Hiri katastroaren erregistroan bi finka independente osatzen dituzten etxebizitzak, baina etxebizitza bakar modura
erabiltzen direnak. Zirkunstantzia horien balorazioko txostena udal zerbitzu tekniko eskudunek egingo dute.
9.- Lurzoru urbanizaezinean eta lurzoru urbanizagarrian kokatutako etxebizitzak.
10.- Urbanistikoki antolamenduz kanpo modura kalifikatutako eraikinetan dauden etxebizitzak.
11.- Ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzak, baldin eta urteko gutxienez 300 kWh-ko energia-kontsumoa frogatzen
badute.
Zergaren sortzapenaren aurreko urtean izandako elektrizitate edo gas kontsumoen fakturak aurkeztuta frogatuko da
zirkunstantzia hori.
12.- Zaintza pertsonalak behar dituzten mendeko pertsonen jabetzako etxebizitzak, baldin mendeko pertsona hori bera
zaintzeaz arduratzen den familiarraren etxean bizi eta erroldatuta badago. Zaintza pertsonalen beharra mendekotasunbalorazio bidez frogatuko da. Salbuespen hau aplikatzeko beharrezkoa izango da utzi den etxebizitza hori mendeko
pertsonaren ohiko etxebizitza izatea, familiarraren etxebizitzara joan aurretik.
13.- Etxejabeak edo etxejabeen lehen graduko ondorengoak edo haien seme-alabak, gaixotasun larri baten ondorioz,
gutxienez 3 hilabetez (jarraian edo tarteka) ingresatua egon badira, edo gaixotasunak zaintza bereziak behar baditu, edota
aldi baterako, gutxienez 3 hilabetez (jarraian edo tarteka), mendekotasuna sortu badu.

4. ORDENANTZA FISKALA:
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA
ERANSKINA
I.- GEHIKUNTZA KOEFIZIENTEA
Ezarritako kuota minimoak handitzen dira, turismoei 2,3524 eta gainerako ibilgailuei 2,2059 koefiziente orokorrak
aplikatuta, baina honako salbuespen hauekin:
Turismoak:
12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak. Gehikuntza koefizientea:
14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak. Gehikuntza koefizientea:
16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak Gehikuntza koefizientea:
20 zaldi fiskaletik gorakoak Gehikuntza koefizientea:

2,4350
2,4941
2,6430
2,6430

Gainerako ibilgailuak:
Ziklomotorrak. Gehikuntza koefizientea:

2,3860
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125 cc-tik beherako motozikletak. Gehikuntza koefizientea:
125 cc eta 250 cc arteko motozikletak. Gehikuntza koefizientea:
250 cc eta 500 cc arteko motozikletak Gehikuntza koefizientea:
500 cc eta 1.000 cc arteko motozikletak Gehikuntza koefizientea:
1.000 cc-tik gorako motozikletak. Gehikuntza koefizientea:

2,3860
2,3860
2,6430
2,7631
2,7631

14/1989 Foru Arauan ezarritako gutxieneko kuotetan eta goian adierazitako gehikuntza koefizienteetan oinarrituta
finkatuko dira 2018tik aurrera ordaindu beharreko tarifak:
Ibilgailuaren potentzia eta mota

Kuota

1. 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

(€)
43,26
86,52
150,37
214,04
291,63
356,43

2. Autobusak
21 plaza baino gutxiagokoak
21etik 50 plazara bitartekoak
50 plaza baino gehiagokoak

184,85
261,71
327,13

3. Kamioiak
Karga erabilgarriko 1.000 kg baino gutxiagokoak
Karga erabilgarriko 1.000tik 2.999 kg bitartekoak
Karga erabilgarriko 2.999tik 9.999 kg bitartekoak
Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiagokoak

93,27
184,85
261,71
327,13

4. Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak
16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak
25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

38,98
61,26
184,85

5. Atoi eta erdi atoiak
Karga erabilgarriko 750etik 1.000 kg bitartekoak
Karga erabilgarriko 1.000etik 2.999 kg bitartekoak
Karga erabilgarriko 2.999 kg-tik gorakoak

38,98
61,26
184,85

6. Bestelako ibilgailuak
Ziklomotoreak
125 cc-rainoko motozikletak
125tik 250 cc-rainoko motozikletak
250etik 500 cc-rainoko motozikletak
500etik 1.000 cc-rainoko motozikletak
1.000 cc-tik gorako motozikletak

10,76
10,76
18,42
40,83
85,38
170,73

II.- APLIKAZIO ARAUAK
Ibilgailuen Erregelamendu Orokorrean, xedapen osagarrietan eta beste arau hauetan datozen kontzeptuak eta arauak
hartuko dira kontuan, tarifak erabaki eta kobratzeko orduan:
a) Automobilek bezalaxe ordainduko dute furgoiek, furgonetek, automobil-furgoneta erabiltzeko modukoek nahiz
turismoen eratorriek (bakoitzak duen potentzia fiskalaren arabera), baldin eta 1.000 kg baino gutxiago eramateko
baimena badute; hortik gorakoek, kamioek bezala ordainduko dute.
b) Hiru gurpileko nahiz lauko ibilgailuak mototzat hartuko dira, eta bakoitzak duen zilindradaren arabera ordainduko
dute. Lau gurpileko arinek, dena den, moto txikiek bezala ordainduko dute.
c) Ibilgailu artikulatuetan, arrasta-potentzia daramanak eta arrastatuak diren atoiak eta erdi-atoiak bakoitzak bere aldetik
eta aldi berean ordainduko dute zerga.
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d) Autopropultsatutako makinek, bide publikotik trakzio mekanikodun beste ibilgailu batek garraiatu edo arrastatu gabe
ibili ahal izanez gero, traktoreen tarifa ordainduko dute.
e) Automobilak eta autokarabanak ere berdin hartuko dira, eta daukaten potentzia fiskalaren arabera ordainduko dute.
III. HOBARIAK
1. Zerga-kuotan % 75eko hobaria izango dute Trafikoko Zuzendaritza Orokorraren erregistroan honela sailkatuta dauden
ibilgailuek: bateriadun ibilgailu elektrikoak (BEV); autonomia hedatuko ibilgailu elektrikoak (REEV); ibilgailu elektriko
hibrido entxufagarriak (PHEV), gutxienez 40 kilometroko autonomia dutenak; edo erregai-piladun ibilgailuak.
Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da. Onartu ondoren, hurrengo bi ekitaldietan izango du eragina.
2. Zerga-kuotan % 40ko hobaria izango dute Trafikoko Zuzendaritza Orokorraren erregistroan honela sailkatuta dauden
ibilgailuek: ibilgailu hibrido entxufagarriak, <40 kilometroko autonomia dutenak; ibilgailu hibrido ez entxufagarriak
(HEV), gas naturalarekin (GNC eta GNL) edo petrolio-gas likidotuarekin (GLP) bultzatutako ibilgailuak.
Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da. Onartu ondoren, hurrengo bi ekitaldietan izango du eragina.
3. %100eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek.
Hobari hori eskatu egin beharko da, eta kasu horretan beharrezkoa izango da ibilgailuaren izaera historikoa frogatzen
duen agiria aurkeztea.
4. % 50eko hobaria izango du familia bakoitzeko turismo bakar batek, baldin eta 16 zaldi-potentziatik beherakoa bada,
bost plaza edo gehiago baditu eta, indarrean dagoen legediaren arabera, familia ugariko kideren baten jabetzakoa bada.
Martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuak arautzen duen familia-errenta estandarizatua ez da urteko 30.000 euro baino
altuagoa izango.
Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da. Urtez urte eskatu behar da, eta aurkeztu behar dira familia ugariaren titulua
edo fotokopia konpultsatua eta zerga-hobariaren aurreko urteko PFEZen fotokopia konpultsatua, familia ugariko kide
guztiena, edo aitorpena egiteko obligaziorik ez duela frogatzen duen agiria
Aplikazio araua:
Hobarien gozamenerako beharrezkoa izango da aurrez Udalak hobari horiek aitortzea, eta eskaeraren ondorengo
zergaldian izango dute eragina.
IV. SALBUESPENAK
1.- Ibilgailuen zergatik salbuetsita daude 14/1989 Foru Arauko 2.1 artikuluan a)tik g)ra bitarteko paragrafoetan
adierazitako ibilgailuak.
2.- 2.1 artikuluko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu egin beharko
dituzte, eta ibilgailuen titularrek Udal honetan erroldatuta egon beharko dute. Udal Administrazioak salbuespena onartu
ondoren, berau eman dela egiaztatzen duen agiria egingo du.
3.- Aurreko atalean aurreikusitako ondorioetarako, interesatuek eskaerarekin batera ondorengo dokumentazioa aurkeztu
beharko dute:
3.1. Ezgaitasuna duten pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuak, pertsona horiek soilik erabiltzekoak direnean:
a) Desgaitasuna duten pertsonek gidatutako ibilgailuak:
–
–
–

Desgaitasuna egiaztatzeko ziurtagiri eguneratua eta, kasuan kasu, mugikortasun urriko egoera egiaztatzekoa;
biak ere organo eskudunak eginak.
Desgaitasuna duten pertsonen izenean dagoen zirkulazio-baimenaren fotokopia.
Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia. Polizan ohiko gidaria adieraziko da, eta bat etorriko da desgaitasuna
duen pertsonarekin. Hau da, desgaitasuna duen titularrak egiaztatu beharko du bera dela ohiko gidaria,
indarreko aseguru polizaren bidez.

b) Desgaitasuna duten pertsonak garraiatzeko ibilgailuak:
–
–

Desgaitasuna egiaztatzeko ziurtagiri eguneratua eta, kasuan kasu, mugikortasun urriko egoera egiaztatzekoa;
biak ere organo eskudunak eginak.
Desgaitasuna duten pertsonen izenean dagoen zirkulazio baimenaren fotokopia.
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–
–

Ibilgailuaren aseguru polizaren fotokopia, ohiko gidaria adierazten duena.
Ibilgailua salbuespena aitortu zaion onuraduna garraiatzeko soilik erabiliko dela adierazteko zinpeko aitorpena.

3.2 Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makineria, Nekazaritza Ikuskaritzaren Kartila dutenak:
–
–

Zirkulazio-baimenaren fotokopia.
Nekazaritzako makinen inskripzio kartilaren fotokopia, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren Nekazaritza eta
Ingurumen Departamentuan, Nekazaritzako Makinen Erregistro Ofizialean, alta emanda dagoela egiaztatzeko
agiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean eginda dagoena.

4.- Hortaz, salbuespenen gozamenerako beharrezkoa izango da aurrez Udalak hobari horiek aitortzea, eta eskaera egin
den zergaldian izango dute eragina.

5. ORDENANTZA FISKALA:
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA
ERANSKINA
I.- KARGA TASA
–
–
–
–
–
–
–

–

Orokorra: % 5ekoa.
% 1: Irakaskuntza arautuko eskolek beren zerbitzuetarako egiten dituzten obrak.
% 0,5: Sute, uholde edo beste edozein motatako hondamendik sortutako kalteen ondorioz eraikin nahiz
instalazioetan egin beharreko berreraikuntzazko obrak:
% 2,5: Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin zerikusia duten eraikuntza, instalazio eta obrak, baita negutegiek
ere.
% 2,5: Estalkiak berritu eta konpontzeko, baldin etxebizitza-eraikinetako estalkiak berritu eta konpontzeko obrak
badira.
% 2,5: Fatxadak berreskuratu, egokitu eta konpontzeko obrak, baina ez egiturazko elementuen konponketa lanak
egiteko.
% 3,0: Behin-behineko erabileretarako eraikuntza, obra eta instalazioei, baldin baimenak prekarioan ematen badira
eta legezko baldintza honen mende badaude: Udalak eskatuz gero, behin-behineko erabilera edo erabilerak eten
egingo dira eta obrak eraitsi eta instalazioak desmuntatu egingo dira, inolako kalte-ordainik gabe.
% 3,0: Erabilera publikoko gune pribatuetan egindako obrak.

II.- AUTOLIKIDAZIOA
Zerga autolikidazio bidez eskatuko da.
III.- SALBUESPENAK
Ondorengo salbuespenak aplikatuko dira:
1.- Zerga ordaintzetik salbuetsita dago edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea, horren jabeak Gipuzkoako Foru
Aldundia, Euskal Autonomia Erkidegoa, Estatua edo udal entitateak direnean, baldin eta, zergari lotuta egonik, zuzenean
errepide, trenbide, portu, aireportu, obra hidrauliko eta populazioen eta ur zikinen saneamendura zuzenduta badago,
nahiz eta horien kudeaketa, dela inbertsio lanetan dela artapen lanetan, organismo autonomoek egin.
2.- Egoitza Santua, Apezpiku-hiria, Elizbarrutiak, Parrokiak eta lurraldeko beste barruti batzuk, Ordena eta Kongregazio
Erlijiosoak eta Bizitza Kontsakraturako Institutuak eta bere probintziak eta bere etxeak guztiz eta era iraunkorrean
salbuetsita daude Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaintzetik, baldin eraikin horiek Ondasun Higiezinen
gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita badaude.
IV.- HOBARIAK
1.- Maila goreneko xedapenek behartzen dituztenak.
2.- % 95 arteko hobari orokorra: eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta
daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak
gertatzeagatik. Izendapena Udalbatzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da,
udalbatzarreko kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.
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Interes arkitektoniko, arkeologiko eta etnografikoa duten eraikinak. %95eko hobaria eraikinaren interesaren arabera.
Zarauzko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorreko ondare historiko-arkitektonikoko katalogoan banakatuta dauden
higiezinak eta elementuak erreferentzia moduan hartuta, eta horien sailkapenarekin bat etorriz, eraikinak honako
kategorietan banatzen dira:
— % 95: babes bereziko eraikinak
— % 40: babes ertaineko eraikinak
— % 20: oinarrizko babesa duten eraikinak, ingurumen-babeserako eraikinak eta toki-intereseko ondasun eraikinak
3.- % 80ko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrek irisgarritasun baldintzak hobetzen dituztenean eta oztopo
arkitektonikoak ezabatzeko egiten diren eraikuntzen, instalazioen eta obren kasuan. Hobari hau ezin da aplikatu eraiki
berri diren eraikinetan egindako eraikuntza, instalazio eta obretan, ez eta eraikin baten zaharberritze osoa egitea
litzatekeen eraikuntzen, instalazioen eta obren kasuan ere.
4.- Babes ofizialeko eta zuzkidura-bizitokienetxebizitzen kasuan ondorengo hobariak aplikatuko dira:
a.- Babes sozialeko etxebizitzak (BSE):
–
Jabetza erregimenean: %50
–
Alokairu erregimenean: %95
b.- Etxebizitza tasatuak:
–
Bere salmenta-prezioak ez duenean gainditzen BSEren gehienezko prezioa bider 1,7: %35
–
Bere salmenta-prezioak gainditzen duenean BSEren gehienezko prezioa bider 1,7: %25
c.- Zuzkidura-bizitokiak: %95
Aurreko hobariak aplikatzeko egoitza-eraikin osoa babes publikoko etxebizitzetarako izango da eta eraikitako garajeak
etxebizitzen eranskinak izango dira.
Baldin eraikineko etxebizitza guztiak babes publikokoak ez badira, edo tipologia anitzekoak badira, hobaria proportzioan
aplikatuko da; hau da, babes publikoko etxebizitzak eraikitako etxebizitza guztiekiko zein portzentaje osatzen duten
kontuan hartuta. Garajeak eraikitzen badira, baina babes publikoko etxebizitzen eranskin modura sailkatzen ez badira,
hobaria % 10ean murriztuko da.
Babes publikoko etxebizitzak eraikitako guztien % 25era iristen ez badira, ez da hobaririk aplikatuko.
5.- % 90eko hobaria, baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo
elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak ezartzen badira, baina ez indarrean dagoen araudi teknikoak horiek jartzera
derrigortzen badu. Hobari hori aplikatuko bada, beroa sortzeko instalazioek Administrazio eskudunak homologatutako
kolektoreak eduki behar dituzte.
Hobariak Udalak ofizioz aplikatuko ditu edo subjektu pasiboek eskaera eginda.
Hala badagokio 1. atalean adierazitako hobaria aplikatuta ateratako kuotari aplikatuko zaio 2. atalean aurreikusitako
hobaria.
Hala badagokio 1. eta 2. ataletan adierazitako hobariak aplikatuta ateratako kuotari aplikatuko zaio 3. atalean
aurreikusitako hobaria.
Hala badagokio 1., 2. eta 3. ataletan adierazitako hobariak aplikatuta ateratako kuotari aplikatuko zaio 4. atalean
aurreikusitako hobaria.
Hala badagokio 1., 2., 3. eta 4. ataletan adierazitako hobariak aplikatuta ateratako kuotari aplikatuko zaio 5. atalean
aurreikusitako hobaria.

6. ORDENANTZA FISKALA:
UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO
APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
ERANSKINA
a) Erabilera publikoko udal lurrak okupatzea, merkantziak, eraikuntzako materialak, edukiontziak, hesiak,
euskarriak, aldamioak eta antzeko beste instalazio batzuekin
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Tarifak
Materialak edo merkantziak, egunean m2 edo frakzio bakoitzeko
Edukiontziak asteko edo frakzioko
Autogarabiak, plataforma jasotzaile motordunak, plataforma jasotzaile mugikorrak eta
antzeko beste instalazioak, m2 edo frakzio eta eguneko edo frakzioko
Hesiak, aldamioak, karga-jasotzaileak eta antzeko beste instalazioak, egunean m2 edo frakzio
bakoitzeko
Euskarriz edo zurkaitzeko beste elementuak, elementu bakoitzeko eta eguneko edo frakzioko
Eraikuntzako garabiak, txabolak eta siloak hilean m2 edo frakzio bakoitzeko eta eguneko edo
frakzioko
Obra eta deskarga etab. egiteko gordetako aparkalekuak, m2 edo frakzioa/orduko
Obra eta deskarga etab. egiteko gordetako aparkalekuak, m2 edo frakzioa/eguneko
Kaleak, espaloiak edo antzekoak ixtea:
– Partziala
– Osoa

€
4,67
19,46
0,72
0,50
0,50
0,50
0,21
1,61
13,38 €/orduko
20,13 €/orduko

Aplikatu beharreko arauak:
1.- Tasa hau autolikidazio bidez eskatu ahal izango du Udalak.
2.- Ordainketa egitetik salbuetsita egongo dira honako hauek: Udal erakunde autonomoak, herriko merkataritzasozietateak eta mankomunitateak, baldin Udalak horietan parte hartzen badu.
3.- Lurzoru publikoaren okupazioa bukatutakoan edo lurzoru publikoan baimendutako instalazio edo obrak
bukatutakoan, dena hasieran zegoen bezala utziko dela bermatzeko, baimena eman aurreko agiri moduan, fidantza
jartzeko eskatuko da, eta kasu bakoitzean egindako kaltea ordaintzeko erabiliko da. Hauek dira eskatuko diren fidantzak:
–
–
–
–
–
–

Orokorrean: 500 €
Partikularrek eta komunitateek zangak irekitzea: 500 €
Energia elektrikoa, gasa eta telekomunikazio banatzen duten enpresek zangak irekitzea: 2.000€
Urtean zehar enpresa banatzaileek hiru jarduketa baino gehiago egin behar badituzte, urteko 6.000 euroko
fidantza/abala jartzea izango lukete.
Obra berriengatik zangak irekitzea: 2.000,00 €
Egitura lagungarrien instalazioak:
- 5 egun arte: 500,00 €
- 5 egunetik gora: 1.200 €

Salbuespen kasuetan, alkateak eskubidea izango du, dekretu bidez, 300 euroko fidantza aldatzeko eta gehienez 100.000
eurora igotzeko, egin behar den okupazioaren tamainaren arabera. Aurrez txostena egingo du Herrilan, Azpiegitura eta
Zerbitzuetako Departamentuak.
Era berean, Udalak ahalmena izango du fidantza hori erabiltzeko, obrek eragindako udal espazioa ez bada obrak egin
aurretik zegoen bezala gelditzen.
4.- Jarduera kultural, sozial eta kiroletakoetan tasa ordaintzetik salbuetsi ahalko da, Alkatetzaren dekretu bidez.
b) Erabilera publikoko udal lurzoruak mahai, aulki, beladore eta antzeko beste elementu batzuekin okupatzea,
irabazi asmoa dagoenean.
Tarifak

€/ hileko edo frakzioko
Taldeak 0 eta 1
4,06
1,46
2,02
0,74

1.Zona, 1. denboraldian, m2 edo frakzio bakoitzeko
1.Zona, 2. denboraldian, m2 edo frakzio bakoitzeko
2.Zona, 1. denboraldian, m2 edo frakzio bakoitzeko
2.Zona, 2. denboraldian, m2 edo frakzio bakoitzeko
Erabilera publikoko udal lurzorua egitura finkoekin
okupatzeagatik ordaindu beharreko tarifak
1 zona, 1 eta 2 denboraldian, m2 edo frakzioko
2 zona, 1 eta 2 denboraldian, m2 edo frakzioko

4,06
2,02

€/ hileko edo frakzioko
Taldeak 2, 3 eta 4
4,26
1,54
2,13
0,78

4,26
2,13

Aplikatu beharreko arauak:
Taldeak: Ostalaritzako establezimenduen taldeak, Eusko Jaurlaritzako 36/2012 Dekretuko 2. artikuluaren arabera.
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1. denboraldia:
2. denboraldia:
1.Zona:
2.Zona:

Apiriletik urrira.
Urtarriletik martxora eta azarotik abendura.

Nafarroa kaletik iparraldera dagoen hiri-gunea eta Seitximeneta-Gaztainpe kaleetatik mendebaldera dagoen
Alde Zaharreko zatia
Udalerriaren gainerako zatia.

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator denboraldiekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen da, zerbitzua
hasi edo bukatzen den kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio eta kuotan
banaketa proportzionala egingo da.
c) Udal erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizun-guneak, feriak edo jolas lekuak jartzea.
Tarifak
Hileko feria, egunean metro lineal bakoitzeko
Salmenta-postuak San Pelaion, jaiegunetan, postuko eta eguneko

€
3,95
38,7
24,38
58,09

Feriako atrakzioak, m2ko eta hileko, edo dagokion frakzioa
Txurro-denda, m2-ko eta hileko, edo dagokion frakzioa
Kantinak, m2-ko eta hileko, edo dagokion frakzioa

116,41
0,13
0,18
53,59

150 m2-tik gorako zirkuak eta ikuskizunak, eguneko eta m2-ko, edo dagokion frakzioa
150 m2 arteko ikuskizunak, eguneko eta m2-ko, edo dagokion frakzioa
Izozki, gozoki, gaztaina eta abarren postuak, m2-ko eta hileko, edo dagokion frakzioa
Produktuen erakusketa, salmenta edo erakustaldiak, eguneko eta m2-ko, edo dagokion
frakzioa
10 m2-tik gorako okupazioko ekitaldi publikoak, baita politikoak ere, eguneko eta m2-ko,
edo dagokion frakzioko
Eskolak eta kirol materialaren alokairua, m2-ko eta hileko, edo dagokion frakzioa
Loteria kioskoak
Artisautza Azoka: Zarauzko artisauak

7,27
3,67
9,76
111,48
59,55
239,8
11,68

Artisautza Azoka: kanpoko artisauak
Aurreko epigrafeetan zehaztu gabeak, m2-ko eta eguneko, edo dagokion frakzioa
Aplikatu beharreko arauak:
a)

Ondorengo tarifetan:
–
Produktuen erakusketa, salmenta edo erakustaldiak, eguneko eta m2-ko, edo dagokion frakzioa.
–
10 m2-tik gorako okupazioko ekitaldi publikoak, baita politikoak ere, eguneko eta m2-ko, edo dagokion
frakzioa. Lehen egunean ordaindu beharreko gutxieneko kuota 50 €-koa izango da; ez ordea jarrita dituzten
metro karratuei aurreko taulan epigrafe hauetarako finkatutako tarifa aplikatuta lortzen den emaitza 50 € baino
altuagoa bada. Kasu horretan emaitza hori ordainduko da. Hurrengo egunetan ordaindu beharreko kuota
honakoa izango da: jarrita dituzten metro karratuei aurreko taulan epigrafe hauetarako finkatutako tarifa
aplikatuta lortzen den emaitza.

b)

Hileko feriari dagozkion tasetan, likidazioak sei hilez behin egingo dira.

c)

Lehiaketa bidez ematen diren bide publikoko okupazioetan, tasa bertan ezarritakoa izango da.

d)

Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateak (Eusko Jaurlaritzako edo
Zarauzko Udaleko elkarteen erregistroan izena emanda daudenak) eta pertsona fisikoen taldeak (38/2003 Legearen
11. artikuluan jasotakoak), irabazi-asmorik gabeko jardueretan.

e) Irabazi-asmorik gabeko jardueretan tasa ordaintzetik salbuetsi ahalko da Alkatetzaren dekretu bidez.
d) Udal erabilera publikoko lurrak okupatzea igogailu, antena eta antzeko beste elementu batzuekin
Tarifak
Igogailuak, sarbideetako arrapalak eta antzekoak, urtean m2 eta frakzioko
Antenak, urtean edo zati bakoitzeko
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€
5,91
226,37

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen da, alta
berrien edo bajen kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio eta kuotan banaketa
proportzionala egingo da.
e) Ibilgailuak finken barruko aldera sartzea eta horiek aparkatzeko herri-bidean erreserbak egitea
Pasabide lizentziak:
Tarifak
3 ibilgailurentzako edukiera, urteko
4 eta 10 ibilgailu bitarteko edukiera, urteko
11 eta 30 ibilgailu bitarteko edukiera, urteko
30 ibilgailutik gorako edukiera, urteko

€
107,85
207,60
311,50
415,25

Erabilera pribatu eta kolektiboko lur eta eraikinetako aparkalekuetara sartzeko espaloi edo kale-ertzetako tarteak:
Tarifak
€
3 ibilgailurentzako edukiera, urteko
107,85
4 eta 10 ibilgailu bitarteko edukiera, urteko
207,60
11 eta 30 ibilgailu bitarteko edukiera, urteko
311,50
30 ibilgailutik gorako edukiera, urteko
415,25
Lekua erreserbatzea:
Tarifak

€

Lekua erreserbatzea, urtean m2-ko edo frakzio bakoitza merkataritzarako erabilerarako

84,93

Lekua erreserbatzea, urtean m2-ko edo frakzio bakoitza merkataritzarako erabilerarako,
baina garraiatzeko zerbitzu publikoa eskaintzen dutenean

17,84

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen da, alta
berrien edo bajen kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio eta kuotan banaketa
proportzionala egingo da.
f) Udal bide publikoen lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilpen pribatiboa hornidura zerbitzuen enpresa
ustiatzaileen alde.
Zerga-egitatea:
Tasa hauen zerga-egitatea da udal bide publikoetako lurraren, lurpearen edo hegalkinaren erabilera pribatiboa edo
aprobetxamendu berezia egitea, udalerri honetan interes orokorrekoak diren hornidurak edo auzolagunen zati handi bati
eragiten diotenak egiteko.
Subjektu pasiboa:
Tasa hauen subjektu pasiboak dira interes orokorrekoak diren hornidura-zerbitzuen enpresa ustiatzaileak, edo baita
auzolagunen zati handi bati eragiten diotenak ere, enpresa banatzaileak nahiz merkaturatzaileak izan, bai sare horien
titularrak badira, bai, horien titular izan gabe ere, sareak erabiltzeko, lortzeko edo horietara konektatzeko eskubideak
badituzte.
Zerga-oinarria:
Enpresa bakoitzak udal mugapean lortu duen urteko fakturaziotik eskuraturako diru-sarrera gordinek osatuko dute
zerga-oinarria, 11/1989 Foru Arauak 24 a c) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Karga tasa: %1,5
Kuota: Zerga-oinarriari karga tasa aplikatuz aterako da kuota.
Tasa kuantifikatzeko erregimen berezi horretan ez dira telefonia mugikorreko zerbitzuak sartuko.
Aplikatu beharreko arauak:
–
–

Ekitaldi bakoitzaren lehen lau hilabetetan enpresek udal barruan egindako hornidurengatik fakturazio aitorpena
egingo dute, auditore enpresaren ziurtagiria erabiliz.
Klausula hauek alda ditzakete Udalak eta enpresek, tasa hau kudeatzeko hitzarmena sinatzen badute.
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–

Tasa hau autolikidazio araubidean eskatu ahalko da.

g) Udal erabilera publikoko lurrak okupatzea elementu iraunkor ezberdinekin:
Urteko tarifak m2-ko, edo dagokion frakzioa
Edonolako mastak
Kokapen pribatuko informazio-seinaleak edo antzekoak
Aurreko epigrafeetan zehaztu gabekoak

€
73,60
67,96
67,96

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen da, alta
berrien edo bajen kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio eta kuotan banaketa
proportzionala egingo da.

h) Udal jabetzako edo administraziopeko landa-bideen aprobetxamendu berezia
Aprobetxamendu motaren arabera:
a.
b.

Bideen erabilera egurrak garraiatzeko: 0,89 euro x egurra (m3 edo estereo bakoitzeko) x zeharkatutako bide
publikoko km bakoitzeko.
Bideen erabilera beste material batzuk garraiatzeko (lurra, harria, agregatuak, hiri-hondakin solidoak...): 1,31 euro x
beste materialak (m3 bakoitzeko) x zeharkatutako bide publikoko km bakoitzeko.

i) Udal erabilera publikoko lurrak okupatzea merkataritzako establezimenduekin zerikusia duten materialekin:
Tarifak
Establezimenduko salgaiak, m2 edo frakzio bakoitzeko
Gainerako elementuak: publizitate-kartelak, elementu apaingarriak, hala nola, jardinerak,
loreontziak..., m2 edo frakzio bakoitzeko
Kutxazain automatikoak, urtekoa
Salmenta makinak (bideoak, tabakoa, edariak, etab.), urtekoa

€/ urteko
48,56
31,12
358,75
111,48

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen da, alta
berrien edo bajen kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio eta kuotan banaketa
proportzionala egingo da.

7. ORDENANTZA FISKALA:
ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
ERANSKINA
a) Hiri-hondakin solidoen bilketa, horien tratamendua eta ezabatzea 12. ordenantza fiskalean jasotako kasuak izan
ezik.
b) Saneamendu eta estolderia zerbitzua
Urteko tarifak
7/13 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
15 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
20 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
25 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
30 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
40 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
50 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
65 mm. kalibrezko kontagailu bakoitzeko
Nekazal kontsumorako kontagailu bakoitzeko

€
96,12
110,60
147,43
354,35
510,44
906,96
1.420,52
2.394,31
96,12
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Hartune eskubideak
Tarifak
Etxebizitza, lokal edo kontagailua behar duen elementu bakoitzeko
Etxe bakoitzeko hartunea
Babespeko etxebizitza bakoitzeko

€
8,30
83,10
0,83

c) Azpiegitura hidraulikoak
Urteko tarifak
Kontagailu bakoitzeko
Nekazal kontsumorako kontagailu bakoitzeko

€
43,42
43,42

Aplikatu beharreko arauak:
1.

2.

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator lauhileko naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen
da, zerbitzua hasi edo bukatzen den kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio
eta kuotan banaketa proportzionala egingo da.
Azpiegitura hidraulikoen tasa ordaintzetik salbuetsita geratuko dira suteen aurkako elementuen ura kontrolatzeko
diren kontagailuen titularrak (hidranteak, mahukak eta antzekoak).

d) Edateko ur hornidura
Tarifak
Etxeko kontsumoa, m3 bakoitzeko
Nekazal kontsumoa, m3 bakoitzeko
Suteen aurkako kontsumoa, m3 bakoitzeko
Gainerako erabilera guztiak, m3 bakoitzeko
Tratatu gabeko ura
NLU 1 edo gehiago duten baserritarrak

€
0,81
0,66
0,66
1,18
0,65
0,41

Aplikatu beharreko arauak:
–

Tasa hau aldizkakoa da. Zergaldia bat dator lauhileko naturalarekin, eta zergaldi bakoitzeko lehen egunean sortzen
da, zerbitzua hasi edo bukatzen den kasuetan izan ezik. Kasu horietan zergaldia zirkunstantzia horri egokituko zaio
eta kuotan banaketa proportzionala egingo da.

Hartune eskubideak
Tarifak
Ur-sarera, kontagailua behar duen elementu bakoitzeko
Babes ofizialeko etxebizitza bakoitzeko

€
103,39
10,37

Hartunea egiteko eskubideak:
Tarifak
3/4 hazbeteko hodia
Hazbete bateko hodia
1 ¼ hazbeteko hodia
1 ½ hazbeteko hodia
2 hazbeteko hodia
2 ½ hazbeteko hodia
3 hazbeteko hodia
Behin behineko hartuneak (obrak, etab.)

€
310,26
413,43
496,17
558,11
661,61
785,53
930,21
23,40

Aplikatu beharreko arauak:
– Kontagailu berrien altak ematen direnean sortuko dira hartune eskubideak.
e) Jarduera lizentziak ematea eta jarduera eta instalazioen funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapenak egitea
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1. ALDEZ AURRETIK BAIMENDU BEHARREKO JARDUERAK
A. Jarduera lizentziak ematea
Tarifak
Produkzio-industria jarduera
– 300 m2-tik behera
– 301 - 1.000 m2 bitarte
– 1.001-2.500 m2 bitarte
– 2.501 m2-tik gora
Ostalaritza eta jolas jarduerak
– 100 m2-tik behera
– 101 - 250 m2 bitarte
– 251 - 500 m2 bitarte
– 501 m2-tik gora
Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
Bestelako jarduerak
– 100 m2-tik behera
– 101 - 250 m2 bitarte
– 251 - 500 m2 bitarte
– 501 m2-tik gora
Instalazio osagarriak

€
700,29
1.556,22
2.489,97
3.319,95
311,25
622,49
1.037,48
2.593,72
414,99
207,50
414,99
622,49
1.659,97
207,50

B. Jarduera eta instalazioen funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapenak egitea
Tarifak
Produkzio-industria jarduera
– 300 m2-tik behera
– 301 - 1.000 m2 bitarte
– 1.001-2.500 m2 bitarte
–2.501 m2-tik gora
Ostalaritza eta jolas jarduerak
– 100 m2-tik behera
– 101 - 250 m2 bitarte
– 251 - 500 m2 bitarte
– 501 m2-tik gora
Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
Bestelako jarduerak
– 100 m2-tik behera
– 101 - 250 m2 bitarte
– 251 - 500 m2 bitarte
– 501 m2-tik gora
Instalazio osagarriak

€
700,29
1.556,22
2.489,97
3.319,95
311,25
622,49
1.037,48
2.593,72
414,99
207,50
414,99
622,49
1.659,97
207,50

2. ALDEZ AURRETIK KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUERAK
Jarduera eta instalazioen funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapenak egitea
Tarifak
Produkzio-industria jarduera
Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
Bestelako jarduerak
– 100 m2-tik behera
– 101 - 250 m2 bitarte
– 251 – 500 m2 bitarte
– 501 m2-tik gora
Instalazio osagarriak

€
985,62
518,74
259,38
518,74
778,12
1.608,10
259,38

Aplikatu beharreko arauak:
–
–
–

Denboraldiko jarduerek dagokien tarifaren % 25 ordainduko dute.
Establezimendu handitzeak establezimendua handitua izan den m2-en arabera ordainduko dira. Alegia, handitu
diren m2-en arabera tarifa bat edo beste aplikatuko zaio.
Aldez aurreko baimena behar duten jarduerak legeztatzeko espedienteei tarifa biak aplikatuko zaizkie: 1A tarifa
jarduera lizentzia emateagatik eta 1B tarifa jardueraren funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapena egiteagatik.
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–

Beste jarduera nagusi bati lotuta dauden instalazio hauek hartzen dira instalazio osagarritzat: galdara-gelak, aire
girotuaren instalazioak, hotz-ganberen instalazioak, erregai likidoak gordetzeko biltegiak, transformazio-zentroak,
erradiodiagnostiko medikoaren instalazioak etab. Instalazioaren baimena edo egiaztapena jarduera nagusiarekin
batera izapidetzen ez denean aplikatuko da tarifa hau.

f) Udal hilerriko zerbitzuak
Zerbitzu bakanak / Tarifak
Nitxo edo panteoian lurperatzea
Lurrean hobiratzeagatik
Panteoietan barrualdeko garbiketa eta gorpuzkinak berriro kokatzea
Gorpuzkinak hobitik ateratzea eta lekualdatzea
Banaka lurperatzeko nitxoa emateagatik
Hezurtegiaren kontzesioa, ixtea eta gorpuzkinak lekualdatzea barne
Kolunbario baten kontzesioa, ixtea barne
Gorpuzkinak erraustea
Beste hilerrietatik datozen gorpuzkinak erraustea
Jabea edo jabeak hil direla-eta, hilobiak erabiltzeko eskubideak erabat edo zati batean
eskuz aldatzeagatik, baldin eta izapideak jabea edo jabeak hil eta urtebete igaro baino
lehenago egin badira.
Jabea edo jabeak hil direla-eta, hilobiak erabiltzeko eskubideak erabat edo zati batean
eskuz aldatzeagatik, baldin eta izapideak jabea edo jabeak hil eta urtebete igaro eta gero
egin badira

€
90,87
334,12
217,95
109,05
580,93
620,17
552,02
294,14
445,54

120,00

160,00

Aplikatu beharreko arauak:
–
–

Autolikidazio araubidean exijituko da tasa.
Kolunbarioaren kontzesioan ez da gorpuzkinen erraustea sartzen.

Hilerria mantentzeko zerbitzua
Tarifak
Panteoi-kontzesiodun bakoitzak, urteko
Nitxo edo lurreko hilobiren kontzesiodun bakoitzak, urteko
Hezurtegi edo kolunbarioren kontzesiodun bakoitzak, urteko

€
70,76
42,43
14,21

Aplikatu beharreko arauak:
–
–
–
–

–

Tasa ez da proportzionalki banatuko.
Kontzesioaren hurrengo urtean hasiko da tasa ordaintzen.
Kontzesioa bukatzen den urtean ere tasa sortuko da.
Hilobi-kontzesioak dirauen bitartean hilerria mantentzeko zerbitzuaren tasa ordaindu behar da (urte horiei
dagokiena). Interesdunak ordainketa hori kontzesioa egiten den unean bertan edo hark dirauen bitartean egin ahal
izango du.
Tasa hau aldizkakoa da, zergaldia bat dator urte naturalarekin.

Salbuespenak
Udal Hilerriko zerbitzuek, bai zerbitzu bakanek, bai hilerriaren mantentze-lanetako zerbitzuek:
1.
2.
3.

Pobrezian edo antzeko egoera batean hildakoen errausketa, hobiratzea, hobitik ateratzea eta hilerriko mantentzelanak, harik eta gorpuzkinak hezurtegi orokorrean sartzeko indarrean dagoen legedian jarritako epea amaitu arte.
Agintaritza judizialak agindutako zerbitzuak.
Aparteko arrazoiengatik Udalak berak ordaindu behar dituen zerbitzuak. Besteak beste aparteko arrazoia izango
da, hildako pertsonak familiako edo hurbileko senide ezagunik ez izatea. Kasu horretan Udalak ordainduko ditu
Udal Hilerriko zerbitzuak, harik eta gorpuzkinak hezurtegi orokorrean sartzeko indarrean dagoen legedian jarritako
epea amaitu arte.

g) Gizarte zerbitzuak
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Etxez etxeko laguntza zerbitzua honako arauen arabera aplikatuko da: Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Udal Araudia
(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 104 zk., 2006-06-02) eta Arautegi horren ondorengo aldaketa (Gipuzkoako Aldizkari
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Ofiziala, 80 zk., 2011-04-29).
Tarifak

€/orduko
15,00
19,80

Lanegunak
Jaiegunak

- Tasa hau aldizkakoa da, zergaldia bat dator hilabete naturalarekin.
EGUNEKO ZENTROA
Foru Aldundiak finkatutako baremoen arabera aplikatuko dira tasak.
DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN ZARAUZKO UDALERRIKO PERTSONENTZAKO AISIALDI PROGRAMA
ZERBITZUA
Tarifak
Hileko kuota


€/hileko
11,26 €

Tasa hau aldizkakoa da, zergaldia bat dator hilabete naturalarekin.

ADINEKO ETA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO BABESPEKO APARTAMENTUAK
Kontzeptua
Plazaren prezioa pertsonako
Partekatutako apartamentuko plazaren prezioa pertsonako

Tarifa/plaza/eguna
23,41
16,31

GIZARTE LARRIALDIKO APARTAMENTUAK
Gizarte larrialdiko apartamentuen tarifa Gizarte larrialdiko apartamentuen arautegiaren arabera aplikatuko da
(Udalbatzarrak 2010eko ekainaren 30ean egindako bilkuran onartu zen arautegi hori). Tarifa hau ezarri da:
Tarifa

450,00 €/ hileko eta apartamentuko

TRATU TXARREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN HARRERA-APARTAMENTUA
Tratu txarren biktima diren emakumeen harrera-apartamentuko tarifa Tratu txarren biktima diren emakumeen harreraapartamentua arautzeko arautegiaren arabera aplikatuko da (Udalbatzarrak 2010eko ekainaren 30ean egindako bilkuran
onartu zen arautegi hori). Tarifa hau ezarri da:
Tarifa

0,00 €/ egun eta plazako

GIZARTE ZERBITZUEN BEHARRETARAKO BESTELAKO HARRERA APARTAMENTUAK
Auzolana programarako apartamentua
Bazterkerian arriskuan dauden pertsonantzako harrera apartamentua

300,00 €/ hileko eta apartamentuko
50,00 €/ hileko eta apartamentuko

h) Udal merkatua
Tarifak
Bankuetako salmenta-postu irekiak, salmenta-postu eta hilabeteko
Salmenta-postu finkoak, m2 edo frakzioko eta hilabeteko
Lege Zaharren enparantzako hazien salmenta-postua
Aplikatu beharreko araua:


Tasa hau aldizkakoa izango da, eta zergaldiak hilabete naturala hartzen du.

i) Ibilgailuak herri-bidetik jaso edo bertan geldiaraztea
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(Euro)
16,40
16,40
36,19

Ibilgailu mota

Ibilgailua
erretiratzea

Bizikletak
9,36
Ziklomotorrak
15,48
Motozikletak, trizikloak, moto-gurdiak edo
antzekoak
30,76
Turismoak, kamionetak eta antzekoak, 3.000
Kg-tik beherako tona gordina
88,35
Gainontzeko ibilgailuak
61,42
Tona gordina 3.000 eta 7.500 Kg. Tona gordina Zerbitzuaren
bitarteko kamioak
kostuaren arabera
7.500 Kg-tik gorako auto eta kamioiak
Zerbitzuaren
kostuaren arabera

Ibilgailua egun
Ibilgailua 24
edo frakzio
orduz edo frakzio
batez gordetzea
batez ibilgetzea
2,07
4,66
4,10
14,83

Ibilgailua 24
ordutik gora
ibilgetzea
1,97
3,85

4,10

28,54

3,85

15,48
15,48

56,87
71,14

14,42
21,40

46,10

213,08

42,71

46,10

213,08

42,71

Aplikatu beharreko arauak:
1. Jasotzeko lanak hasi ondoren baina bukatu baino lehen gidaria edo ibilgailuaren arduraduna azaltzen bada
ibilgailuaren kargu egiteko asmotan, goian adierazitako tarifen % 50ari dagozkion prezio publikoak sortuko dira.
2. Ibilgailua geldiarazteko edo bide publikotik kentzeko lanak hasten diren momentuan sortzen da zergak ordaintzeko
obligazioa, hau da, jaso beharreko ibilgailuaren ondoan garabia dagoenean, nahiz eta oraindik lanean hasi gabe egon.
3. Ibilgailuaren ezaugarriengatik Udalak hura jaso eta lekualdatzeko bitarteko egokiak ez baditu, zerbitzuaren
kontratazioak sortutako gastuak ordainduko dira.
j) Kultur zerbitzu eta instalazioen erabilera
k) Gazteria Departamentuaren Zerbitzuak.
Tarifak
Ludoteka
Udaleku irekia - uztailean
Udaleku irekia - abuztuan

€
doan
85,60
42,80

l) Zerbitzu higienikoak
Tarifak
Itsasertzeko pasealekuko dutxak
Itsasertzeko pasealekuko komunak

€
1,60
0,60

m) Agiriak izapidetu eta egitea
Hirigintza lizentziak:
Obrak jakinaraztea
Partzelak eta eraikinak banantzeko lizentzia
Obra lizentzia eta exekuzio aginduak:
Aurrekontua 20.000 € baino txikiagoa
Aurrekontua 20.000 eta 100.000,99 € bitartekoa
Aurrekontua 100.001 eta 500.000 € bitartekoa
Aurrekontua 500.000 €-tik gorakoa
Lehen erabilera, okupazio eta erabilera aldaketarako lizentziak:
Etxebizitza bakoitzeko
50 m2 baino gutxiagoko lokal komertzialak eta jarduera profesionalekoak
50 m2 edo gehiagoko lokal komertzialak eta jarduera profesionalekoak
Etxebizitzarekin loturarik ez duten garaje eta trastelekuak
Familia bakarreko edo biko etxebizitzak
500 m2-tik beherako pabilioi industrialak
Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin bakoitzeko
500 m2 edo gehiagoko pabilioi industrialak
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(Euro)
21,47
80,09
42,91
142,97
428,58
857,06
28,63
28,63
71,49
14,38
228,61
228,61
228,61
314,36

Obra lizentziak eskatu eta ukatu egiten badira, ez da tasarik aplikatuko.
Bide publikotik ikus daitezkeen publizitate-kartelak jartzeko lizentziak:
12 m2-tik beherako publizitate-kartelak
12 eta 32 m2 bitarteko publizitate-kartelak
32 m2-tik gorako publizitate-kartelak
Hirigintza txostenak
Oinarrizko txostenak
Hirigintzako plangintza eta ordenantzei buruzko txosten orokorrak
Hirigintza zedulak
Eraikuntza proiektuen bideragarritasunari buruzko txostenak
Hirigintzako plangintza/kudeaketarako proposamenen
bideragarritasunari buruzko txostenak
Interesdunak eskatuta, aurri deklarazioen espedienteetan txostena egitea

42,91
92,96
142,97
(Euro)
36,32
142,97
85,80
171,49
214,29
2.371,27

Beste batzuk:
Tarifak
(Euro)
Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentzia
207,81
Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentzia berritzea
104,05
Udaltzaingoak egindako txostenak
31,71
Zigor-espedienteen kopiak bidaltzea
15,49
Obra, deskarga, etab. egiteko, aparkalekua gordetzea
60,00
Ondasun Higiezinetan egindako kalteei buruzko udal txostenak
10,26
Udal zerbitzuetara atxiki gabeko ibilgailu astunak, hiri bideetan nahiz landa bideetan,
zirkulatzeko baimenak
75,32
Udal funtzionarioen postuetan aukeratze-prozesuan izen ematea
7,95
FOTOKOPIAK:
Kopia bakoitza edo orri inprimatua (t/b – DIN A4)
0,10
Kopia bakoitza edo orri inprimatua (koloretan – DIN A4)
0,50
Kopia bakoitza edo orri inprimatua (t/b – DIN A3)
0,15
Kopia bakoitza edo orri inprimatua (koloretan – DIN A3)
1,00
Udal liburutegia: Galdutako txartela berritzeagatik
3,50
Udal liburutegia: Galdutako liburua berriz jartzea
Liburu berdina edo antzekoa entregatzea

n) Udal zerbitzu eta instalazioak erabilera
(Euro)

Tarifak
Udaletxeko aretoa
Etxezabalako aretoa
Villa Munda (1. edo 2. gela)

124,50
67,96
67,96

Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateak (Eusko Jaurlaritzako edo
Zarauzko Udaleko elkarteen erregistroan izena emanda daudenak) eta pertsona fisikoen taldeak (38/2003 Legearen 11.
artikuluan jasotakoak), irabazi-asmorik gabeko jardueretan.

8. ORDENANTZA:
ZERBITZUAK ETA JARDUERAK EGITEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA
ERANSKINA
a) UDAL EUSKALTEGIA
Tarifak
Aurrez aurreko ikastaroa/orduko
Autoikaskuntza zerbitzua/orduko
C2 profila on-line
Erretiratuentzako ikastaroak

euro
1,03
2,09
3,17
Doan
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b) UDAL TXAKURTEGIKO ZERBITZUA
Tarifak
Egun edo frakzio bakoitzeko
Animalia bakoitzeko

euro
11,05
54,15

c) HERRIKO AUTOBUSA ETA GARRAIO PUBLIKOA
ITG tarifa-sisteman araututako tarifak eta erregelamendu horretan xedatutakoak aplikatuko dira, honako hauetan
oinarrituta: a) Tarifen integrazioko sistema jartzeko Udalak sinatutako lankidetza-hitzarmena (Udalbatzarraren 2013ko
irailaren 25eko akordioa) eta b) Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako
Administrazioen eremuan, bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko
Erregelamendua (Udalbatzarraren 2014ko azaroaren 26ko akordioa).
Jartzen diren aldirietako aparkalekuetan:
Tarifa

Ibilgailu bakoitzeko
joan-etorria

Udalerrian jarritako aldirietako aparkalekuetan aparkatutako ibilgailu bakoitzeko
erabiltzaileentzako autobus zerbitzua

1,00 €

GAUEKO TAXI-BUS ZERBITZUA:
Zarauzko Udalak, aldi baterako edota hainbat egunetan, herritarrei eskaintzen dien garraio zerbitzua. Garraio zerbitzua
gauez emango da eta etxera buelta segurua bermatzea du helburu. Beti kokapen berdinetik irtengo du eta ezin du bidean
bezerorik jaso. Zerbitzu partekatua da, alegia, bidaia bakoitzean hainbat erabiltzaile eramango ditu.
Tarifa
Irtera geltokitik herriko edozein tokira, Talai Mendi goia ezik
Zerbitzua Talai Mendi goiara

Ibilgailu bakoitzeko
joan-etorria
2€
3,50€

d) UDAL HAURTZAINDEGIA
Tarifak
Bazkaria
Askaria

euro/hileko
78,55
17,12

Jangelako kuota hurrenez hurren % 25, % 50 edo % 75 murriztu ahal izango da, baldin haurra aste batean, bitan edo
hirutan joaten ez bada, baina hutsegitea justifikatzen badu.
e) ZARAUZKO TURISMO BULEGOA:
Tarifak (BEZ sartuta)
Boligrafoa
Boligrafo argiduna
Metalezko giltzatakoa
Gomazko giltzatakoa
Mahaiko erlojua
Aterkia (kirten borobilduna)
Poltsikoak hustekoa
Postalak
Posterra
Helduen kamiseta
Umeen kamiseta
Bisera
Intsignia-pina
Erlojua
Pegatina (toldo urdina)
“Zarautz” pegatina
Arkatza (Swarovski)

euro
1,00
3,50
3,50
3,00
4,50
12,50
8,50
1,00
3,00
12,50
8,50
7,00
2,00
17,00
0,90
2,50
1,50
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Pen Drive-a (16GB)
Libreta
Motxila
Balea
Katilua
Txapa
Sisters poltsa
Sisters motxila
Sisters katilua
Sisters koadernoa
Sisters liburua
Sisters giltzatakoa
Mugikorraren kargagailua
“Toldotxo” platera
Estropaden jokoa
Erraldoiak
Kandela

12,50
2,50
3,90
15,00
6,00
2,50
10,00
12,00
10,00
8,00
9,95
8,00
15,00
5,00
14,00
12,00
17,00

f) KULTURA ETA ARTE ETA HISTORIA MUSEOA
Zarauzko Arte eta Historia Museoa: museoko sarrerak (bisita gidatua sartuta)
Tarifak

euro

Prezioa pertsonako

2,00

Prezioa pertsonako (10–20 pertsona arteko taldeak)
Prezioa pertsonako (21 pertsonatik gorako taldeak)
Zarauzko eskolak

- % 10
- % 20
Doan

Zarauzko Arte eta Historia Museoa: “Menosca kontu-kontari / Menosca cuento a cuento”
Taldeentzako prezioak
Ipuin-kontalaria (ordu bat)
Ipuin-kontalaria (ordu bat) + beste jarduera bat (ordu bat)
Zarauzko eskolak

euro
66,70
97,50
Doan

Zarauzko Arte eta Historia Museoa: “Menoscaren bila / En busca de Menosca”
Taldeentzako prezioak
Jardueraren prezioa
Zarauzko eskolak

euro
87,25
Doan

Zarauzko Arte eta Historia Museoa: “Menosca espedizioa / Expedición Menosca”
Taldeentzako prezioak
Jardueraren prezioa
Zarauzko eskolak

euro
87,25
Doan

Zarauzko Arte eta Historia Museoa: “Zarautz zure eskuetan / Zarautz en tus manos”
Taldeentzako prezioak
Jardueraren prezioa
Zarauzko eskolak

euro
87,25
Doan

Zarauzko Arte eta Historia Museoa: “Zarautz zure eskuetan” jarduera egiteko materialaren alokairua
Materialaren alokairua
PDA alokatzea (3 ordu)
PDA alokatzea (09:00-16:00)
GPS alokatzea (3 ordu)
GPS alokatzea (09:00-16:00)

euro
5,65
7,70
3,65
5,65
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Zarauzko Arte eta Historia Museoa: Bisita kulturalak Zarauztik kanpora
Prezioa
Prezioa pertsonako

euro
22,60

Ibilbide gidatuak
Prezioa
Prezioa pertsonako
Prezioa pertsonako (10-20 pertsona arteko taldeak)
Prezioa pertsonako (21 pertsonatik gorako taldeak)
14 urtetik beherakoak (heldu batek lagunduta)
Zarauzko eskolak

euro
2,50
- % 10
- % 20
Doan
Doan

Kultura Departamentuko ikastaroak (plaza dantza...)
Prezioa
Matrikularen prezioa pertsonako (gehienez 10 orduko ikastaroak)
Matrikularen prezioa pertsonako (11-20 ordu bitarteko ikastaroak)
Matrikularen prezioa pertsonako (20 ordutik gorako ikastaroak)

euro
15,90
31,80
61,60

ZERBITZU ETA INSTALAZIO KULTURALEN ERABILERA
Udal argazki artxiboa:
Zarauzko Udal Argazki Artxiboa – Archivo Fotografico Municipal de Zarautzek (ZUAA-AFMZ) funtsen gaineko
eskubide guztiak ditu.
Prezioa
Erabilera Pribatua / Ez Pribatua (irabazi-asmorik gabekoa): CD (TIFF/JPEG):
Erabilera Pribatua / Ez Pribatua (irabazi-asmoa duena): CD (TIFF/JPEG):
«Kultur taldeek» eta «gizarte izaerako elkarteek» irabazi-asmorik gabeko jarduerak egiten
dituztenean:
«Kultur taldeek» eta «gizarte izaerako elkarteek» irabazi-asmoa duten jarduerak egiten
dituztenean:
«Elkarte profesionalek» edo «sindikatuek» irabazi-asmorik gabeko jarduerak egiten
dituztenean:
«Elkarte profesionalek» edo «sindikatuek» irabazi-asmoa duten jarduerak egiten dituztenean:

euro
4,65
61,60
Doako lagapena

61,60
4,65
61,60

Prestakuntza izaera duten jarduerak “irabazi asmorik gabekotzat” hartuko dira, eta kasu bakoitzerako jarritako prezioak
aplikatuko dira.
KULTUR ZERBITZU ETA INSTALAZIOEN ERABILERA
Modelo aretoaren erabilera
Tarifa
Eguneko tarifa

euro
150,00

Modelo aretoa erabiltzeagatik prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egongo dira honako hauek: irabazi-asmorik
gabeko elkarte eta erakundeak (Eusko Jaurlaritzako edo Zarauzko Udaleko erregistroan inskribatuta daudenak) eta
irabazi-asmorik gabeko jarduerak egiten dituzten pertsona fisikoen taldeak (38/2003 Legeko 11. artikulua).
Modelo aretoko zerbitzuak
Tarifa
Aretozaina eta oinarrizko lanak*, 4 ordu edo frakzioa
Aretozaina eta oinarrizko lanak, ordu gehigarria
Sarreren salmenta, 2 ordu edo frakzioa
Sarreren salmenta, ordu gehigarria
Atezaina, 2 ordu edo frakzioa
Atezaina, ordu gehigarria
* Oinarrizko zerbitzuak:
- Instalazioa ireki/itxi
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euro
120,00
30,00
50,00
25,00
50,00
25,00

- Berogailua piztu/itzali
- Oinarrizko soinua eta argia erabiltzea
- Udalaren proiektagailu digitalarekin proiekzioa + soinua
Sanz Enea Kultur Etxea
Tarifak
Erakusketa-gela (1 zk.)
Erakusketa-gela (2 zk.)
Erakusketa-gela (3 zk.)
Erakusketa-gela (4 zk.)
Bilera-gela (1. solairua)
Ordenagailua + inprimagailua
Telefonoa
Faxa
Erreprografia zerbitzua
Magnetoskopioa + TB monitorea
Diapositiben proiektagailua
Gardenkien proiektagailua

euro
65,15
32,83
32,83
65,15
16,41
16,41
27,50
27,50
27,50
11,20
11,20
11,20

Ebro Etxea
Tarifak
Sotoko areto handia (eskuina)
Behe-solairuko areto handia (eskuina)
Behe-solairuko areto handia (ezkerra)
Lehen solairuko areto handia (eskuina)
Lehen solairuko areto handia (ezkerra)
Tornu gela
Ordenagailua + inprimagailua
Telefonoa
Erreprografia zerbitzua
Magnetoskopioa + TB monitorea
Diapositiben proiektagailua

euro
65,15
65,15
65,15
65,15
65,15
65,15
16,41
27,70
27,70
11,28
11,28

Villa Munda
Tarifak
Udal Musikategiko gela (1 zk.)
Udal Musikategiko gela (2 zk.)

euro
54,38
54,38

Vista Alegre
Tarifak
Entsegu-gela

euro
23,61

Tasa hori aldizkakoa da, alegia, zergaldia bat dator hiruhileko naturalarekin.
Gaztelekua
Tarifak
Bilera-gela
Informatika gela
Erabilera anitzeko A gela
Erabilera anitzeko B gela
Ikuskizun aretoa
Tailer gela bakoitzeko
Zinema pilotalekuko kantxa

euro
36,02
149,28
72,53
119,67
119,67
72,53
149,28

Aplikatu beharreko arauak:
a)
b)

Adierazitako tarifak egunerokoak dira, Vista Alegreko entsegu-gela erabiltzekoa izan ezik; azken hori hilerokoa
baita.
Instalazioak egun erdian erabiliz gero, aipatutako tarifen ordainketa %60an libratuko da.
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c)

d)

Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateak (Eusko Jaurlaritzako edo
Zarauzko Udaleko elkarteen erregistroan izena emanda daudenak) eta pertsona fisikoen taldeak (38/2003 Legearen
11. artikuluan jasotakoak), irabazi-asmorik gabeko jardueretan.
Alkatetzaren Dekretu bidez tasa ordaintzetik salbuesteko baimena eman ahalko da, irabazi-asmorik gabeko
jardueretan.

g) UDAL KIROLDEGIA
Hileko abonu-kuotak
FAMILIAK
Familiarena
Guraso bat gehi seme-alaba bat
Guraso bat gehi bi seme-alaba edo gehiago
BANAKAKOAK
18 urtetik gorakoak
18 urte arteko gazteak
3 urte arteko haurrak
65 urtetik gorakoak

Tarifa orokorra

Tarifa soziala

35,05
26,97
29,67

22,46
17,55
19,29

21,59
10,79
0,00
10,79

14,02
7,06
0,00
7,06

Familiak honela osatuta daude, prezio publiko hauen ondorioetarako: senar-emazteak edo erregistratutako izatezko bikoteak
eta etxe berean bizi diren 21 urtetik beherako seme-alabak.
Abonuak hilero automatikoki luzatuko dira, abonatuak baja ematen ez duen bitartean. Bajak ondorioa izango du eskatu eta
hurrengo hilabetean.
Alta berrien matrikulak: alta berriak egiten direnean, dagokion tarifaren hilabete bat ordainduko da matrikula moduan.
Federatuen tarifetan sartuta dauden abonatuek ez dute matrikula hori ordaindu beharko.
Tarifa sozialak: Tarifa sozialak lortu ahalko dituzte Zarautzen erroldatutako pertsonek baldin ondorengo baldintza betetzen
badute:
Familien edo familia-unitateko partaide ez diren banakako pertsonen diru-sarrera haztatuek ez badituzte gainditzen familiaerrenta estandarizatuaren 16,581,90 euro
Familia-errenta estandarizatua honela lortzen da: familia-errenta zati familia-unitateari dagokion baliokidetasunkoefizientea.
Familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea honela lortzen da: familia-unitatea osatzen duen pertsona
bakoitzari ondorengo koefizienteetatik dagokiona aplikatu ondoren lortzen den batura:
a)
b)
c)
d)

Eskatzailea bi gurasoko familia-unitateko kide izatea: 1,00.
Eskatzailea familia-unitateko kide ez izatea: 1,00
Ezkontidea edo izatezko bikotea: 0,5.
Familia-unitateko seme edo alaba bakoitza: 0,3.

Eskatzaileak ez badauka ezkontiderik edo izatezko bikoterik edo emakumeen aurkako indarkeriaren biktima bada, 0,3
batuko zaio adierazitako koefizienteari.
Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako bati % 33ko edo gorakoko desgaitasuna onartu badio horretarako eskumena
duen agintaritzak edo mendekotasun egoera aitortuta badauka (abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonala
sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak eta horren garapeneko arauek xedatutakoari
jarraiki), 0,3 batuko zaio dagokion koefizienteari.
Familia-errenta honela zehaztuko da: zerga-hobariaren aurreko urtean, familia-unitateko kide guztien PFEZen likidaziooinarriak batuta (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).
Ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arautzaile edo epai judizialaren arabera seme-alaben
zaintza daukan aita edo ama eskatzailearen zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura hartuko da
kontuan, eta horri egungo ezkontide edo izatezko bikotearen diru-sarrerak gehituko zaizkio, halakorik edukiko balu.
Familia-unitatea honako hauek osatuko dute:
a)

Eskatzailea,
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b)
c)

bere ezkontidea (ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortziorik ez badago) edo izatezko bikote modura
eskatzailearekin batera bizi den pertsona (behar bezala frogatuta baldin badago), eta
bere zaintzapean etxebizitza berean bizi diren seme-alabak.

Tarifa sozialeko abonuaren iraupena gutxienez urtebetekoa izango da.
Azaroan eta abenduan egingo dira tarifa sozialen abonuak lortzeko eskaerak, eta urtero-urtero berritu beharko dira.
Ikastaroak, hileko prezioak
Gimnasioetan, saio 1 astean
Gimnasioetan, 2 saio astean
Gimnasioetan, 3 saio astean
Igerilekuetan, saio 1 astean
Igerilekuetan, 2 saio astean
Igerilekuetan, 3 saio astean

Abonatuak
14,50
29,00
39,00
17,00
34,60
50,25

Programak
Soinketa +60
Tipi tapa +65
Egokitua
Igeriketa sustapen kanpaina
Eskola kiroleko programa inklusiboa
Eskola kiroleko programa E1
Igeriketa eskola hiruhilekoa
Oporrak pakean

Abonatuak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,40
0,00

Beste zerbitzu batzuk
Eguneko sarrera, 18 urtetik beherakoak
Eguneko sarrera, 18 urtetik gorakoak
Eguneko sarrera 10 pertsona arteko taldeak, 18 urtetik beherakoak
Eguneko sarrera 10 pertsona arteko taldeak, 18 urtetik gorakoak
10 sarrerako bonua, 18 urtetik beherakoak
10 sarrerako bonua, 18 urtetik gorakoak
Hitzaldi-aretoaren alokairua, orduko (gainerako jarduerak)
Pista edo gimnasioak alokatzea, orduko, aldagelarik gabe
Pista edo gimnasioak alokatzea, orduko, aldagelarekin
Belar artifizialeko zelaia alokatzea, orduko, aldagelarik gabe
Belar artifizialeko zelaia alokatzea, orduko, aldagelarekin
Zinema frontoia alokatzea, argirik gabe, orduko
Zinema frontoia alokatzea, argiarekin, orduko
Aritzbatalde frontoia alokatzea, argirik gabe, orduko
Aritzbatalde frontoia alokatzea, argiarekin, orduko
Zinema frontoia hiruhileko abonatuak, argirik gabe, orduko
Zinema frontoia hiruhileko abonatuak, argiarekin, orduko
Aritzbatalde frontoia hiruhileko abonatuak, argirik gabe, hileko
Aritzbatalde frontoia hiruhileko abonatuak, argiarekin, orduko
Bainu-txanoak
Igerilekua, kalea/orduko erreserbatzea
Eskuoihalak
Squash (bazkide ez direnak)
Squash (bazkideak)
Dutxa
Galdutako txartela berritzea

Ez abonatuak
26,80
53,60
63,75
30,50
56,60
72,20
Ez abonatuak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,25
0,00
Prezioa
3,25
5,80
20,60
41,10
20,60
41,10
51,25
38,40
51,25
38,40
51,25
13,70
18,25
14,90
20,60
11,45
16,00
12,60
18,25
5,10
42,80
19,30
5,75
0,90
1,55
3,05

Udalak baimendutako jarduera kultural, sozial eta kiroletakoetan prezio publikoa ordaintzetik salbuetsi ahalko da.
i) PSIKOMOTRIZITATE ZERBITZUA
Tarifak
Ikasle bakoitzeko

euro/hileko
32,20
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j) PASABIDE PLAKAK
Tarifak
Pasabide plakak

euro
34,21

k) PREBENTZIO ZERBITZUA
Ikastaroak
Prebentzio zerbitzuak antolatzen duen edozein ikastarotan parte hartzeko matrikula:
Tarifak
10 ordu arteko ikastaroak
11tik 20 ordura bitarteko ikastaroak
20 ordutik gorako ikastaroak
Gurasoen tailerra (urteko tarifa)

euro
10,00
15,00
20,00
50,00

l) BERDINTASUN ARLOA
Ikastaroak
Berdintasun arloak antolatzen duen edozein ikastarotan parte hartzeko matrikula:
Tarifak
10 ordu arteko ikastaroak
11tik 20 ordura bitarteko ikastaroak
21etik 30 ordura bitarteko ikastaroak
31tik 50 ordura bitarteko ikastaroak
51tik 70 ordura bitarteko ikastaroak
70 ordutik gorako ikastaroak

euro
10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00

m) IMMIGRAZIO ZERBITZUA
Ikastaroak
Immigrazio zerbitzuak antolatzen duen edozein ikastarotan parte hartzeko matrikula 10 eurokoa izango da.

n) GIZARTE ZERBITZUETAKO IKASTAROAK
Tarifak
10 ordu arteko ikastaroak
11tik 20 ordura bitarteko ikastaroak
20 ordutik gorako ikastaroak

euro
10,00
15,00
20,00

Salbuespenez, pertsonaren egoera ekonomikoa dela eta, edo Gizarte Zerbitzuek horrela baloratzen duten ikastaro
berezietan, doakoa izan ahalko da.
o) EUSKARA DEPARTAMENTUA:
Ikastaroak
Tarifa
AISA
DENDAKETAN
OSTALARITZA

euro
10,00
10,00
10,00
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p) DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN ZARAUZKO UDALERRIKO PERTSONENTZAKO AISIALDI
PROGRAMA ZERBITZUA
Tarifak
Kukufraka programa, hileko
Udarako udalekuak, hamabostaldiko

euro
11,26
51,55

q) SURF ETA BODY BOARD ESKOLA:
Zarauzko hondartzako txandakako baimenak
Kategoria

Hondartzako arloak: prezioak parte-hartzaile bakoitzeko eta orduko
Eguzki Lore
Dama
Eremua
Borghetto
Desertu txikia
Kanala
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
1,00 €
4,00 €

Munoa
1
2
3
Surf eskolen kategoriak:

1. kategoria: surfarekin zerikusia duen “surf eskola” edo “txikizkako merkataritza” jarduerako Zarauzko Udalak
emandako irekitze-lizentzia edo egiaztatze formala duten enpresak.
2. kategoria: bere jarduera herrian egiten duten ekintzaileak.
3. kategoria: bere jarduera Zarautzen kokatuta ez badute ere, bertako ostalariekin batera, aukera turistiko integralak
eskaintzen dituzten enpresak.
r) UDAL MUSIKA ESKOLA
2018-2019 ikasturtea
Ikasgaia

Matrikula (euro)

Musika hizkuntza (haurrak)
Musika hizkuntza (helduak)
Instrumentua
Musika tailerra
Instrumentu multzoak
Musikoterapia
Kantua (haurrak eta gazteak)

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Ikastaroaren
prezioa (euro)
195,00
300,00
390,00
300,00
210,00
350,00
150,00

2019-2020 ikasturtea
Ikasgaia

Matrikula (euro)

Musika hizkuntza (haurrak)
Musika hizkuntza (helduak)
Instrumentua
Musika tailerra
Instrumentu multzoak
Musikoterapia

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Ikastaroaren
prezioa (euro)
200,00
310,00
400,00
310,00
220,00
350,00

Prezio publikoen ezarpenaren arauak
–
–
–
–

Matrikula formalizatzeko nahitaezkoa da ordainketa eginda edukitzea.
Matrikularen zenbatekoa ez da itzuliko.
Zozketa egin ondoren, itxaron-zerrenda bat osatuko da, ikasturtean zehar hutsik geratzen diren plazak
betetzeko.
Matrikula ezin da telefonoz egin.

BAJAK: baja emateko prozedura
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Musika tailerra eta Musika hizkuntza:
Ikastaroa hasi eta gero bajaren bat badago, idazkaritzan jakinarazi beharko da. Ondorengo epeen arabera ordainduko
dira kuotak:
–
Baja, irailetik abendura arte (biak barne): abendura arte kobratuko da (abendua barne).
–
Baja, urtarriletik martxora arte (biak barne): martxora arte kobratuko da (martxoa barne).
–
Baja, apiriletik ekainera arte (biak barne): ekainera arte kobratuko da (ekaina barne).
Instrumentua
Ikastaroa hasi eta gero bajaren bat badago, idazkaritzan jakinarazi beharko da.
Kuoten ordainketa:
–
Baja emandako instrumentuaren itxaron-zerrendan ikasleak badaude, baja hartu duen ikaslea ordezkatu
egingo da, eta ez du kuota gehiago ordainduko.
–
Baja emandako instrumentuaren itxaron-zerrendan ikaslerik ez badago, baja hartu duen ikasleak ikasturte osoa
ordaindu beharko du.
Matrikula egitearekin batera, ikasleak onartu egingo ditu Musika Eskolako arauak.

10. ORDENANTZA FISKALA:
TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
ERANSKINA
Zerga-kuotak:
1.- Aparkatzeko bereizgarria edo baimena lortu eta, kasu bakoitzean, dagokion baldintzetan aparkatu ahal izateko,
Zarauzko Udalerriko Bide Publiko Jakinetan Ibilgailuen Aparkamendua arautzeko Ordenantzan ezarritakoaren arabera,
honako zerga-kuotak ezarri dira urte edo frakzio bakoitzeko:
- Egoiliarren txartela/bereizgarria, (etxebizitza bakoitzeko):
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko

30,00 euro

- Egoiliarren aparteko txartela/bereizgarria, (etxebizitza bakoitzeko):
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko

30,00 euro

- Jarduera ekonomikoekin lotuta dauden ibilgailuen txartela/bereizgarria, (enpresa bakoitzeko):
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko
30,00 euro

- Jarduera ekonomikoekin lotuta dauden ibilgailuen txartela/bereizgarria (TAO ordenantzako 9.c art.):
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko
45,00 euro
- TAO ordenantzako 10. artikuluan araututako txartela/bereizgarria:
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko

45,00 euro

- Egoiliar ez diren langile eta autonomoen ibilgailuen txartela/bereizgarria (TAO ordenantzako 10 b. art.):
Txartel edo bereizgarri hilerokoa
— 25,00 euro
- Arautu gabeko zonetako egoiliarren txartela/bereizgarria, (TAO ordenantzako 11.a art.):
Txartel edo bereizgarri bakoitzeko
10,00 euro
- Alboko udalerrietako auzo jakinetako egoiliarren ibilgailuen txartela/bereizgarria (TAO ordenantzako 11.b art.):
Txartela edo bereizgarria
— 30,00 euro
- Mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuen txartela/bereizgarria: 0,00€
2.- Aparkatzeko baimena, epe jakin baterako, honako tarifa-zona hauetan:
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Errotazio handiko zonetan aparkatzea, erabiltzaile guztientzat:
Denbora

Errotazioa handia

15 min.

0,00

30 min.

0,50

60 min.

1,30

90 min.

2,50

SALAKETA DEUSEZTATU (Denbora gaindituta)

20,00

SALAKETA DEUSEZTATU (tiketa jarri ez delako)

25,00

Araututako gainontzeko zonetan aparkatzea, zirkulazio-baimenaren helbidea Zarautzen duten ibilgailuentzat:
1-6 Zona
3-5 Zona
2-4 Zona
Ibilgailu industriala
Denbora
0-15 min.

0,00

0,00

0,00

0,00

30 min.

0,40

0,35

0,25

0,25

60 min.

0,85

0,75

0,50

0,50

90 min.

1,25

1,15

1,00

1,00

120 min.

2,15

1,75

1,50

1,50

150 min.

2,70

2,20

2,00

2,00

180 min.

3,25

2,60

2,40

2,40

210 min.

4,85

3,80

2,70

2,70

240 min.

5,50

4,75

3,00

3,00

Egun osoa

11,0

7,50

6,00

6,00

20,00

20,00

20,00

20,00

SALAKETA DEUSEZTATU
(Denbora gaindituta)

SALAKETA DEUSEZTATU
(tiketa jarri ez delako)
25,00
25,00
25,00
*Minusbaliatuen Europako Txartela duten ibilgailuek % 20-ko deskontua izango dute.
(*) Salberdineko aparkalekua, egun osoa: 7,50 €
Araututako zonetan aparkatzea, gainerako erabiltzaileentzat:
1-6 Zona
3-5 Zona
Denbora

2-4 Zona

25,00

Ibilgailu industriala

30 min.

0,45

0,40

0,30

0,30

60 min.

0,90

0,80

0.60

0.60

90 min.

1,35

1,20

1,10

1,10

120 min.

2,40

2,20

1,60

1,60

150 min.

3,00

2,70

2,00

2,00

180 min.

3,60

3,00

2,50

2,50

210 min.

5,25

3,85

2,70

2,70

240 min.

6,00

4,75

3,00

3,00

Egun osoa

12,00

7,50

6,5

6,5

SALAKETA DEUSEZTATU
(Denbora gaindituta)

20,00

20,00

20,00

20,00

SALAKETA DEUSEZTATU
(tiketa jarri ez delako)

25,00
25,00
25,00
*Minusbaliatuen Europako Txartela duten ibilgailuek % 20-ko deskontua izango dute.
(*) Salberdineko aparkalekua, egun osoa: 7,50 €

25,00

Udaldirako zona berezietan aparkatzea:
Zona bereziak
240 minutu

2,50

Egun osoa

5,00

SALAKETA DEUSEZTATU (Denbora gaindituta)
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20,00

SALAKETA DEUSEZTATU (tiketa jarri ez delako)

25,00

Tiket bereziak
20 tiketeko taloitegia, aldi baterako ostatua emateko establezimenduentzat
(egun osoan aparkatzeko)

80,00 €

10 tiketeko taloitegia, etxebizitza bakoitzeko (egun osoan aparkatzeko)(*)

60,00 €

20 tiketeko taloitegia, etxebizitza bakoitzeko (4 ordutan aparkatzeko)(*)

60,00 €

1 ordu aparkatzeko tiketa, dendetako bezeroentzat

0,40 €

2 ordu aparkatzeko tiketa, dendetako bezeroentzat

1,00 €

(*) Gehienez taloitegi bat etxebizitza bakoitzeko; bi aukeretako bat hautatu beharko da.
Egoiliarren guneetan salaketak baliogabetzea
Salaketa baliogabetzea (tiketarekin)

20,00 €

Salaketa baliogabetzea (tiketik gabe)

25,00 €

3.- 7 zonan aparkatzeko baimena (autokarabanak): 3,00 €/eguneko
4- Txartel berria ateratzea, ibilgailua edo etxebizitza aldatzeagatik edo beste arrazoiren batengatik: 5,00 €
5.- Txanpon-txartela ateratzea: 5,00 €.

11. ORDENANTZA FISKALA:
TAXI LIZENTZIAK EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
ERANSKINA
Zergazko kuotak:
Egitate zergagarria
1. Lizentziak ematea
2. Titularraren heriotza, erretiroa edo ezgaitasuna dela eta ezkontide alargunaren zein
derrigorrezko oinordekoen alde burututako lizentzi eskualdaketak baimentzea.
3. Aurreko atalean sartzen ez diren eskualdaketak baimentzea.

€
488,49
488,49
3.799,40

9.- 2019. URTERAKO AUTO-TAXI ZERBITZUAREN TARIFAK
2018UUUU0007 espedientea

2002an, Eusko Jaurlaritzak 2/2000 Legea (turismo ibilgailuetan eskainitako
hiriko eta hiri arteko garraioa arautzen duena) garatzen duen Erregelamendua onartu
zuen. Lege horrek ezarritakoaren argitara, ARAUBIDE BEREZIKO EREMUA eratu zen Urola
Kostan, Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaia biltzen dituena. Hori guztia egin da,
Lurralde Antolamendu eta Garapenerako Foru Diputatuaren aginduaren bidez (487/05
Foru Agindua, GAO 180 zk., 2005-09-22).
Urola Kostako Udal Elkarteak 2018ko irailaren 6ko idatziaren bidez (udaletxeko
sarrera-erregistroan 11.516 zk.) Udal honi jakinarazi dionez, Taxiaren Eskualdeko
Batzordeak erabaki du 2019rako taxien 2018ko tarifei %2,3ko igoera gehitzea; eta, bide
batez, Gipuzkoako Taxien Elkarteak aurkeztutako dokumentazioa bidali du, Udalbatza
honek onar dezan.

36

Urola Kostako Taxiaren Eskualdeko Batzordeak aurkeztutako proposamena
aztertu ondoren, batzorde horrek aurkeztutako “Auto-taxiaren idatzia 2019ko tarifei
buruz” kontuan izanik, Herritarren informazio-batzordeak hala proposatuta,
Udalbatzarrak, aho batez,
ERABAKI DU
Lehena.- 2019. urterako Zarauzko AUTO-TAXI ZERBITZUAREN HIRI-TARIFAK
onartzea, ondoren zehazten denaren arabera:
TARIFA

Abiasaria

Ibilitako km-ko

Itxoite-ordua

1*

5,4344 euro

1,1597 euro

22,1480 euro

2**

6,4690 euro

1,8497 euro

36,1523 euro

Gutxieneko tarifan barne hartuta daude 1,5 Km-ko ibilbidea egitea edo 5 minutuz itxoiten egotea.
(*)
(**)

Tarifa hau lanegunetan aplikatuko da, goizeko 07:00etatik gaueko 22:00etara.
Tarifa hau egunero aplikatuko da, gaueko 22:00etatik goizeko 07:00etara. Era berean, 2. tarifa hau goizeko
07:00etatik gaueko 22:00etara aplikatuko da, igandeetan, dagokion autonomia- eta toki-arautegian zehaztutako
jaiegunetan eta larunbatetan, eta baita abenduaren 24 eta 31n ere.

Bigarrena.- Akordio hau Urola Kostako Udal Elkarteari bidaltzea, arauzko
izapideak bete ditzan.
Hirugarrena.- Udal honek urtero udalerrian taxibus zerbitzua sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzen ditu. Oinarri horietan honako tarifak zehazten
dira:
TARIFA

Prezioa

Hirigunearen barruan egindako taxibus zerbitzua

9,00 euro

Hirigunearen kanpoan egindako taxibus zerbitzua

15,00 euro

2019. urterako prezio horiek mantenduko dira.

10.IRABAZI
PROPOSAMENA:

ZARAUTZ

UDAL

TALDEAK

AURKEZTUTAKO

— Apustu eta zorizko jokoetarako aretoak ikastetxeetatik, kultur zentroetatik
eta haurrrentzako guneetatik hurbil kokatzeko mugari buruzko mozioa.
2018O0010016 espedientea

Ondoren, IRABAZAI ZARAUTZ udal taldeak aurkeztutako proposamena irakurri
dute. Hauxe da testua:
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APUSTU ETA ZORIZKO JOKOETARAKO ARETOAK IKASTETXEETATIK,
KULTUR ZENTROETATIK ETA HAURRRENTZAKO GUNEETATIK HURBIL
KOKATZEKO MUGARI BURUZKO MOZIOA.
Ikusten ari garenez, azken urteotan nabarmen areagotzen ari dira apustu-aretoak
eta, horrekin batera, Euskadin ludopatia-arazoak dituzten pertsonak, bereziki 18 eta
25 urte bitarteko gazteen artean.
Osasun Ministerioaren datuek erakusten dute apustuak direla ludopatiaren
bigarren kasua, txanpon-makinen atzetik, eta azken lau urteotan % 6tik %25 era igo
direla adikzio horren indizeak 25 urtetik beherako gazteengan.
Euskadin, aldian behin inkesta bat egiten da, “Euskadi eta drogak” izenekoa, drogen
kontsumoari eta substantziarik gabeko adikzioei buruzko egoera ezagutzearren;
baina ez da jokoaren adikzioa aztertzen. Adikzioetan adituak direnek eta elkarteek
eskatzen duten moduan, ezinbestekoa da arazo honi buruzko azterketa serio eta
sakona egitea, izan ere, informaziorik ez edukitzeak ezinezko egiten baitu Euskadin
ludopatiaren errealitatea zenbaterainokoa den kuantifikatzea.
Alde batetik, adikzioetan adituak direnek eta elkarteek eta, bestetik, “Adikzioen VII.
Plana: Euskadi 2017-2021” planak egiten duen analisiak aitortzen dute, arazo berrien
artean, arreta berezia eskaini behar zaiola ludopatiaren kapituluan dagoen arazo
bati, jokabideko adikzio gisa, batez ere apustuetara Internet bidez iristen diren
gazteen artean.
“Adikzioen VII. Plana: Euskadi 2017-2021” planak jasotzen du arriskua dagoela
jokabide konpultsiboak eta mendekotasuna sortzen dituzten teknologia digitalek
eragindako arazoa areagotzeko, eta arrisku bat dela jokorako sarbidea errazten
duten kanal berriak agertzea; gutxi dira, ordea, gai horretan planteatutako ekintzak.
Hala eta guztiz ere, adikzioen eskaintzaren murrizketari dagokion ardatzak ia ez du
neurririk planteatzen, jokoarekin eta teknologia digitalekin alderatuta: ezer gutxi
jokoaren eta teknologia digitalen publizitatean eta eskaintzan sektorearen
autokontrola eta erantzukizuna bultzatzetik haratago.
Online jokorako eskaintza ugaria, halaber, gure herrietako kaleetara iritsi da, eta
sentibera handiko tokietan joko-aretoak jarri dira: baita ikastetxe edo institutu
publiko zein pribatuetatik hurbil. Horrek darama, ondorioz, ikasle neska-mutilak
jokoaren eta adikzio arazoetara bultza dezakeen jarduera baten eraginpean jartzea.
Administrazio publikoek egoera hau beren gain hartu behar dute. Beraz, Eusko
Jaurlaritzari eskatzen zaio har dezala bere gain eginkizun nagusia gai honetan. Era
berean, udalek erantzukizun handia dute biztanlerik ahulenak babesteko eta
udalerriko bizilagunen ongizatea oro har bermatzeko tresnak sortzerakoan.
Urriaren 29an Zorizko Jokorik gabeko Nazioarteko Eguna izango da. Horren harira,
honako hau aurkezten dugu:
MOZIO ARRUNTA
1. Zarauzko Udalbatzarrak udal gobernuari eskatzen dio handitu dezala apustu eta
zorizko jokoetarako aretoak kultur guneetatik (museo, zentro soziokultural,
antzoki, zine-areto, etab.), gazteentzako guneetatik eta haur jolasetarako
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guneetatik
hurbil
kokatzeko
muga,
horretarako
Antolamenduaren Plan Orokorra (ZHAPO) aldatuz.

Zarauzko

Hiri

2. Zarauzko Udalbatzarrak udal gobernuari eskatzen dio azter dezala apustu eta
zorizko jokoen publizitatea udal titulartasuneko euskarrietan (hau da,
markesina, farola, panel... eta abarretan) debekatzeko aukera.
3. Zarauzko Udalbatzarrak udal gobernuari eskatzen dio indartu dezala
Udaltzaingoaren prestakuntza, apustuekin eta jokoekin lotutako arau-hauste
ohikoenekin trebatzen joan daitezen, bereziki adingabeek, legez ezgaitutako
pertsonek eta jokorako sarbidea legez debekatua duten pertsonek jokatzeko
aukera izateari dagokionez.
4. Zarauzko Udalbatzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio sar dezala, aldian
behingo “Euskadi eta Drogak” inkestan Euskadiko ludopatiaren diagnostikoa,
bertan online plataformen eta euren ondorioen datuak jasoz.
5. Zarauzko Udalbatzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio zabal ditzala
“Adikzioen VII. Plana: Euskadi 2017-2021” planaren ekintzak, apustu eta zorizko
jokoetarako sarbidea kontrolatzearren, online apustuei arreta berezia jarriz. Eta
planak jaso ditzala apustu eta zorizko jokoetarako adikzio-jokabideen aurka
borrokatzeko neurriak, jokoaren ondorioei buruz informazio kanpainak eginez,
material inprimatuaren bidez eta prentsa, irrati, telebista edo Internet bidez.

Eztabaida amaitutakoan proposamena bozketan jarrita, emaitza hau izan du:
Botoak alde:
Botoak aurka:
Abstentzioak:

8
12
—

(6 EH Bildu, 2 Irabazi-Zarautz)
(10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE)

Beraz, adierazitako botoekin, Udalbatzarrak ERABAKI DU transkribatutako
mozioa ATZERA BOTATZEA.

11.- ESKARI-GALDERAK.
Ez du inork hitz egin.

Eta aztertzeko besterik ezean, batzarburu jaunak osoko bilkurari amaiera eman
dio, gaueko bederatziak eta hogeian; eta nik, idazkariak, horren guztiaren fede ematen
dut.
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