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 Eskoriatzan, bi mila eta hamaikako      
urriaren 26an, arratsaldeko zazpietan, 
Udaletxeko Osoko Bilkuren aretoan, Beinat 
Herce Leceta alkate jauna buru dela eta goian 
aipatutakoak bertan direla bildu da Udalbatzarra,  
Ohiko bilkuran, gai-zerrendan zehaztutako gaiei 
buruz hitz egiteko.  

En Eskoriatza, siendo las  diecinueve horas 
del día        26 de octubre de 2011,    en el 
Salón de Plenos de la Casa de Consistorial 
quedó constituido el Pleno de la Corporación 
en sesión  ordinaria bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde-  Presidente D. Beinat Herce 
Leceta ,con la asistencia de los señores que 
arriba se expresan para tratar de los asuntos 
reseñados dentro del Orden del Día.  

 
 
 
 
 



 

 

1.- HAUTESKUNDE MAHAIETAKO KIDEAK HAUTATZEKO ZOZKET A. 

Datorren azaroaren 22an hauteskunde orokorrak egingo dira. Hauteskunde egun horretarako 
hauteskunde mahaietako zozketa egin ondoren, eta horrela, indarrean dagoen Hauteskundeen 
Erregimen Orokorraren Lege Organikoaren 26. artikuluan ezarritakoa bete, Udalbatzarrak aho 
batez honako hau ERABAKI DU: 
 
Lehenengoa: Hauteskunde mahaietako osaera onartzea eranskinean izendatutako pertsona eta 
karguekin. 
 
Bigarrena: Alkatearen esku uztea, eskualdeko hauteskunde-batzordeak interesdunei 
alegazioak eta aitzakiak onartzeagatik hutsik geldi daitezkeen karguak betetzeko pertsonak 
zozketaz aukeratzeko ahalmena.  

 

Gai zerrendako hurrengo gaia aztertu aurretik, Alka teak baimena eskatu du bi adierazpen 
egiteko eta horiek aktan jaso daitezen. 

Bertaratuko inork ez du inolako eragozpenik jarri eta, horren aurrean, honako hau adierazi du: 
(transkribatu egiten da berak horrela eskatuta) 

Lehenengo adierazpena: ETA  erakunde armatuaren adierazpenaren aurrean gure postura 
azaldu nahiko nuke. Gure nuke esan guretzat erabaki historikoa dala. Esan, baita ere, ziklo 
armatuaren amaiera eta gero, eztabaida politikoa egiteko garaia heldu dela. Komentatu ere, 
badela ordua bi gobernuek ETArekin gatazka politikoaren ondorioei heltzeko; eta euskal 
ordezkariok, gu barne, arazo politikoari. Eta azkenik, eskaera bat: guztiok ardura politikoz 
jokatzeko garaia denez, horren aurren erantzukizunaz jokatzeko. 

Bigarren adierazpena hemen ikusi duzuen kartelaren gainean egin gura dugu: “Eskohitza 
danona da”. Parte hartze eta komunikazio batzordetik heldu zen parte hartze prozesu ireki bat 
aurrera eramateko proposamena. Helburua izango da herritar danongatik jasotzea iritzi, 
iradokizun, ideiak... desberdinak. Herritar denei dago zabalik, eta hori guztia aurrera eramateko 
bi lan egingo ditugu. Alde batetik bilera sektorialak egingo ditugu, arloetakoak. Arlo bakoitzak 
(gizarte, hirigintza, kultura, garapen...) bere bilera egingo du bere gaiak jorratzeko. Bilera horiek 
azaroaren lehenengo astean izango dira. Eta, bestetik, parte hartze prozesu zabal bat, “world 
coffe” metodologian oinarrituta, egingo da azaroaren 12an, 10etatik 13:00etara, Eskoriatzako 
kiroldegixan. Eta hemendik gonbidatzen ditut herritar denak ekintza horretan parte hartzera. 
Komenigarria izango litzateke etortzea pentsatzen dutenek bere asistentzia konfirmatzea, batez 
ere, logistika kontuetarako. Eta, “world coffe” metodologian oinarritu dugunez,  ba, nork berak 
bere taza ekartzea proposatzen dugu. Azken finean, Eskoriatzarrok, danok, desberdinak gara 
eta pentsatzen dugu bakoitzak etxean dituen taza eta edalontziak desberdinak direla eta 
orduan horrelaxe gura dugu irudikatzea. Parte hartzera animatzen dot jendea. 



 

 

2.- UDAL ORDENANTZA FISKALAK 2012RAKO.  

Bertaratutako zinegotzi guztiek dute Hazienda batzorde informatzaileak 2012. urterako ordenantza 
fiskalei buruz egindako diktamenaren kopia. 
 
Diktamenari buruz eztabaidatu ondoren, Alkateak bototara jarri du aipatutako diktamena. 
 

Urrutia jaunaren aurkako botoarekin eta gainontzeko udalbatzarkide guztien aldeko botoekin, 
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa: 2011rako ordenantzei buruz Hazienda batzorde informatzaileak egindako 
proposamena hasiera batean onartzea (eranskin gisa doa). 

 
Bigarrena:  Hartutako erabakiak jendaurrean jartzea 30 lanegunez, nahi duenak erreklamazioak 
edo oharrak egin ditzan. 
 

Hirugarrena:  Hartutako erabakiak, Ordenantzen aldaketak eta horien eranskinak behin 
betikoak izango dira, berriro erabakirik hartu gabe, jendaurrean jarritako epean inolako 
erreklamaziorik egiten ez bada. 

2011ko urriaren 19ko bilkuran hartutako erabakia betez, ondoren transkribatzen da bere botoa 
justifikatzeko Urrutia jaunak esandakoa: “Guk, berriz, ez dugu apoiatu behar; zeatik, hemen 
aitzatzen dituzun gauza batzuk interesanteak iristen jakunak; eta nakarren propuestia da azter-
ketia Hazienda komisinoan ordenantza fiskalak baina zelabait urte guztian zehar. Ze, hemen 
erabiltzen da, esate baterako, IPCa, Euskal Komunitate Autonomokoa, eta gero erabiltzen de-
lako medixa bat, bailarakoa edo... Guri hori pentsatzen jaku kriterixo bat, zelabait, egon leikien 
defizit baten apoiatuta, norberak benetan gura lukeena igoteko ordenantza fiskalak. Horregatik 
ez dugu pentsatzen hori dela egin beharreko plateamentua. Azken batean, hemen ikusi behar 
duguna da, ze zerbitzu ematea nahi ditugun, ze kostu daukien, eta segun hori, ordenantzak 
fiskalak ipini. Ez halako medixa baten, zergatik ordenantza fiskalak eta presupuestoak dira 2 
gauza oso propixuak, gure dot esan: Eskoriatzan, ba kanposantuan ematen den zerbitzuak 
igual gutxi dauka zer ikusi Aretxabaletan ematen den, edo Mondragon ematen den, edo Oñatin 
ematen den moduan. Orduan, horrekin kriterixorekin ez gaz konforme eta guk ezetza bota be-
har dugu. 

 

3.- TELESKO UDAL TELEBISTAKO ORDENANTZA FISKALA 201 2RAKO. 

Bertaratutako zinegotzi guztiek dute Hazienda batzorde informatzaileak 2012. urterako ordenantza 
fiskalari buruz egindako proposamenaren kopia. 
 
Diktamenari buruz eztabaidatu ondoren, Alkateak bototara jarri du aipatutako diktamena. 

Bertaratutako udalbatzarkide guztien aldeko botoekin, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa: Telesko Udal Telebistaren 2012rako ordenantzari buruz Hazienda batzorde 
informatzaileak egindako proposamena hasiera batean onartzea (eranskin gisa doa). 



 

 

 
Bigarrena:  Hartutako erabakiak jendaurrean jartzea 30 lanegunez, nahi duenak erreklamazioak 
edo oharrak egin ditzan. 
 

Hirugarrena:  Hartutako erabakiak, Ordenantzen aldaketak eta horien eranskinak behin 
betikoak izango dira, berriro erabakirik hartu gabe, jendaurrean jarritako epean inolako 
erreklamaziorik egiten ez bada. 

Urrutia jauna izena aldatzearen alde agertu da, horrela, herritar askorentzat garbi ez dagoen 
kontua argitzeko, eta gogorarazi du beste bilera batean egindako eskaera Teleskori buruz, bere 
osotasunean, gogoeta egiteko. 

4.- GAI ZERRENDAN GAI BAT SARTZEA BERRESTEA.  

Aho batez erabaki da gai zerrendan honako gai hau sartzea: 

Jose Arana Fundazioko Patronoen Juntarako udal taldeen ordezkariak izendatzea. 

5.- “SAN PEDRO AUZOAREN BERRURBANIZAZIO PROIEKTUA- 1 ZENBAKITIK 9 
ZENBAKIRA ARTE- PROIEKTUAN AURREIKUSITAKO OBRAK ESL EITZEKO BALDINTZA 
EKONOMIKOEN ETA ADMINISTRATIBOEN AGIRIA ONARTZEA ET A KONTRATAZIO 
ESPEDIENTEA HASTEA.  

Hirigintza batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako 
udalbatzarkide guztien aldeko botoekin, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa:  “SAN PEDRO AUZOAREN BERRIURBANIZAZIO PROIEKTUA – 1 zenbakitik 9 
zenbakira arte“ proiektuan aurreikusitako obrak kontratatzeko espedientea hastea. Kontratazio 
espedienteak tramitazio arrunta izatea. 
 
Bigarrena:  Kontratua prozedura irekiz esleitzea; deialdia 299.932,48 €-ko kontratazio aurrekon-
tuarekin egitea, eta gastua  0101.601.511.00.02  partidaren kontura baimentzea.  

 
Hirugarrena:  Baldintza administratiboen  agiria onartzea. 

 
Laugarrena:  Lehiaketa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta kontratatzailearen eskakizunetan 
iragartzea.  
  
 

6.- TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK ENPRESAREKIN SINAT UTAKO LANKIDETZA 
HITZARMENARI BURUZKO ERABAKIA.  

2011ko otsailaren 1ean lankidetza hitzarmena sinatu zuten Eskoriatzako Udalak eta 
TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.L. enpresak Eskoriatzan bazterketa egoeran edo 
bazterketa arriskuan dauden pertsonen laneratzea sustatu eta laguntzeko.  
 
Aurreko paragrafoan aipatutako helburuetarako, eta aipatutako hitzarmenaren arabera, Udalak 
jubilatuen taberna utzi zion TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.A. enpresari, horren 
ustiaketa jendea laneratzeko tresna bezala erabil zezan. Gaur egun, TXUKUNBERRI OSOKO 
ZERBITZUAK S.A. enpresa lokala erabiltzen ari da. 



 

 

 
TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.A. enpresak aurkeztutako ustiapen-kontuaren 
arabera, tabernako jarduerak galerak sortzen ditu, ez Udalak ez horrekin lankidetzan ari den 
enpresak bere gain hartzen jarraitu ezin dituztenak. Horregatik, alde biek kontuan hartu dute 
bere garaian sinatutako hitzarmena indarrik gabe lagatzeko egokitasuna. 
 
Aurrez esandako guztian oinarriturik, eta Gizarte Zerbitzuetako batzorde informatzaileak 
egindako proposamenaren arabera, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau ERABAKI DU: 
 
Lehenengoa: Adostasunez, eta datorren azaroaren 1etik aurrerako eraginarekin, Eskoriatzan 
bazterketa egoeran edo bazterketa arriskuan dauden pertsonen laneratzea sustatu eta 
laguntzeko 2011ko otsailaren 1ean Eskoriatzako Udalaren eta TXUKUNBERRI OSOKO 
ZERBITZUAK S.L. enpresaren artan sinatutako lankidetza hitzarmena baliogabetzea. 
 
Bigarrena: Sortutako galerak finantzatzeko Udal honek bere gain hartu beharreko kopuruari 
buruz erabakiren bat hartu ahal izateko, TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.A. enpresari  
tabernaren ustiaketaren azken balantze-kitapena (hau da, 2001eko urriaren 31ra artekoa), eta 
horrekin batera, gastuak eta sarrerak justifikatzeko dokumentuak, 2011ko azaroaren 10a baino 
lehen aurkezteko eskatzea. 
 
Hirugarrena: TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.A. enpresari adieraztea hitzarmenaren 
indarraldia datorren urriaren 31n amaituko dela, eta beraz, taberna, bere esku utzitako 
instalaziok eta hitzarmena sinatu zenean inbentarioan jaso eta emandako materiala Udalaren 
esku jarri beharko duela inolako kargarik gabe eta jasotako egoera berean. 

 

7.- JUBILATUEN TABERNA-ARETOA USTIATZEKO ESKUBIDEAR EN BEHIN-BEHINEKO 
ESLEIPENA.  

Gizarte Zerbitzuetako batzorde informatzaileak ondorengo proposamena egin du: 

Gizarte Zerbitzuetako batzordeak, jubilatuen taberna prozedura irekiaz esleitzeko prozesuak 
luze jo dezakeela ikusirik, eta taberna itxita ez edukitzea helburu izanik, bitarteko adjudikazioa 
bat egitea proposatzen dio udalbatzarrari. Bitarteko lan hori egiteko hautatuko den pertsonak 
ondorengo  baldintzak bete beharko ditu. 

Derrigorrezko baldintza: 

Eskoriatzan erroldatuta egotea; Langabezian egotea;Tabernan esperientzia izatea. 

Baldintza puntuagarriak: 

Ahozko euskara maila izatea;Lan elkarrizketa gainditzea. 

Udalbatzarrak, aho batez, proposamena onartzea ERABAKI DU. 



 

 

8.- ESKORIATZAKO OLAZAR JUBILATU ETXEKO TABERNA-ARE TOA USTIATZEKO 
ESKUBIDEA ESLEITZEKO LEHIAKETA ARAUTUKO DUEN BALDIN TZA JURIDIKOEN, 
EKONOMIKOEN ETA ADMINISTRATIBOEN AGIRIA ONARTZEA.  

Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta 
bertaratutako udalbatzarkide guztien aldeko botoekin, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa:  Olazar jubilatu etxeko taberna-aretoa ustiatzeko eskubidea esleitzeko lehiaketa 
arautu behar duen baldintza ekonomiko-administratiboen agiria onartzea, eta zortzi egunez 
jendaurrean jartzea nahi duenak erreklamazioak jar ditzan. Jendaurrean dagoela jakinarazteko 
iragarkia jarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki oholean. 

Bigarrena:  Lehiaketa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragartzea.  

 

9.- TAXI ZERBITZUAREN TARIFA URBANOAK 2012. URTERAK O. 

Alkate jaunak horrela proposatuta, gaia erabakitzeke gelditu da. 

10.- JOSE ARANA FUNDAZIOKO PATRONOEN JUNTARAKO UDAL  TALDEEN 
ORDEZKARIAK IZENDATZEA.  

Udal taldeek horrela proposatuta, Jose Arana Fundazioko Patronoen Juntako kide izateko 
ondorengo pertsonak izendatzea ERABAKI DU Udalbatzarrak:  

- Maria Purificación Regidor Varela, EAJ/PNV taldeak proposatuta. 

- Arantza Iregui Villar eta Dorleta Lezeta Uribeetxebarria, BILDU taldeak proposatuta. 

- Iñaki Madinabeitia Elorza, EEE taldeak proposatuta. 

- José Luis Cantero  Morcillo,  PSOE-EE taldeak proposatuta. 

- Juan Luis Merino Sanabria, EB taldeak proposatuta. 

11.- OHIKO PLENOAK EGITEKO EGUNA ALDATZEA.  

Kontuan izanik asteazkenetan udal idazkaria euskara ikastaroetara joan behar izaten dela, 
Alkateak ohiko plenoak egiteko eguna hilaren hirugarren ostegunera aldatzea proposatu du. 
Gainontzeko kontuak 2011ko ekainaren 23an hartutako erabakian jaso bezala mantentzen dira.   

Proposamena aho batez onartzea erabaki da. 

 



 

 

12.- BEASAIN-BERGARA AUTOBIDEAREN OBRAK GELDITZEARE N AURKAKO MOZIOA  

Hitza eman ondoren, Urrutia jaunak bere udal taldeak aurkeztutako mozioa irakurri du.  

Hona hemen mozioa hitzez hitz: 

 



 

 

 
Eztabaidatu ondoren bozketa egin da. Madinabeitia eta Akizu jaunen abstentzioarekin, Merino 
jaunaren aurkako botoarekin, eta bertaratutako gainontzeko udalbatzarkideen aldeko botoekin, 
Udalbatzarrak mozioa onartu du. 2011ko urriaren 19an hartutako erabakia betez, ondoren 
jasotzen da Urrutia jaunak esandakoa BILDUren botoa ezagutu ondoren (Alkate jaunari 
zuzendu zaio): Ondo etorrixat baietza bota behar baduzue. Eman duzuen arrazoiengatik, egiten 
joan zaren diskurtsoarengatik, konklusio samurragoa zen ezetza baietza baino. Arrazoi gehixa-
go eman dira ezetza esateko, baina, azkenean, baietza boteten da eta ni poztu egiten naz. Eta 
bi gauza baino ez: errepiden gastua, propixo, gastua baino gehixago inbertsioa da; eta bi, zor-
petze modeluan eruan da gehixao inbertsioetaraino beste ezertarako baino. 
 
13.- OHZ-RI BURUZKO MOZIOA.  
 
Jarraian transkribatzen da Eskoriatzako Ezkerra udal taldeko bozeramaileak aurkeztutako 
mozioa. 



 

 

 
 



 

 

Mozioa aurkeztu ondoren jakinarazi du Eskoriatzako Ezkerra udal taldeko bozeramaileak eta 
Euskal Sozialistak udal taldeko bozeramaileak azken paragrafoan aldaketa bat egitea adostu 
dutela, eta paragrafo hori horrela gelditzea proposatzen dutela: 
 

Izaera iraunkorrez hutsik egoten diren egoitza-erabilerako inmuebleei, datozzen 
ekitaldietan, ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota likidoan % 150era arte-
ko errekargua aplikatu ahal izateko beharrezko erregelamendua ahalik eta laste-
rren onartzeko eskatzea Foru Aldundiari. 

 
Denak jakinaren gainean egonik, botoetara jarri da mozioa aipatutako aldaketarekin.  
 
Madinabeitia eta Akizu jaunen abstentzioarekin, eta bertaratutako gainontzeko 
udalbatzarkideen aldeko botoekin, Udalbatzarrak mozioa onartu du. 
 
 
 

 
Eta beste gairik ez dagoenez, amaitutzat ematen da bilkura arratsaldeko zortziak eta 
erdietan.   Eta nik, Idazkariak, egiaztatzen dut. 
 



 

 

 
*************************************************** *******************
************ 
 
MAHAIKIDEEN ZOZKETA 
  
HERRIA: ESKORIATZA 
BARRUTIA: 01 SEKZIOA: 001 MAHAIA: A 
HAUTESLEKUA:  KULTUR ETXEA 
HELBIDEA: . HIDALGA KALEA 1 
  
MAHAIBURUA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0816 IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: KEPA ISASMENDI GABILONDO 
 Identifikatzailea: 72455938G 
 Helbidea: . OLAZAR AUZOA 1 SOLAIRUA P02 ATEA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0032 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: XABIER AGUIRIANO OYON 
 Identifikatzailea: 72756730W 
 Helbidea: . SANTA ANA AUZOA 11 SOLAIRUA P01 ATEA E SK. 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0748 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MIKEL HERRANZ ESNAL 
 Identifikatzailea: 72747070W 
 Helbidea: . SAN PEDRO AUZOA 17 SOLAIRUA P03 ATEA A  
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0754 I KASKETA MAILA: 4 
 Izena: IÑAKI HERRERA AZCARRAGA 
 Identifikatzailea: 72577907G 
 Helbidea: . GAZTAÑADUI KALEA 27 SOLAIRUA P03 ATEA F 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0599 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: EMILIO GARCIA LUQUEZ 
 Identifikatzailea: 16268833J 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 25 SOLAIRUA P04 AT EA C. 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0819 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MIRIAM ISASMENDI MATA 
 Identifikatzailea: 72752712D 
 Helbidea: . EDUARDO GOROSARRI PLAZA 7 SOLAIRUA PO4  ATEA ESK. 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0574 I KASKETA MAILA: 4 
 Izena: MILAGROS GARATE ASTIGARRAGA 
 Identifikatzailea: 15387701B 
 Helbidea: . OLAZAR AUZOA 6 SOLAIRUA P01 ATEA EZK. 



 

 

 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0138 
IKASKETA MAILA: 2 
 Izena: FELIPE ARRESE ALBERDI 
 Identifikatzailea: 72410584Y 
 Helbidea: . MEDIOLA ELIZATEA 19 SOLAIRUA PO1 
            OLABE-BEKOA 
            MENDIOLA 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0704 
IKASKETA MAILA: 2 
 Izena: M CELIA GOROSTIZA URIBE 
 Identifikatzailea: 16236391R 
 Helbidea: . OLAZAR AUZOA 9 SOLAIRUA P02 ATEA ESK. 
 Posta kodea: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
HERRIA: ESKORIATZA 
BARRUTIA: 01 SEKZIOA: 001 MAHAIA: B 
HAUTESLEKUA:  KULTUR ETXEA 
HELBIDEA: . HIDALGA KALEA 1  1 
  
MAHAIBURUA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0130 IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MARIA JOSE MALTRAS RODRIGUEZ 
 Identifikatzailea: 44686062Y 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 23 SOLAIRUA P03 AT EA C. 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0161 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: ALMUDENA MARTIN GARCIA 
 Identifikatzailea: 16276886Q 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 8 SOLAIRUA P04 ATE A C. 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0564 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MIREN BEGOÑA SAENZ-AZCUNAGA GUERRERO 
 Identifikatzailea: 18591156A 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 32 SOLAIRUA P02 AT EA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0787 I KASKETA MAILA: 4 
 Izena: JUAN CARLOS ZUBIA URIBARREN 
 Identifikatzailea: 72561901Y 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 6 SOLAIRUA P04 ATE A C. 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0734 
IKASKETA MAILA: 4 



 

 

 Izena: JUAN MARIA USANDIZAGA ZUBIZARRETA 
 Identifikatzailea: 15356770S 
 Helbidea: . GAZTAÑADUI KALEA 27 SOLAIRUA P03 ATEA A 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0143 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: JOSE MIGUEL MARGUSINO APARICIO 
 Identifikatzailea: 72447470T 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 36 SOLAIRUA P04 AT EA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0573 I KASKETA MAILA: 2 
 Izena: ROSA MARIA SAGASTA VALENTIN 
 Identifikatzailea: 15370099G 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 7 SOLAIRUA P01 ATE A E 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0666 
IKASKETA MAILA: 2 
 Izena: MARIA JOSE SOUTO SANTOS 
 Identifikatzailea: 72732817D 
 Helbidea: . INTXAURTXUETA AUZOA 19 SOLAIRUA P03 AT EA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0124 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MONICA MADINABEITIA MEDRANO 
 Identifikatzailea: 15385588Z 
 Helbidea: . MEDIOLA ELIZATEA 22 ATEA EZK. 
            MENDIOLA 
 Posta kodea: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
HERRIA: ESKORIATZA 
BARRUTIA: 01 SEKZIOA: 002 MAHAIA: A 
HAUTESLEKUA:  KULTUR ETXEA 
HELBIDEA: . HIDALGA KALEA   1 
  
MAHAIBURUA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0525 IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: IGOR FERREIRA FERREIRA 
 Identifikatzailea: 15386402T 
 Helbidea: . OLAETA PLAZA 2 POR 2 SOLAIRUA P04 PTA ESK. 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0039 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: ESTHER AGUIRREOLEA IZQUIERDO 
 Identifikatzailea: 34082496S 
 Helbidea: . MAZMELA ELIZATEA 33 POR 33 SOLAIRUA B 
            ISAS-BIRIBIL 
            MAZMELA 



 

 

 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0007 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MERCEDES AGEA COCERA 
 Identifikatzailea: 15369866R 
 Helbidea: . OLAETA PLAZA 1 SOLAIRUA P01 ATEA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0617 I KASKETA MAILA: 2 
 Izena: ANA GOMEZ AREVALO 
 Identifikatzailea: 30184740T 
 Helbidea: . DORLETA AUZOA 13 SOLAIRUA P04 ATEA EZK . 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0699 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MARTA AGUSTINA HURTADO CABALLERO 
 Identifikatzailea: 72447648V 
 Helbidea: . DORLETA AUZOA 17 SOLAIRUA P03 ATEA EZK . 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0198 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: KARLOS AZKARATE CAÑAMAQUE 
 Identifikatzailea: 16276189D 
 Helbidea: . DORLETA AUZOA 2 SOLAIRUA P02 ATEA EZK.  
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0230 I KASKETA MAILA: 3 
 Izena: GORKA FELIX BARANDIARAN PANGUA 
 Identifikatzailea: 72575232C 
 Helbidea: . AINGERU GUARDA PASEALEKUA 4 ATEA ESK. 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0154 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: JOSE IGNACIO ARREGUI AGUIRRE 
 Identifikatzailea: 15348115P 
 Helbidea: . SAN JUAN KALEA 1 SOLAIRUA P01 ATEA A 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: A0491 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: JUAN JOSE EXPOSITO PORRIÑO 
 Identifikatzailea: 16259294L 
 Helbidea: . OLAETA PLAZA 9 SOLAIRUA P01 ATEA EZK. 
 Posta kodea: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
HERRIA: ESKORIATZA 
BARRUTIA: 01 SEKZIOA: 002 MAHAIA: B 



 

 

HAUTESLEKUA:  KULTUR ETXEA 
HELBIDEA: . HIDALGA KALEA 1 
  
MAHAIBURUA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0200 IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: ANDONI MUGICA ULACIA 
 Identifikatzailea: 78864864A 
 Helbidea: . ARANA KALEA 2 SOLAIRUA P03 ATEA B 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0608 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MAITE URIBEECHEVARRIA LEGORBURU 
 Identifikatzailea: 44330704K 
 Helbidea: . HIDALGA KALEA 16 SOLAIRUA P02 ATEA EZK . 
 Posta kodea: 20540 
 
MAHAIBURUAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0029 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: JUAN CARLOS KORTAZAR URIBESALGO 
 Identifikatzailea: 72567562D 
 Helbidea: . ARANBURUZABALA KALEA 8 SOLAIRUA P03 AT EA BZ 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0556 I KASKETA MAILA: 4 
 Izena: JOSE IGNACIO ULLIBARRI-ARANA ERRASTI 
 Identifikatzailea: 72712180A 
 Helbidea: . MAZMELA ELIZATEA 3 SOLAIRUA BEHEA 
            MAZMELA 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0069 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: MAITE LECETA OLACIREGUI 
 Identifikatzailea: 18592528H 
 Helbidea: . ARANBURUZABALA KALEA 50 SOLAIRUA P03 A TEA ESK. 
 Posta kodea: 20540 
 
1. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0267 
IKASKETA MAILA: 3 
 Izena: IGONE ORUETA ARRESE 
 Identifikatzailea: 72719828S 
 Helbidea: . MARIN ELIZATEA 15 SOLAIRUA B ATEA EZK.  
            MAÑARTE 
            MARIN 
 Posta kodea: 20530 
 
2. BOKALA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0643 I KASKETA MAILA: 4 
 Izena: MIKEL URZELAI URIBEETXEBARRIA 
 Identifikatzailea: 72572211N 
 Helbidea: . SAN JUAN KALEA 3 SOLAIRUA BEHEA 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 1. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0573 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: FELIX MARIA URIBE ALTUNA 



 

 

 Identifikatzailea: 72565844Q 
 Helbidea: . ARBIÑOSTE KALEA 7 SOLAIRUA P01 
 Posta kodea: 20540 
 
2. BOKALAREN 2. ORDEZKOA – ZERRENDAKO HURRENKERA ZENBAKIA: B0597 
IKASKETA MAILA: 4 
 Izena: MIREN URIBE-ETXEBARRIA BELOKI 
 Identifikatzailea: 72563801C 
 Helbidea: . SAN JUAN KALEA 14 SOLAIRUA P03 ATEA EZ K 
 Posta kodea: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 

 



 

 

ORDENANTZAK. Proposamena bateratua 
 

Lehenengoa:  Udal zerga bakoitzeko eta guztietako ordenantza fiskaletan ondorengo baldintzak sartzea 
hobaria jaso ahal izateko: 

Testua. 

1. Ordenantza honetan aurreikusitako edozein hobari  jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da 
subjektu pasiboak ondorengo baldintzak betetzea: 

A.- Udalari ordaindu beharreko zergak kitatuta eduk itzea. 

B.- Pertsona fisikoen kasuan, Eskoriatzan erroldatu ta egotea zergaren sortzapen-unean.  Pertsona 
juridikoen kasuan, egoitza soziala Eskoriatzan izat ea. 

Ordainketa subjektu talde batek egin behar duenean (jabekideak eta abar), talde horretako kideek 
baldintzok betetzen dituzten portzentaje bera aplik atuko zaio hobariari ere. 

Bigarrena: Zergei dagokienez, jakinarazten da 2010eko irailetik 2011ko irailera arteko KPIa % 3,0 izan dela. 
Era berean, ondorengo proposamenak egin dira: 

 
 
 

LANDA ETA HIRI IZAERA DUTEN ONDASUN HIGIEZINEN GAIN EKO ZERGA 
 
TASAK ONDORENGO MODUAN IGOTZEA PROPOSATZEN DA: 

 
Hiri-izaerakoak:  
 
 

• INDUSTRIALDEAK: Egungo karga tasa 0,3408 da. Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da. Igoera 
hori balio katastralaren igoera kontuan izan gabe aplikatuko litzateke. 

• GAINONTZEKO GUNEAK: Egungo karga tasa 0,1932 da. Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da.  Igoera 
hori aplikatzeko, balio katastralaren igoera hartuko da kontuan, eta horrela, azken 
horren igoerari tarifarena gehituta KPIaren bestekoa izan beharko da. 

 
 
Landa izaerakoak: Egungo karga tasa 1,1240 da. Euskadiko Autonomia Erkidegoko KPIak 
irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da. Igoera hori aplikatzeko, balio 
katastralaren igoera hartuko da kontuan, eta horrela, azken horren igoerari tarifarena gehituta, 
KPIaren bestekoa izan beharko da. 
 
 Hobariei dagokienez, bere horretan lagatzea propos atzen da. Honako hauek dira:  
 
 
3.4. artikulua. Erregelamenduz araututako baldintzen arabera etxebizitza erabilerako higiezin bat 
luzaroan hutsik dagoela ziurtatzen bada, zergaren kuota likidoari %150eko errekargua ezarriko 
zaio. Errekargu hori zergaren subjektu pasiboei eskatuko zaie, eta paragrafo honetan aurreikusi 
gabekoetarako zerga arautzen duten xedapenak aplikatuko zaizkio. Errekargua abenduaren 31n 
sortuko da eta, eraikina hutsik dagoela ziurtatu ondoren, urtero kitatuko du Udalak, eraikina hutsik 



 

 

dagoela aitortzen duen egintza administratiboa ematearekin batera. Errekargua ezarri ahal 
izateko, aipatutako erregelamendua onartuta egon beharko da. 
 
 Luzaroan hutsik dagoen higiezintzat joko da etxebizitza bat Udalak modu fidagarrian 
jakiten badu bi urtez jarraian ez dela ohiko bizilekua izan eta ez dela alokatu. 
 
3.5. artikulua. Ohiko bizilekua denean, kuota osoko hobari hauek aplikatuko zaizkie familia 
ugaria diren subjektu pasiboei: 
 
 
 
 

 
Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS) 

 
Seme-
alaba 
kopurua 

 

x ≤ LAGS 
 

x:   LAGS + 
%10 arte 

 

x:   LAGS + 
%20 arte 

 

x:   LAGS + 
%30 arte 

 

x:  LAGS + 
%50 arte 

 

x:  LAGS + 
%60 arte 

 
3 
4 

5 edo > 
 

 
%45 
%45 
%50 

 

 
%40 
%45 
%45 

 

 
%25 
%40 
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%15 
%25 
%40 

 

 
- 

%15 
%25 

 

 
- 
- 

%15 
 

 
 

X = Familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua. 
 
 
Hobari eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da, eta eskaerarekin batera agiri osagarri 
guztiak aurkeztu beharko dira. Sail horretako teknikariek familia-unitatea osatzen duten kide 
guztien “hileko soldata mailaren” berri emango dute. Eskaeraren gaineko erabakia Alkateak 
hartuko du Haziendako Batzorde informatzailearen txostena jaso ondoren. 
 
3.6.- artikulua Behin betiko kalifikazioa eman ondoren, honako hobari hauek ezarriko dira 5 
urtez eraikuntza berriko babes ofizialeko etxebizitzetan, eta baita horien garaje eta 
trastelekuetan ere, proiektuan eta erregistroan etxebizitzari lotuta badaude; beti ere familia-
unitatearen diru-sarrera gordinaren arabera, familia-unitate horretako kideen arabera eta 
ondorengo baremo taularen arabera. 
 

 
Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS) 

 
Familia 
unitateko 
kide 
kopurua 

 

x ≤ LAGS 
 

x:  LAGS+ 
%10 arte 

 

x:  LAGS+ 
%20 arte 

 

x:  LAGS+ 
%30 arte 

 

x:  LAGS+ 
%40 arte 

 

x:  LAGS+ 
%50 arte 

 

x:  LAGS+ 
%60 arte 
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3.7.- artikulua.  Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota osoaren %50eko hobaria ezarriko da 
energia berriztagarridun sistemak jarri dituzten ondasun higiezinentzat. Hobari edo beherapen 
hori izateko, beroa sortzeko instalazioetako kolektoreek Administrazioaren homologazioa jaso 
behar dute, eta hobaria aplikatuko da instalakuntza egin dela ziurtatu ondorengo lehen 5 urteetan. 
 
 Hobari honetatik salbuetsita geratzen dira eraikuntza berriko higiezinak, indarrean 
dagoen Eraikuntzako Kode Teknikoak ezarritakoa betez, instalatuta daukatelako sistema hori. 
 
 
 
3.8.- artikulua. Kuota osoaren %50eko hobaria ezarriko da ondasun higiezinentzat, ondasun 
horiek “Etxebizitza Hutsa Programa”ren baitan utzitakoak direnean, Eusko Jaurlaritzaren 
abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuaren babesean. Beherapen hau aplikatzeko, Eusko 
Jaurlaritzak egindako ziurtagiria aurkeztu behar da Udaletxean. 
 
 
 
 

Bigarrena  
 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA  
 
Tasari Euskadiko Autonomia Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea 
proposatzen da. 
 
 

Hirugarrena 

 

HIRI LURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA 

 
 
Koefizienteei dagokienez, gehienezko portzentajea f inkatzea, eta tarifa taula bere horretan 
lagatzea proposatzen da.  
 
 

II. PORTZENTAJE TAULA.  
 
 ALDIA                                URTEKO PORTZENTAJEA.  
       Egungoa Proposatutakoa 
 
 a) 1etik 5 urtera .................                                    3,6  3,6 
 b) 10 urte arte   .................                                     3,4                3,4 
 c) 15 urte arte .................                                       2,75                   3,1 
 d) 20 urte arte .................                                       2,75                   2,9 
 
 
 



 

 

 III. TARIFA  
 
 a) 1etik 5 urtera .................                                     7,64  7,64 
 b) 10 urte arte .................                                        7,13  7,13 
 c) 15 urte arte .................                                        5,6  5,6 
 d) 20 urte arte .................                                        5,4   5,4 
 
 
 

 
Laugarrena 

 

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 

 
Irailaren 29ko bileran hartutako konpromisoa betez, Pili Belategik bi taula aurkeztu ditu Eskoriatzan, 
Aretxabaletan, Arrasaten, Bergaran eta Oñatin indarrean dauden tarifak alderatzeko.  Lehenengo taulan ez 
dago Oñatiko daturik, baina, bigarrenean, bai.  (aktarekin batera doaz taula biak) 

Oñatin turismoen zenbait tarifa gainontzeko herrietan baino txikiagoak direnez, batez bestekoa handiagoa 
lehenengo taulan bigarrenean baino. Hala ere, bi tauletatik ondorioztatu daiteke Eskoriatzako tarifak 
Aretxabaletakoak, Arrasatekoak edo Bergarakoak baino txikiagoak direla, eta alde handiena 9tik 11,99 zaldi 
fiskalen arteko turismoetan dagoela. 

Tarifak ikusi eta alderatuta, tarte bakoitzean 5 herrietako batez bestekoa eginda ateratako tarifa proposatzea 
erabaki da.  Batez bestekoa KPIaren % 3ko igoera baino txikiagoa baldin bada, KPIa aplikatuko da. 

Proposatutako tarifak hauek dira: 

  

Ibilgailuen potentzia eta ibilgailu mota Kuota (eurotan) 

a) Turismoak  

 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 40,41 

 9-11,99 zaldi fiskal bitartekoak  80,83 

 12-13,99 zaldi fiskal bitartekoak 137,28 

 14-15,99 zaldi fiskal bitartekoak 194,32 

 16-19,99 zaldi fiskal bitartekoak 249,78 

     20 zaldi fiskal edo gehiagokoak 
 

305,30 

b) Autobusak 
 

 21 plaza baino gutxiagokoak 
183,78 

 21-50 plaza bitartekoak 
261,76 



 

 

 50 plaza baino gehiagokoak 
327,20 

c) Kamioiak. 
 

 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak 
93,28 

 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 
183,79 

 3.000-9.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 
261,77 

 9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak 
327,20 

d) Traktoreak. 
 

 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 
38,97 

 16-25 zaldi fiskal bitartekoak 
61,26 

 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak 
183,79 

e) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako erremolkeak eta 
erdierremolkeak 

 

  750 kg baino gehiago eta 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 
dutenak 

38,97 

 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 61,26 

 2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak 183,79 

f) Bestelako ibilgailuak  

 Ziklomotoreak 9,89 

 125 cc-ra arteko motozikletak 9,89 

 125 cc-tik gora eta 250 cc-ra arteko motozikletak 16,94 

 250 cc-tik gora eta 500 cc-ra arteko motozikletak 33,93 

 500 cc-tik gora eta 1.000 cc-ra arteko motozikletak 67,86 

 1.000 cc baino gehiagoko motozikletak 135,68 

 
Hobariei dagokienez, honako hauek sartzea proposatzen da: 
 
Lehenengoa.- Hobaria jaso ahal izateko subjektu pasiboak egunean izatea zergaren aurreko 
kitapenen ordainketak. 
 
Bigarrena.- Ondorengo hobaria sartzea: 
 
Familia ugaria diren subjektu pasiboei, honako hobari hauek aplikatuko zaizkie zergaren kuota 
osoan. Salbuespena bizikidetza unitatearen ibilgailu bakarrari aplikatuko zaio. 
 
 



 

 

Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS)  
Seme-alaba 
kopurua 

x < 
LAGS 

x: LAGS+ 
%10 arte 

x: LAGS+ 
%20 arte 

x: LAGS+ 
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x:  
LAGS+ 
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X = Familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua. 
 
 
“Hobaria aplikatu ahal izateko, interesatuek hobaria egiteko eskatu beharko dute. Hobari 
eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da, eta eskaerarekin batera agiri osagarri guztiak 
aurkeztu beharko dira. Sail horretako teknikariek familia-unitatea osatzen duten kide guztien 
“hileko soldata mailaren” berri emango dute.  Eskaeraren gaineko erabakia Alkateak hartuko du 
Haziendako Batzorde informatzailearen txostena jaso ondoren. 
 
 
Gaur egun indarrean dauden hobariak honako hauek dira: 
 
 

3.1.1. Zerga kuotaren %100eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek, edo 
fabrikatu zen datatik zenbatuta hogeita bost urteko gutxieneko antzinatasuna 
dutenek. Fabrikazio data ezaguna ez balitz, lehenengo aldiz matrikulatu zeneko 
data hartuko da kontuan, eta matrikulazio datarik ezean, ibilgailu-mota edo aldaera 
hori fabrikatzeari utzi zitzaioneko data. 

 
3.1.2. %75eko hobaria, kilometroko 120 gramo CO2 baino gutxiago isurtzen duten ibilgailuen 
kuotan (g/km). Hobari hau izateko, ibilgailuen jabeek Eskoriatzan erroldatuta egon, hobaria 
idatziz eskatu eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatu behar dute (ibilgailuen ezaugarri 
teknikoak egiaztatzen dituen agiria aurkeztuta). 

 

3.1.3. 28,02 euroko hobaria izango dute Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 
kontuetarako enpresa jarduerara edo jarduera profesional edo artistikora lotuta dauden 14 
eta 15,99 zaldi fiskal bitarteko autoek. 

 

Hobaria lortu ahal izateko, interesdunak aurrez eskaera egin eta egiaztatu beharko du 
autoa jarduera horretara lotuta dagoela. Egiaztapena egiteko honako dokumentu hauetako 
bat aurkeztu beharko da: 

 

- Autoaren zirkulazio-baimena. Baimenaren titularra hobaria eskatu eta autoari 
lotutako jardueran ari den enpresa izan beharko da. Aipatutako baimenean egoera 



 

 

hori agertzen ez bada, enpresako ordezkari legalak egindako zinpeko 
aitorpenagatik ordezkatu daiteke. Bertan adierazi beharko da autoak enpresa 
jarduerarekin, profesionalarekin edo artistikoarekin zein lotura duen. 

- Autoari lotutako jarduerari dagokion Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergako 
atalean alta emanda dagoela dioen ziurtagiria. 

 

Beste baldintza batzuk:  - Jardueraren helbide fiskala Eskoriatzan izan beharko du. 

                   - Eskaera urtero aurkeztu beharko da eta baldintza guztiak betetzen direla 
egiaztatu. 

 
 

Bosgarrena 

 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA. 

 
 
1.- Fatxadak tratatzeko aurreikusitako % 1,5eko tasa % 5era igotzea proposatzen da. Arrazoia: 
Egiten zaie % 90eko hobaria. 
 
 
2.- Elorretako zuzkidura-alojamenduak sustatzeko Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena 
kontuan hartzea erabaki da. 
 
2. Elorretako zuzkidura-alojamenduak sustatzeko Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena. 

Bere garaian Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera, Udalak 
ordenantza fiskaletan zenbait hobari jasotzeko konpromisoa hartu zuen.  Horiek irakurri eta 
eztabaidatu ondoren, eta aurreko Udalbatzak hartutako konpromisoak betetzeko, indarrean 
dauden hobarietan ondorengo aldaketak egitea proposatzea erabaki da: 

 

5.3.4. Interes bereziko edo udal erabilerarako izendatzen diren eraikuntza, instalazio eta obretan 
(arrazoi sozial, kultural, historiko-artistiko edo lana bultzatzekoak direla medio) %95eko (lehen % 
90ekoa zen) hobaria emango da zerga honek kitatzen dituen kuotetan.  

Udalbatzarraren esku dago izendapen hori egitea. 
 

 
5.3.6 Elbarrien irisgarritasuna hobetzeko obrek kuotaren %90eko beherapena izango dute, 
baldin eta honako hauek egiaztatzen badira: 
 
Familia unitateko pertsonek daukaten elbarritasun maila, egin beharreko obra justifikatzen 
duena.  
Gizarte Ongizateko Batzordearen aldeko erabakia, obrak elbarritasun-maila horri egokitzen 
zaizkiola adieraziz. 
 



 

 

Hobari edo beherapenak irisgarritasuna hobetzeko diren obretan bakarrik emango dira. Hobaria 
jasoko duten obrak beste obra handiago baten zati badira, eskatzaileak aurrekontuan bereizita 
aurkeztu beharko ditu obra batzuk eta besteak. 
 

Hobari bera egingo zaie elbarrien irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko eraikuntza, 
instalazio eta obrei, administrazio publikoren batek edo horren menpeko erakunderen batek 
sustatutakoak baldin badira. 

 

5.3.10.- % 50eko hobaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzekin lotutako eraikuntza, 
instalazio eta obrek, administrazio publiko batek edo horren menpeko erakunderen batek 
sustatutakoak baldin badira, eta baita EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen zuzkidura-alojamenduekin 
lotutakoek ere.  

 
 
Gaur egun indarrean dauden hobariak honako hauek di ra:  
 
 

5.3.1. Nekazaritza, abeltzaintza edota baso ustiaketetara lotutako eraikinetan edo 
instalazioetan egindako obrak: 
 
* Hobari-eskaria jarduera nagusikotzat kalifikatutako ustiaketa baten titularrak egiten badu, eta 

ustiaketa hori EAEn lehentasunezkotzat kalifikatuta badago, kuotaren %90eko hobaria 
izango dute ondorengo obra hauek: 

 
• Fatxada berritzea. 
• Teilatua berritzea. 
• Baserria birgaitzea.  
• Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basoko instalazioetan egindako birgaitzea edo 

obra berria. 
 
* Hobari-eskaria jarduera partzialekotzat kalifikatutako ustiaketa baten titularrak egiten badu, 

kuotaren %50eko hobaria izango dute ondorengo obra hauek:   
 

• Fatxada berritzea. 
• Teilatua berritzea. 
• Baserria birgaitzea.  
• Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basoko instalazioetan egindako birgaitzea edo 

obra berria. 
 
Atal honetako hobariak eskuratzeko, eskatzaileak, hobari eskariarekin batera, honako agiri 
hauek aurkeztu beharko ditu: 
 

a) Eskumena duen organoak emandako ziurtagiria, bertan jaso beharko dira 
ustiaketaren titularra nor den eta jarduera horri eskaintzen dion denbora (jarduera 
nagusia edo partziala den). 

b) Hala badagokio, lehentasunezko ustiaketa dela dioen ziurtagiria, eskumena duen 
organoak emanda. 



 

 

c) Zinpeko aitorpena, emango zaion ereduari jarraiki. Bertan adierazi beharko du 
aurrerantzean ere ustiaketa izango duela jarduera nagusia edo partziala/mistoa eta 
ingurumena zainduko duela.   

 
 
Eraikina edo instalazioa ustiaketa bati lotutzat joko da ondorengo egoeraren bat dagoenean: 
 

a) Eraikina egiteko baimena barazki eta abeltzaintza ustiaketa batera lotutako 
eraikuntza lizentziaren babesean eman bada. 

 
b) Ustiaketaren titularrak eraikin horren titulartasuna izan, - jabetza osoa nahiz erabilera 

jabegoa,- eta eraikina ohiko etxebizitzarako (errolda etxebizitza) edo ustiaketarako 
erabiltzen badu.   

 
5.3.2. Obrak Osoko Birgaitze Arean (OBA) dauden eraikuntzetan eta Alde Zaharra 
Birgaitzeko Planaren arabera egiten badira, %90eko hobaria emango da zerga honek kitatzen 
dituen kuotetan. Edonola ere, obra horiek hobaria izango dute, alde batetik, eskatzailea obra 
egin beharreko etxean bertan biziko bada, eta bestetik, obrak etxebizitza-eraikin batean 
baldin badira eta sustatzaileen %50 edo gehiago bertan bizi badira. Kasu bietan hobaria 
emateko eskatzaileek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak (diru laguntzak edo maileguak) 
eskuratu beharko dituzte.   
 
5.3.3. Birgaitze isolatua duten eraikinetako obretan, %50eko hobaria emango da zerga honek 
kitatzen dituen kuotetan. Edonola ere, obra horiek hobaria izango dute, alde batetik, 
eskatzailea obra egin beharreko etxean bertan biziko bada, eta bestetik, obrak etxebizitza-
eraikin batean baldin badira eta sustatzaileen %50 edo gehiago bertan bizi badira. Kasu 
bietan hobaria emateko eskatzaileek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak (diru laguntzak edo 
maileguak) eskuratu beharko dituzte. 
 
5.3.4. Interes bereziko edo udal erabilerarako izendatzen diren eraikuntza, 
instalazio eta obretan (arrazoi sozial, kultural, historiko-artistiko edo lana 
bultzatzekoak direla medio) %90eko hobaria emango da zerga honek kitatzen 
dituen kuotetan.  

Udalbatzarraren esku dago izendapen hori egitea. 
 
5.3.5. Kuotan %90eko hobaria izango dute igogailua jartzeko obrek, baldin eta eraikinak bi 
solairu edo gehiago baditu, bere erabilera nagusia etxebizitzatarako bada, eta instalazioa 
bat baldin badator berariaz egindako udal ordenantzan edota planeamenduan exijitzen 
diren baldintzekin. Hobari hauetarako eskubiderik ez da izango igogailu zaharren ordez 
berria jartzeko obrak direnean; ezta igogailua familiabakarreko edo familiabiko etxeetarako 
denean ere (berdin da etxeak banakakoak edo atxikitakoak izan), eta oro har, ez dute 
eskubiderik izango promotore eta kontratistek egindako eraikuntza berrietan jarritako 
igogailuek (nahiz eta eraikuntza berria zaharraren ordez eraiki)  
Aurreko paragrafoan esaten den ordenantza onartu bitartean, Udalbatzarra izango da 
eskuduna hobariak onartzeko, eta horretarako baldintza hauek bete behar dira: 

1. Igogailua eraikinaren barruan jarri beharko da. 
2. Obrek indarrean dagoen legeria bete beharko dute. 
3. Aukera guztien artetik, etxebizitzetara irisgarritasunik onena eskaintzen duen 

instalazioa jarri beharko da.  
4. Instalazioa inguruko antzeko eraikinetakoen antzekoa izan beharko da.  
5. Lurzoru publikoan eta alineazioetan ahalik eta txikienak izango dira kalteak. 

 

Kasu bereziren batean, salbuespen gisa, hobari hau eman ahal izango da instalazioa 
eraikinetik kanpo egin arren, baldin eta gainerako baldintza guztiak betetzen badira. 



 

 

 
5.3.6 Elbarrien irisgarritasuna hobetzeko obrek kuotaren %90eko beherapena izango dute, 
baldin eta honako hauek egiaztatzen badira: 
-  Familia unitateko pertsonek daukaten elbarritasun maila, egin beharreko obra justifikatzen 

duena.  
-  Gizarte Ongizateko Batzordearen aldeko erabakia, obrak elbarritasun-maila horri 

egokitzen zaizkiola adieraziz. 
 
Hobari edo beherapenak irisgarritasuna hobetzeko diren obretan bakarrik emango dira. 
Hobaria jasoko duten obrak beste obra handiago baten zati badira, eskatzaileak 
aurrekontuan bereizita aurkeztu beharko ditu obra batzuk eta besteak. 
 

5.3.7. Zerga-kuotaren %90eko hobaria emango zaie fatxaden tratamenduko obrei, baldin eta 
kale/plaza bereko eraikinetan batera egiten badira. 
 
5.3.8. Energia berriztagarrien aprobetxamendua daukaten eraikuntza eta instalazioek 
%95eko hobaria izango dute. Hobaria emateko, beroa sortzeko instalazioek Administrazioak 
homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte. Halaber, ez da hobaririk egingo 
Eraikuntzako Kode Teknikoak (EKT) berak behartuta jarri badu promotoreak instalazioa.  
Aipatutako energia sistemak jartzeko obrei dagokien aurrekontu-zatiak bakarrik izango du 
hobaria, obraren gainontzeko zatiak ez baitu besterik gabe hobaririk izango sistema horiek 
jarri direlako. 
 
5.3.9- EIOZaren kuotan % 90eko hobaria emango zaie industria edo merkataritza jarduera 
berria jartzeko lokala egokitzen duenari langabezian dagoela egiaztatzen badu. Hobari hori 
egingo zaie ere jarduera berria izan ez arren, jarduera horren sustatzaileak langabezian 
dagoela egiaztatzen badu.  

 
ERANSKINA 

 
 

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA 
ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA  

 
 

1 ERANSKINA 
 

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO TASAK  
 
 
Proposamenak honako ondorio hauek dakartza:  
Etxebizitza lehenengoz erabiltzeagatik lizentziaren atala aldatzen da. 
Bananketa lizentziek KPIk izandako igoera izango dute. 
 
 EMAITZA:  
 
Lehenengoa:  Hirigintza lizentziak emateagatiko tasak honako hauek izango dira: 
 
OBRA LIZENTZIA: 
 

1.- Etxebizitzatarako lizentziak....................................... 

 
 

Obra aurrekontuaren %0'31 



 

 

2.- Industria eta zerbitzutarako lizentziak....................... Obra aurrekontuaren %0'31  
 
LEHEN ERABILPENERAKO EDO OKUPAZIORAKO BAIMENAK: 

 
-Etxebizitzagatik 
    5 etxebizitza arte ........................................... 
     6. etxebizitzatik aurrera ................................ 
- Etxebizitza adosatu bakoitzeko.................................................................. 
- Familia bakarreko etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak ............ 
- Bi familiako etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak....................... 
- Nekazaritza ustiapena duen eraikineko etxebizitza bakoitzeko ............... 
 

 
 

50 € 
25 € 

319,76 € 
367,73 € 
549,99 € 

25 € 

PARTZELAK BANANDU ETA BATERATZEKO LIZENTZIA: 
 

- Hiri lurretan:  ......................................................................................... 
- Landa lurretan:  ........................................................................................ 

 
 

233,94 € 
70,25 € 

 
 
Bigarrena:  Kontuan izanik tasa honekin zerbitzuaren kostua kobratzen dela, hobaririk EZ 
EGITEA erabaki da, zerbitzu hau berdin-berdin ematen baita, dagokion zergan hobaria izateko 
baldintzak bete arren ere.  
 
Dena den, arau orokor horrek ondorengo salbuespena dauka, lehiaketa arautzen duen pleguan 
jasota dagoena: 
 
A.- %90eko beherapena aplikatuko da etxebizitzak eraikitzeko lizentziak tramitatzean, baldin eta 
Udalak zeharbidez sustatu baditu, bere lurrak besterentzean adjudikazio-hartzaileari etxebizitzak 
eraikitzeko baldintza jarriz.  

2 ERANSKINA 
 

JARDUERA ZABALTZEKO ETA FUNTZIONAMENDUAN JARTZEKO L IZENTZIA 
EMATEAGATIKO TASA  

 
Lehena :   2012rako tarifak: 
 

JARDUERA: 
 

- Komertzioa.................................................................................................. 

- Zerbitzuak .................................................................................................. 

- Ostalaritza .................................................................................................. 

- Familia izaerako aisialdia (txokoa) ............................................................ 

250 m2-tik 499 m2-ra bitartekoetan............................................... 

500 m2 edo gehiago........................................................................ 

- Industria: 

249 m2  arteko azaleretan............................................................... 

250 m2-tik  499 m2-ra bitartekoetan ............................................. 

500 m2 edo gehiagoko azaleretan ................................................. 

- Aurrezki Kutxak, Bankuak, Entitate Finantzarioak..................................... 

- Nekazaritza, abeltzaintza edota baso ustiaketetara lotutakoak ................ 

 
 

451,48 € 

617,55 € 

857,96 € 

157,43 € 

% 100eko igoera 

% 200eko igoera 

 

741,08 € 

1.998,20 € 

3.489,67 € 

6.587 € 

19,50 € 



 

 

Tarifa horiei guztiei jarduera-espedientea tramitatzeko tasa gehitu beharko zaie, eskakizun hori 
daukaten jardueretan. 
 
 
Bigarrena :  Establezimendua titularrak lehendik egiten zuen jarduera bat lekuz aldatzeagatik 
zabaltzen bada, lehenengo atalean adierazitako tarifen %50 ordainduko da. 
 
 
Hirugarrena :  Establezimenduak aldi-baterako zabaltzen direnean: 
 

a) Gutxienez urtebeterako eta gehienez  hiru urterako zabaltzen bada, 1. 
eta 2. ataletan finkatutako tarifen %80 aplikatuko da. 

b) Erabilera urtebetekoa baino motzagoa bada, %50 aplikatuko da. 
 
 
Laugarrena : Aldi-baterako zabaldutako establezimenduen kasuan, murriztutako tipoa aplikatzeko 
epea igaro ondoren, interesdunak aldi-baterako hartu duen lokala utzi egin duela egiaztatzen ez 
badio Udal Administrazioari, likidazio berria egingo zaio, aplikatutako tarifa murriztua eta eranskin 
honen 1 eta 2. ataletan aplikatutako arau orokorraren arteko diferentzia likidatuz. 
 
 
Bosgarrena: % 90eko hobaria emango zaio industria edo merkataritza jarduera berria jartzen duenari, 
langabezian dagoela egiaztatzen badu. Hobari hori emango da jarduera berria ez izan arren ere (adib. 
jardueraren eskualdaketa), jarduera horren sustatzaileak langabezian dagoela egiaztatzen badu. 

3 ERANSKINA 
 

HIRUGARREN BATEK ESKATUTA UDAL ADMINISTRAZIOAK EDO UDAL AGINTARIEK 
EMATEN DITUZTEN DOKUMENTUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO  TASAK  

 
 
 
 

Honako hau proposatzea erabaki da: 
 

3. Irizpide orokorra: KPIa igotzea. 
4. IGOKA espedienteengatik beste udal batzuetan kobratzen denarekin konparazio-taula 

egitea. 
5. Honako hauek sartzea: 

� Udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea.................................. 500 € 
� Lokal bat udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea .................. 150 € 
� Hirigintza kontsultak..............................................................  30 € 
� Arma txartelak ......................................................................    6 € 

 
2012rako tarifak: 
 
Lehen atala :   Biztanle erroldari dagokionez: 
 

1.- Udal erroldan izena emanda daudela ziurtatzen duten egiaztagiriak: 
- Aurreko urteetako erroldak........................………………….................………. 

 
4,16 €  

 
Bigarren atala:  Lizentzia edo baimenak eskatzeko espedienteak: 
 



 

 

1.- Lur azpia aztertzeko probak egitea, zangak zabaltzea edo zoladura edo espaloiak 
berritzea………..............................................................................................................… 

 
4,45 € 

2.- Bide publikoa eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunak erabiltzea... 2,42€ 
3.- Bide publikoaren eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunen lur-
azpia erabiltzea ................................................................................................................. 

 
11,95 € 

4.- Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal lizentzia edo baimenak….......................... 2,47 € 
 
Hirugarren atala .- Udalaren eskumenekoak diren bestelako gaiak: 
 

1.- Hirigintza egiaztagiriak …………………………………………….............…………….. 8,34 € 
2.- Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal-egiaztagiriak (orriko)…...........................… 1,69 € 
3.- Agiri partikularretan Alkatetzaren oniritzia edo konpultsak.......................................... 0,16 € 
4.- Hiri finken aurri-egoeraren adierazpen espedienteak ………….....………………....... 45,12 € 
5.- Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen espedienteak -IGOKA 

(lizentzia ematen denean).......................................................................................… 
 

233,37 € 
6.- Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean…………..........….................… 152,21€ 
7.- IGOKA bete beharrik ez duten jarduera espedienteak (lizentzia ematen denean)..... 118,38 € 
8.- Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean …..............……………………. 74,41 € 
9.- Hirigintza lizentziak eskatzeko espedienteak (lizentzia ukatzen denean, edota 

interesdunak obra ez egitea erabakitzen duenean) 
Aurkeztutako aurrekontuaren arabera........................................................................ 

Hirigintza 
lizentziaren 

tasaren %50 
10.- Hirigintzako tramiteak: Egunkarietan eta dagokion Aldizkari Ofizialean iragarkia 
jartzeak daukan kostuaz gain: (Tarifa hauek onarpenerako nahiz aldaketarako dira)  
         Plan Partziala…………………………………………….......................................….. 
         Plan Bereziak …….......................................………………….……………………… 
         Jarduera sistema aldatzea …………………………………….....…………………… 
         Xehetasun azterketa…………………………….............................................……… 
         Urbanizazio proiektua ……………………………...................………………………. 
         Birpartzelazio proiektua ……………….........................……………………………… 
         Hirigintza jarduketarako programa........................................................................... 
         Tarifarik ezarrita ez duten bestelako espedienteak.................................................. 
            

 
 

1.730,70 € 
1.730,70 € 

935,80€ 
935,80€ 
935,80€ 
868,17 € 
935,80€ 
KOSTU 

ERREALA 
11.- Udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea..................................  
12.- Lokal bat udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea ..................  
13.- Hirigintza kontsultak .................................................................................................. 
14.- Arma  tarjetak ........................................................................................................... 
 

500 € 
150 € 
30 € 
6 € 

11.- Fotokopiak.  
DIN A-4: (ez dira 10 kopia baino gehiago egingo). Kopia bakoitza........................ 
DIN A-4 eta konpultsa: 5 ale baino gehiagoko konpultsetarako kopiak udal 
zerbitzuan bertan egin beharko dira. Aleko ….........................................………… 
DIN A-3. Kopia bakoitzeko………………………………………….......................…. 

 
0,15 € 

 
0,20 € 
0,19 € 

 

Jarduera espediente batzuetan, udal zerbitzuen ahalmena motz geratzen denean, gerta daiteke 
hirugarren batengana jo behar izatea. Horretarako arrazoiak ezberdinak izan daitezke: 
espedientearen izaera edo tamaina; Ingurumen Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak edo 
espedientearen beraren zehaztapenak bete direla ziurtatzeko ikuskapen berezia behar izatea; 
etab. Horrelako kasuetan Udalaren esku geratzen da hirugarren horren lanak sortutako gastuak 
atal honetan sartu ala ez erabakitzea, beti ere espedientearen promotoreari aldez aurretik 
jakinarazita. 
 
 

4 ERANSKINA 
 



 

 

UDAL HILERRIKO ZERBITZUENGATIKO TASA  
 
Proposatutako aldaketak:  
 
- Hezurtegia lagatzea: %25eko igoera. Inguruko herriekin konparatuta  Eskoriatzakoa oso baxu 

dagoelako. 
- Lagatzeko tarifak:  5 urtetik 10 urterainoko epera igotzen da. 
- Beste guztiak KPI 
- Lurperatzeko zerbitzua elizateko kanposantuetan ez ezik herriko kanposantuan ere 

kobratzea. 
 
TARIFAK:  
 

a) Lagatzea:  
 
1.- Hezurtegi bat 75 urterako lagatzea. Instalazioaren kostu erreala, 

gehienez ere………….…..............................................................…….. 
 

472 € 
2.- Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea ………………….…………......… 228,78  € 
3.- Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea, marmolezko plaka barne ........ 
 

389,79  € 

b) Hezurrak lekuz aldatzea, interesdunak hala eskat uta:  
 
1.-  Lekualdatzea hilerriko leku batetik bestera denean: 
       - Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino         

gehiago pasatu direnean.....………………........……………………… 
       - Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino          

gutxiago pasatu direnean........……………………………………........ 
 

 
 

22,04€ 
 

46,45 € 

c) Zerbitzuak ematea:  
 
1.- Lurperatzeko zerbitzua eskaintzea: 
        - Horma-hilobia edo panteoietan.........……………………………...…… 
        - Lurpean………………………………………………………........……… 

 
62,97 € 
188,92€ 

2.- Interesdunak hala eskatuta eta Udalaren baimenarekin jabetza 
partikularrekoak diren panteoietan beste zerbitzu batzuk ematea 
(hondakinak ateratzea, garbitzea, obrak egitea, mantentzea, 
etab.)........... 

36,28 €/orduko,  lanegunetan 
           (larunbatetan izan ezik) 
41,38€/orduko,  jaiegun eta 
                          larunbatetan 

 

3.- Gorpuzkinak erretzea, interesdunak eskatuta......................................... 71,80 € 
      Errautsak kutxan jasotzea, interesdunak eskatuta................................. 27,41 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ERANSKINA 
 

TAXI LIZENTZIEN TASAK  
 

1.- Udal lizentzia berria ematea ...................................................................1.292,37€ 
2.- Lizentzia erabili eta ustiatzea, urteko......................................................     70,12 € 



 

 

3.- Lizentziaren esku-aldatzea baimentzea .................................................1.637,09€ 
4.- Baimendutako ibilgailua aldatzea ...........................................................     23,68 € 

 
 

6 ERANSKINA 
Mankomunitateko zerbitzuak: hiri hondakin solidoak jaso, garraiatu eta birrintzeagatiko 

tasa  
 
Mankomunitateak aplikatutako igoera aplikatzea, hau da, % 2,8 
 
 

7 ERANSKINA 
 

UR HORNIKUNTZA ESKAINTZEAGATIKO TASA  
 
Ur kontsortzioak bidalitako datuen arabera 2012. urtean zerbitzua %8,8a igoko da udalarendako. 
Udalak ematen duen zerbitzuari igoera berdina aplikatzea larrikoa da bertan dauden 
batzordekideentzat. Beraz, proposatzen dute %5,5a igotzea etxeko eta industria erabilera; beste 
tarifa  KPIk izandako igoera izatea. 
 
 
Tarifak honako hauek  izango ziren: 
 
1.- Etxeko erabilera: etxebizitzak, lokal komertzialak, komertzioak eta industria familiarrak. 
 

Hiruhileroko kontsumoa  
  

Gutxieneko kuota (hiruhilero ordaindu beharrekoa) ..... 
Kontsumo-tartea:  0 m3 - 20 m3  

23,87 € 

  

Kontsumo-tartea:  21 m3 - 60 m3  
20 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,05 € 

  

Kontsumo-tartea:  61 m3 - 90 m3  
60 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,61 € 

  

Kontsumo-tartea:  91 m3 - 270 m3  
90 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
2,77 € 

  

Kontsumo-tartea:  271 m3-tik gora 
270 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,97 € 

 
Oharra:   m3-aren prezioa ezberdina da kontsumo tarte bakoitzeko. Beraz, ordaindu beharreko 
kuota kalkulatzeko, dagokion guztiaren batura egin beharko da. 
 
2. Industria erabilera:  Etxekoak ez direnak, hala nola, industria, igerilekuak, tabernak, elkarteak, 
etab. 
 

Hiruhileroko kontsumoa  
  

Gutxieneko kuota (hiruhilero ordaindu beharrekoa) ..... 
Kontsumo-tartea:  0 m3 - 60 m3  

70,42 € 

  

Kontsumo-tartea:  61 m3 - 150 m3  
60 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,95 € 

  

Kontsumo-tartea:  151 m3 - 300 m3  
150 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,09 € 

  



 

 

Kontsumo-tartea:  301 m3-tik gora 
300 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,15 € 

 
 
3. Sareari lotzeagatiko eskubideak. 
 

a) Abonatuari lehen aldiz egindako lotunea..........................................       25 € 
b) Jarrita dagoen prezintua kentzea abonatuari ...................................       41,25 € 
c) Eragile edo jabeari sare orokorrean lehenengo aldiz  

egindako lotunea (eskapeko edo lur urbanizatuko adosatu  
edo familia bakarreko etxebizitza bakoitzeko)..................................     135,30 € 

d) Puntua aldatu delako sare orokorrean lotunea egitea 
eragile edo jabeari (eskapeko)..........................................................     214,20 € 

e) Industriak: 
- 1,5 hazbeteko tuberia .................................................     640,74 € 
- 2,5 hazbeteko tuberia .................................................     1.053,13 € 
- 3 hazbeteko tuberia ....................................................   1.803,67€ 

 
e) Elizateetako ur-biltegien klorazioa.  

Abonatu bakoitzaren  urteko  kuota (BEZ gabe). ............................      52,50 € 
 
 
 
 

8 ERANSKINA 
 

ESTOLDERIA, ETA KONTADOREAK MANTENDU ETA IRAKURTZEA GATIKO TASA  
 

KPIk izandako igoera izatea. 
 
 

9 ERANSKINA 
 

KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEAG ATIKO TASA:  
 

%4,5 igotea eta abonu barruan saunara eta gimnasiora sartzeko eskubidea eman 
 

 



 

 

*DBE:  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

 

FAMILIA-ABONUA  (sauna eta kirol gimnasioa barne) PREZIOA 
Ezkontideak eta18 urtetik beherako seme-alabak 137,26 
  
Familia ugaria 68,33 
Familia burua langabezian ( biak ), edo DBE* nahiz GLL* 
laguntza jasotzen duen familia unitatea 52.02 
Urte erdirako bonuak 71.08 
3 hilabeterako bonuak 35.50 
 

BANAKAKO ABONUA  
18 urtetik gorakoak 100.41 
6tik 18 urtera bitartekoak 52.02 
Ikasleak 52.02 
  
Eskoriatzako kirol elkarteko federatuak (jokalariak eta entrenatzaileak) 52.02 
Langabetuak 52.02 
Ezgaitu fisiko edo psikikoak ( >%33 ) 52.02 
Urte erdirako bonuak 60.50 
3 hilabeterako bonuak 30.29 
 

KIROLDEGIKO SARRERAK  
18 urtetik gorakoak 4.45 
10eko bonuak  (18 urtetik gorakoentzat) 39.48 
6tik 18 urtera bitartekoak 2.45 
10eko bonuak  (6-18 urte bitartekoentzat) 20.27 
100eko bonuak 278.46 
Jubilatuak, langabeak, ezgaitu fisiko edo psikikoak ( >%33 ) 3.20 
Eskoriatzako kirol elkarteko federatuak (jokalariak eta entrenatzaileak) 2.07 
 

ALOKAIRUAK Argiarekin          Argi barik  
Kiroldegiko kantxa  (osoa ) 42.55                                36.14 
Kiroldegiko minifrontoiak 40.61 
Kiroldegiko igerilekuko kale bat 45.94 
Rokodromoa 1.89 

Ping-pong, pala eta pilota  (ordubete) 1.39 
Pilotalekuko kantxa 11.02 
Pilotalekuko gimnasioa  (ordubete )  18.32 
Kiroldegiko kantxa, kirolarekin zerikusirik ez duten ekintzetarako: 

Egun erdi (8:00etatik 14:00ak arte edo 14:00etatik 22:00ak arte) 
Egun osoa (aurreko ordutegi tarteetara egokitzen ez denean) 

Ez da kobratuko tasarik kultura, hezkuntza edo antzerako ekintzetarako 
Erabiltzen bada kantxa, eta horrela erabakitzen badu dagokion batzordeak. 

 
798.64 
1597.28 

 

SAUNA (Bazkideak         Ez direnak)  
Sarrera  1.89 + sarrera 
10eko bonuak 14.70 + sarrerak 
 

KIROLDEGIKO GIMNASIOA  (Bazkideak         Ez direna k)  
Sarrera 1.17 + sarrera 
10eko bonuak 9.23 + sarrera 
 

TXARTEL BATERATUA  
Mankomunitateik proposatzen dena  
  
 

PLUS AUKERA ARRASATE  
  
Mankomunitateik proposatzen dena  
  



 

 

 

10 ERANSKINA 

HIRI TRAFIKOA ANTOLATZEKO ETA KONTROLATZEKO JARDUER A BEREZIAK 
EGITEAGATIK (IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA ERRAZTEKOAK ET A UDALTZAINGOAREN 

OHIKO TRAFIKOAREN SEINALEZTAPEN ETA ANTOLAKETAZ BES TELAKOAK) 
ORDAINDU BEHARREKO TASA  

 

KPIk izandako igoera izatea 
 
 
 

 
 
 

11 ERANSKINA 
 

UDAL MUSEO-ESKOLA ZERBITZUAREN TASA  
 
Eskoriatzako Museo-Eskolara bisita egiteagatik ondorengo tarifa ordainduko da: 

6. Pertsonako, 3 €  

7. 6 pertsonako edo gehiagoko taldea:  %20eko hobaria 

8. Eskoletako taldeak (16 urte berakoek):  %50eko hobaria 

 
 
 
 

12 ERANSKINA 
 

UDAL-BASKULA ERABILTZEAGATIKO TASA  
 

9. Erabiltzen den aldiko:  3,50 € 
 

 
13 ERANSKINA 

 
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA  

 
Baremoak eguneratzea Gizarteko zerbituzek proposatzen duten arabera. 
  
2012RAKO ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ONURADUN AUTONOMOEN DI-
RUA APORTAZIOAREN BAREMOA  
 
 
Diru sarrerak                                                                      Aportazioa 
 
484,52  €...........................................................................................................% 0 
484,53 – 538,38€............................................................................................% 10 
538,39 – 591,66€............................................................................................% 20 
591,67 – 645,43€............................................................................................% 30 
645,44 – 699,88€............................................................................................% 40 
699,89 – 753,74€............................................................................................% 50 
753,75 – 807,55€............................................................................................% 60 
807,56 – 861,38€............................................................................................% 70 
861,39 – 915,24€............................................................................................% 80 



 

 

915,25 – 969,08€............................................................................................% 90 
+ 969,09€......................................................................................................% 100 
 
 
  
 
 DIRU SARREREN INDIZE ZUZENTZAILEA 
 
 
2 pertsona……………………………………………..     1,25 
3 pertsona ………………………………………………   1,40 
4 pertsona  ………………………………………………  1,60 
5 pertsona ………………………………………………   1,80 
6 pertsona  ………………………………………………   2 
7 pertsona  ………………………………………………   2,20 
 
 
 
 INDIZE ZUZENTZAILEA 
 
Hilean 20 ordu arte……………………………………   X 1 
 21 etik 30 arte………………………………………..    X 0,9 
 31 tik  42 arte…………………………………. …….    X 0,8 
 43 tik aurrera …………………………………………   X 0,7 
 
 
 
 

14 ERANSKINA 
 

ANIMALIAK EDUKITZEAGATIK ETA ZAINKETA ZERBITZUAGATI K ORDAINDU 
BEHARREKO TASA  

 
 
 
 
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak lizentzia eskaera eta erregistroa .............   30 € 
 
Noraezean dabiltzan txakurrak jasotzea: 
 
 Jasotzeagatik   ...................................................................................  30 € 
 Txakurtegian edukitzeagatik /eguneko .................................................10 € 
Txakur arriskutsuaren txartela bakoitzagatik (berria, berristea, galdu ondoren,..) ....... 6,15 € 

 

 
 

 
UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO 

APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA  

 
 
 
KPIk izandako igoera. 
 



 

 

Salbuespena:  
 
 
a) Dirua irabazteko helburuarekin mahaiak eta aulkiak jartzea. 
 - Sortzapen aldia, urte osokoa ; m2 bakoitzeko ...................................................15,86 € 
 
(Urte osora  luzatzen da eta %25eko igoera) 

 

 
 

Zortzigarrena  
 

MUSIKA EKIPOA ETA BESTELAKO UDAL ONDASUNAK 
ERABILTZEAREN PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN 

ORDENANTZA 
 
 
Kultura batzordeak proposatutakoa. 

 

 

Bederatzigarrena:  
 
TTeelleeffoonnoo  mmuuggiikkoorrrraarreenn  zzeerrbbii ttzzuuaakk  eemmaatteenn  ddii ttuuzztteenn  eennpprreesseekk  UUddaallaarreenn  
jjaabbaarrii   ppuubbll iiooaarreenn  eerraabbii lleerraa  pprriibbaattuuaa  eettaa  aapprroobbeettxxaammeenndduu  bbeerreezziiaa  eeggii tteeaaggaa--
ttiikkoo  ttaassaa  aarraauuttzzeekkoo  oorrddeennaannttzzaa..  

 

    
1. Artikulua. Foru Araudia.  Art. 1º. Normativa Foral. 

 
11/1989 Foru Arauari jarraiki, 
uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki 
Ogasunak arautzen dituena, tasak 
arautu eta exijitzen dira telefono 
mugikorraren zerbitzuak ematen 
dituzten enpresei, hain zuzen 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo airearen erabilpen 
pribatua edo aprobetxamendua 
egiteagatik. 

De conformidad con lo dispuesto en 
la Norma Foral 11/1989 de 5 de ju-
lio, reguladora de las Haciendas 
Locales de Gipuzkoa, se regulan y 
exigen tasas por la utilización pri-
vativa y el aprovechamiento especial 
del suelo, subsuelo o vuelo del do-
minio público municipal, a favor de 
las empresas que prestan servicios 
de telefonía móvil. 
 

2. Artikulua. Oinarri zergagarria. Art. 2º. Hecho i mponible. 
 

1.  Tasa hauen oinarri zergagarria 
sortzen da telefono mugikorraren 
zerbitzuak emateko Udalaren toki 
publikoko lurzorua, lurrazpia edo 
airearen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendua egiteagatik. 

1.- Constituye el hecho imponible de 
estas tasas, la utilización privati-
va y el aprovechamiento especial del 
suelo, subsuelo o vuelo del dominio 
público municipal, para efectuar 
servicios de telefonía móvil. 
 

Erabilpen pribatua edo Se entiende que se inicia la  utili-



 

 

aprobetxamendu berezia egiten hasten 
dela jotzen da zerbitzua emateko 
eskaera egiten duten pertsonei 
berori ematen hasten zaien unean. 

zación privativa y el aprovechamien-
to especial, en el momento en que se 
inicia la prestación del servicio a 
las personas que lo solicitan. 
 

2.  Jabari publikoaren aprobetxamendu 
berezia ematen dela joko da 
zerbitzua emateko Udalaren toki 
publikoko lurzorua, lurrazpia edo 
airearen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendua okupatzen duten 
antenak, instalakuntzak edo 
zerbitzu-sareak ipintzen direnean, 
edozein izanda ere berorien 
titularra. 

2.-  El aprovechamiento especial del 
dominio público se producirá siempre 
que, para la prestación del servi-
cio, se deban utilizar antenas, ins-
talaciones o redes que materialmente 
ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales con 
independencia de quien sea el titu-
lar de aquellas. 
 

3. Tasa hauek ez dute zerikusirik 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo airearen jabari 
publikoa edo aprobetxamendua 
hirigintza eta obra lizentziak 
(eraikitzeko, exekutatzeko, zainketa 
osatzeko, 1. instalakuntza jausteko) 
emateagatik kobratzen diren tasekin, 
edo Udalak zehazki azpiegiturentzako 
zerbitzu-sareak ipintzeko 
lagatzeagatik ezartzen dituenekin. 

3.- Estas tasas son independientes 
de las tasas por el otorgamiento de 
licencia urbanística y obras que 
corresponda por la construcción, 
ejecución, complemento, conserva-
ción, derribo de la 1ª instalación 
para la utilización o aprovechamien-
to del dominio público municipal, en 
el suelo, subsuelo, o vuelo, o por 
la cesión de uso de infraestructuras 
específicamente destinadas o habili-
tadas por el Ayuntamiento para alo-
jar redes de servicios. 
 

3. Artikulua. Sortzapena eta Zerga-
aldia. 

Art. 3º. Devengo y Período impositi-
vo. 
 

1.  Tasak sortuko dira telefono 
mugikorraren zerbitzuak emateko 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo hegalkinaren erabilpen 
pribatua edo aprobetxamendua hasten 
denean. 

1.- Las tasas se devengan cuando se 
inicia la utilización privativa y el 
aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo o vuelo del dominio público 
municipal, para efectuar servicios 
de telefonía móvil. 
 

2. Udalaren jabari publikoaren 
erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu berezia aldizka 
egiten bada, tasaren sortzapena urte 
bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasiko 
da eta zerga-aldia urte osoa izango 
da. 

2.- Cuando la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del 
dominio público municipal, se efec-
túe de forma periódica, el devengo 
de la tasa tendrá lugar el 1 de ene-
ro de cada año y el período imposi-
tivo comprenderá el año natural.  
 

3. Erabilera edo aprobetxamendua 
hasteko garaian kitatuko dira urtea 
amaitzeko falta diren hiruhileko edo 
hileko kuotak, baita alta ematekoari 
dagokiona ere. 

3.-  En el supuesto de inicio en la 
utilización o en el aprovechamiento, 
se liquidará la cuota correspondien-
te a los trimestres y meses que res-
ten para finalizar el año, incluido 
el correspondiente al alta. 
 

4. Jarduera lagatzeko garaian 
kitatuko da urtearen hasieratik 
igarotako hiruhileko edo hileko 
kuota, baita baja ematekoari 
dagokiona ere. 

4.-  En el supuesto de cese de acti-
vidad, se liquidará la cuota corres-
pondiente a los trimestres y meses  
transcurridos desde el inicio del 
año, incluido el correspondiente al 
cese. 
 



 

 

4. Artikulua. Subjetu pasiboak. Art. 4º. Sujetos pa sivos. 
 

1.  Tasen subjetu pasiboak dira 
telefono mugikorraren zerbitzuak 
(herritar guztiei edo horietatik 
talde garrantzitsu bati) ematen 
dituzten enpresak edo zerbitzu-
emaileak, nahiz eta beroriek 
zerbitzu-sareak erabiltzeko 
eskubidedunak edo soilik berorietara 
heltzeko eta konektatzeko 
eskubidedunak izan. 

1.- Son sujetos pasivos de las ta-
sas, las empresas explotadoras o 
prestadoras de servicios de telefo-
nía móvil que afecten a la generali-
dad o a una parte importante del 
vecindario, tanto si son titulares 
de las redes, como si solamente son 
titulares de derechos de uso, de 
acceso o de interconexión de las 
mismas. 
 

2. Udal barrutian emaniko zerbitzua 
joko da Udalaren toki publikoko 
lurzorua, lurrazpia edo airearen 
aprobetxamenduaren baitan ematen 
diren edo harekin zerikusia duten 
zerbitzu guztiak. 

2.-  Se consideran prestados dentro 
del término municipal, todos los 
servicios que, por su naturaleza, 
dependan del aprovechamiento del 
suelo, subsuelo o vuelo del dominio 
público municipal o estén en rela-
ción con él. 
 

5. Artikulua. Arduradunak. Art. 5º. Responsables. 
 

Subjetu pasiboaren zerga-
betebeharrez solidarioki edo 
subsidiarioki erantzungo dute 
Gipuzkoako Tributuen Foru Arau 
Orokorraren 35etik 43rako artikuluek 
aitatzen dituen pertsona fisiko edo 
juridikoek. 

Responderán solidaria o subsidiara-
mente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a las que se 
refieren los artículos 35 a 43 de la 
Norma Foral General Tributaria de 
Gipuzkoa. 
 

6. Artikulua. Telefono mugikorreko 
zerbitzua. 

Art. 6.º Servicio de telefonía mó-
vil . 
 

1. Udalaren jabari publikoaren 
erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu berezia telefono 
mugikorreko zerbitzuak (udalerrian 
instalatuta daude telefono finkoko 
sareak erabili behar dutenak) 
emateagatiko zenbatekoa erabakitzeko 
ondoko formulak aplikatuko dira: 

1. Para determinar la cuantía de la 
tasa por utilización  privativa o 
aprovechamiento especial del dominio 
público municipal por parte de los 
servicios de telefonía móvil, que 
precisan utilizar la red de telefo-
nía fija instalada en este Munici-
pio, se aplicarán las siguientes 
fórmulas de cálculo: 
 

 a) Oinarri zergagarria. a)  Base imponible 
 

Oinarri zergagaria, telefono mugikorraren zerbitzuak 
jabari publikoaren aprobetxamendu berezia egiteagatik, 
honela kalkulatuko da:  

OZ= Bbtk * Tf + (Bk * Bbk) 
Alegia: 

Bbtk = telefono finkoko sareetan, 
telefono mugikorretik egiten di-
ren deietatik bataz beste telefo-
no-kontsumoa. 2012ko kuota urteko 
38,38 €-koa izango da.  
Tf = Herrian 2012rako ipinita 
dauden telefono finkoak 2.706,74 
izango direla jotzen da.  
 
Bk = Herrian erroldatuta dauden 

La base imponible, deducida de la estimación del 
aprovechamiento especial del dominio público por el 
servicio de telefonía móvil se calcula: 

BI= Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
Siendo: 

Cmf = consumo telefónico medio 
estimado, en líneas de telefonía 
fija, por llamadas  procedentes 
de teléfonos móviles. Su importe 
para el ejercicio 2012 es de 
38,38 euros/año. 
Nt = Número de teléfonos fijos 
instalados en el Municipio, para 
el año 2012, se estima en 
2.706,74 teléfonos. 



 

 

biztanle-kopuruaren %95a, Esko-
riatzan  4.052 biztanle.  
 

Bbk = Mugikorretik mugikorrera 
eginiko deiengatik eragindako ba-
taz besteko kontsumoa 2012an 
256,76 €koa izango dela jotzen da.  

 

NH = 95% del número de habitantes 
empadronados en el Municipio. En 
2010, 4.052 habitantes en Esko-
riatza 

Cmm = Consumo medio telefónico, 
estimado por teléfono móvil por 
llamadas de móvil a móvil. Su im-
porte para 2012 es de 256,76 
€/año. 

 
 b) Oinarrizko kuota. b)  Cuota básica 

 
Oinarrizko kuota erabakiko da oi-
narri zergagarriari 100eko 1,4 
aplikatuz. Hau da: 
Ok = %1,4 ZOri 
Operatzailearen zerga-kuota = OZ 
* OK 

Alegia: 
OZ = operadore bakoitzak izango 
duen koefizientea, hau da, mer-
katuan duen parte-hartze kuota-
ren arabera, aurre-ordainketa 
eta post-ordainketa erak sartu-
ta. 

Oinarrizko kuota (OK) 2012rako  15.291,59 € 
izango da. 

 

La cuota básica global se deter-
mina aplicando el 1,4 por 100 a 
la base imponible: 
QB = 1,4% s/ BI 
Cuota tributaria operador = CE * 
QB 

Siendo: 
CE = coeficiente atribuible a 
cada operador, según su cuota de 
participación en el mercado, in-
cluyendo las modalidades de 
postpago y prepago. 

El valor de la cuota básica (QB) para 2012 es 
de 15.291,59 euros. 

 

c)  Operatzaileko kuota 
 

d)  Imputación por operador 
 

2012rako OZ balioa eta hiruhileko 
kuotak ondorengo hauxek dira: 

Para 2012 el valor de CE y la cuota 
trimestral a satisfacer por cada 
operador son los siguientes: 
 

Operadorea         Partehartze-kuota      € / Hiruh ileko 
kuota 
Operador Cuota participación   Cuota € / Trimes-
tre                        % 
Movistar 48,40      1.850,28  
Vodafone 29,10      1.112,46  
Orange  7,5         286,72  
Resto operadores 15,00            573,44  
 
 

Operadoreek OZ koefizientea artikulu 
honen b) atalari aplikatuta 
ateratzen denaren laurdena ordaindu 
beharko dute. 

Las cuotas a satisfacer por los ope-
radores relacionados son la cuarta 
parte del importe que resulta de 
aplicar el coeficiente CE a la cuota 
básica establecida en el apartado b) 
de este artículo. 
 

OZ koefizientea erabakitzeko sujetu 
pasiboek frogatu ahal izango dute 
Udalaren aurrean aurreko ekitaldiko 
benetako parte-hartze koefiziente-
tasaren zortzea baino txikiagoa izan 
dela. Kasu horietan, hiruhileko 
autolikidazioak doituko dira 
zergadunak egiaztaturiko 
koefizientea aplikatuz. 

A efectos de determinar el coefi-
ciente CE, los sujetos pasivos po-
drán probar ante el Ayuntamiento que 
el coeficiente real de participación 
en el ejercicio anterior al de de-
vengo de la tasa ha sido inferior. 
En este caso, las autoliquidaciones 
trimestrales se ajustarán aplicando 
el coeficiente acreditado por el 



 

 

obligado tributario. 
 

7. Artikulua. Tasaren kudeaketa. Art. 7º. Gestión d e la tasa. 
 

1. Operadore bakoitzari eragotz 
dakiokeen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu bereziaren denbora 
kalkulatzeko orduan subjetu 
pasiboek, urte bakoitzako 
urtarrilaren 30a baino lehen, 
egiaztapen bat egin beharko dute 
udal jabariaren aprobetxamenduaren 
hastapena noiztik den eta udalerrian 
subjektu pasiboaren baitan —zeinak 
serbitzua aldez aurretik edo ondotik 
ordaintzen dituenak sartuko baititu— 
zenbat baliatzaile diren adieraziz. 

1.- Para calcular el tiempo de dura-
ción de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial y el coefi-
ciente específico atribuible a cada 
operador, los sujetos pasivos debe-
rán presentar antes del 30 de enero 
de cada año, una declaración acredi-
tativa de la fecha de inicio del 
aprovechamiento del dominio munici-
pal, y del número de usuarios para 
los que el sujeto pasivo opere en el 
término municipal, que incluirá tan-
to los servicios de pago posterior o 
de pago previo. 
 

2. Interesdunek epe-barruan ez 
balute goiko egiaztapena egingo, 
Udalak eskumena izango du tasa 
kuantifikatzeko herrian operadore 
bakoitzak duen merkatu-zatiaren 
arabera. 

2.- La falta de declaración de los 
interesados dentro del plazo fijado 
facultará al Ayuntamiento para cuan-
tificar la tasa, en función de las 
respectivas cuotas de mercado de 
cada operador en el municipio. 
 

3.  Udalak, obligaziodunak datuak ez 
dituela eman egiaztatu ostean, 
aplikatu ahal izango ditu operadore 
bakoitzari Telekomunikazio 
Merkatuaren Batzordeak argitara 
emandako azken urteko txostenean 
jasotako datuak edo, horien faltan, 
Autonomia Erkidegoak edo Estatu 
osoan gehitutakoak baldin eta bertan 
herrikoak eransgabeak azaltzen 
badira. 

3.- Una vez verificado que el obli-
gado no acredita los datos, el Ayun-
tamiento podrá aplicar a cada opera-
dor los datos obtenidos del último 
informe anual publicado por la Comi-
sión del Mercado de Telecomunicacio-
nes desagregados por el municipio si 
constan en él, o los agregados por 
la Comunidad autónoma a la que se 
pertenece o por el conjunto nacional 
total en su defecto. 
 

8. Artikulua. Tasaren ordainketa. Art.8º. Pago de l a tasa. 
 

1.  Udalak likidazioak hiruhiletik 
behin egingo ditu, eta, behin-
betikoak, berriz, urtero. 

1.- El Ayuntamiento practicará li-
quidaciones trimestrales y la liqui-
dación definitiva de cada año. 
 

2.  Tasak hiruhileko likidazioen 
arabera ordainduko dira, baina 
horiek behin-betiko likidazioaren 
gain egingo dira.  

2.- El pago de las tasas deberá 
efectuarse de acuerdo con las liqui-
daciones trimestrales, practicadas a 
cuenta de la liquidación definitiva.  
 

3. Hiruhileko likidazioak tributu-
kuota osoaren %25en balio izango du, 
hau da, ezarritako parametro eta 
aurreko urtekoaren arabera 
kalkulatuta aterako dena. 

3.- El importe de las liquidaciones 
trimestrales equivaldrá al 25% del 
importe total resultante de la cuota 
tributaria, calculada conforme a los 
parámetros fijados y referida al año 
inmediatamente anterior.  
 

4. Udalak likidazioen berri emango 
die subjektu pasiboei, hain zuzen, 
ordaindu beharrekoa borondatezko 
epeetan ordain dezaten. Hots: urte 
bakoitzeko martxoaren 31 baino 

4.- El Ayuntamiento notificará las 
liquidaciones a los sujetos pasivos 
con el fin de que hagan efectivas 
sus deudas tributarias en el periodo 
voluntario de pago, en los siguien-



 

 

lehen, ekainaren 30a eta abenduaren 
31 aurretik. 

tes plazos de vencimiento: 31 de 
marzo, 30 de Junio, 30 de Septiem-
bre, y 31 de Diciembre, de cada año. 
 

5. Behin-betiko likidazioa hurrengo 
urteko lehenengo hiruhilekoan egingo 
da. Eta ordaindu beharreko guztia 
aurreko urtean ezarritako 
parametroen arabera kalkulatuko da. 

5.-  La liquidación definitiva deberá 
ser ingresada dentro del primer tri-
mestre siguiente al año al que se 
refiere. El importe total se deter-
minará por la cuantía resultante de 
la cuota tributaria calculada con-
forme a los parámetros fijados, re-
ferida al año inmediato anterior. 
 

6. Zenbateko hori ekitaldi berean 
kontura egindako ordainketak eta 
benetan ordaindu beharrekoaren 
arteko aldea eginda aterako da. 
Saldoa negatiboa izango balitz, 
hots, Udalari behar baino gehiago 
ordaindu baldin bazaio, ondorengo 
lehenengo ordainketan edo 
hurrengoetan kitatuko da. 

6.- El importe que deberá ingresar-
se, corresponde a la diferencia en-
tre ese importe y los ingresos a 
cuenta efectuados en relación al 
mismo ejercicio. En el caso de que 
haya saldo negativo, el exceso sa-
tisfecho al Ayuntamiento deberá ser 
compensado en el primer pago a cuen-
ta o en los sucesivos. 
 

7. Erabilerak eta aprobetxamenduak 
Udalaren jabari publikoetan kalteak 
eragiten badituzte, orduan Udalak, 
operadoreek ordaintzen duten tasatik 
aparte, exijitu ahal izango ditu 
berari ondo deritzon diru-kopuruak. 

7.- Cuando la utilización y el apro-
vechamiento pueda ocasionar daños a 
los bienes de dominio público muni-
cipal, el Ayuntamiento exigirá el 
depósito de las cantidades que esti-
me convenientes para cubrir los da-
ños, sin perjuicio del pago de la 
tasa. 
 

8. Erabilera pribatua edo 
aprobetxamendu berezia egiten den 
aldi berean jabari publikoa 
hondatzen bada, onuradunek, 
ordaintzen duten tasatik aparte, 
ordaindu beharko dituzte birgaitze 
edo konponketako gastu guztiak. 
Edonola ere, kalteak konpon ezinak 
balira, Udalari kalte-ordainak 
ordainduko zaizkio ondareak lehen 
bezala utziz edo konponduz, edo 
bestela, berorien balioa ordainduz. 

8.- Cuando la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial lleve 
aparejada la destrucción o deterioro 
del dominio público, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la 
tasa, estará obligado al reintegro 
del coste total de los gastos de 
reconstrucción o reparación. En todo 
caso, el Ayuntamiento será indemni-
zado con la restitución o la repara-
ción de los bienes o su valor si los 
daños fueran irreparables. 
 

9. Artikulua. Aplikatuko diren arau 
orokorrak. 

Art. 9º. Normas de aplicación gene-
ral. 
 

Tasa hauei aplikatuko zaizkie 
Gipuzkoako Zergen Foru Arau 
Orokorrean ezarritako kudeaketa, 
aplikazio, likidazio, ikuskaritza, 
bilketa, arau-hauste eta zigorrak 
ezartzeari buruzkoak, Gipuzkoako 
Diru-bilketako Araudia, Gipuzkoako 
Administrazio-bidean Berraztertze 
Araudia, Zerga Ikuskaritzako Araudia 
eta indarrean dagoen gainontzekoa. 

Las normas sobre gestión, aplica-
ción, liquidación, inspección, re-
caudación, infracciones y sanciones, 
establecidas en la Norma Foral Gene-
ral Tributaria de Gipuzkoa,  Regla-
mento de Recaudación de Gipuzkoa, 
Reglamento de Revisión en Vía Admi-
nistrativa de Gipuzkoa, y Reglamento 
de Inspección tributaria y demás 
normativa vigente, son de aplicación 
a estas tasas. 
 

Xedapen gehigarria. Disposición adicional. 



 

 

 
6. Artikuluko parametroak 
eguneratzea. Datozen ekitaldietako 
ordenantza fiskalek aldatu ahal 
izango dituzte, hala badagokie, OZ, 
Bbtk, Tk, Bk, Bbk parametroak. 
  
 

Actualización de los parámetros del 
artículo 6º.-  Las ordenanzas fisca-
les de los ejercicios futuros podrán 
modificar el valor de los parámetros 
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si así procede. 
 

Azken xedapena. Disposición final. 
 

Ordenantza hau, testua Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitara eman 
ondoren, indarrean sartu da 2012ko 
urtarrilaren 1ean. Eta indarrean 
egongo da berori ezabatzea edo 
aldatzea akordatzen ez den 
bitartean. 

La presente Ordenanza, una vez pu-
blicado su texto en el Boletín Ofi-
cial de Gipuzkoa, entrarán en vigor 
a partir del 1 de enero de 2012, y 
se mantendrán en vigor mientras no 
se acuerde su derogación o modifica-
ción.  
 

 
 

 

 

 

 

TELESKO UDAL TELEBISTAKO  ZERBITZU PUBLIKOAK ES-
KAINI ETA 

JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASA 
 
 
KPIk izandako igoera. 
 
Izena aldatu erabiltzaileek garbi eduki dezaten ez dela  teleskoko telebista ikusteko baizik eta 
telebista sarea edukitzeko. 
 
 
 
 

TELEBANAKETA SAREARI LOTUNEA EGITEKO LIZENTZIA EMAT EAGATIK O  TASA 
 

 
 

a) Eskoriatzako telebanaketa sareari lotunea egiteko 
lizentzia emateagatik......................................................................................  73,46 € 
 

b) Sareko mantenimendu eta kontserbazio lanak, 
urteko kuota, etxebizitza bakoitzeko ..............................................................   18.30 € 
 

c) Sareko mantenimendu eta kontserbazio lanengatiko urteko kuota, 
publikora zabalik dagoen establezimendu bakoitzeko (tabernak) .................   29,47 € 

 
 
 

 



 

 

 

1.- SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS EL ECTORALES. 

Realizado el sorteo de las mesas electorales de la jornada de elecciones   generales del  próximo 
20 de noviembre, dando de esta manera cumplimiento a lo preceptuado en el art. 26 de la vigente 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar la formación de las mesas electorales con las personas que se expresan y con 
los cargos que se reseñan en el documento anexo. 
 
Segundo: Delegar en la persona del Alcalde la facultad de proceder a la elección mediante 
sorteo de las personas y para los cargos que, en su caso, puedan quedar vacantes por estima-
ción de las alegaciones y excusas presentadas por los interesados ante la Junta Electoral de 
Zona.  

Antes de pasar a tratar el siguiente asunto dentro del orden del día, el Alcalde solicita se 
le autorice hacer dos declaraciones  así como que l as mismas consten en acta. 

Ninguno de los presentes muestra oposición alguna y ante ello manifiesta: (Se transcribe por 
así solicitarlo) 

Lehengo adierazpena: ETA  erakunde armatuaren adierazpenaren aurrean nahi nuke esan 
pizkat gure postura. Gure nuke esan guretzat erabaki historikoa dala.  Esan baita ziklo 
armatuan amaiera eta gero eztabadiz politikoaren  egiteko garaia heldu dela. Komentau  baita 
badala ordua bi gobernuak ETArekin gatazka politikoaren ondorioei heldu behar dietela, eta 
euskal ordeakariok, gu barne, arazo politikoari. Eta azkenik,  eskaera bat guztiok arduraz 
politikoaz jokatzeko garaia dela eta  horren aurren erantzukizunaz jokatzeko. 

Bigarren adierazpena gura genuen egin  apur bat hemen ikusi duzuen kartelaren gainean  
“Eskohitza danona da”. Parte hartze eta komunikazio komizinotik heldu zen parte hartze 
prozesu ireki bat aurrera eramatea. Helburua izango da herritar danongatik jasotzea iritsi, 
iradokizun, ideiak... desberdinak. Herritar denei dago zabalik eta hau guztia aurrera eramateko 
bi lan egingo ditugu. Alde batetik egingo ditugu bilera sektorialak, arloetakoak. Arlo bakoitzak 
(gizarte, hirigintza,  kultura, garapen...) egingo dute eure bilera beren gaiak jorratzeko eta 
horrek izango dira azaroaren lehenengo astean. Eta, aldiz, parte hartze prozesu  zabal bat, 
“world coffe”metodologian oinarrituta egingo da azaroaren 12an, 10etatik 13:00etara, 
Eskoriatzako kiroldegixan. Eta hemendik konbidatzen dut herritar denoi ekintza horretan parte 
hartzeko. Komenigarria izango litzateke etortzea pentsatzen dutenek bere asistentzia 
konfirmatzea batez ere logistikaz  arduratzeko. Eta “world coffe” metodologian oinarritu 
dugunez  ba nork bere tasa ekartzea  proposatzen dugu. Azken finean  Eskoriatzarrok danok 
desberdinak gara eta pentsatzen dugu bakoitzak etxean duen tasa eta edalontziak desberdinak 
direla eta orduan horrelaxe gura dugu irudikatzea. Animatzen dot  jendea parte hartzera. 

2.- ORDENANZAS FISCALES 2012 DEL AYUNTAMIENTO.  

Todos los corporativos presentes  disponen de una copia  de la propuesta que en relación a las 
ordenanzas fiscales 2012 se eleva desde la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
Previo debate, el Sr. Alcalde somete a votación el referido dictamen. 
 

Con el voto en contra del Sr. Urrutia y  el favorable del resto de los corporativos asistentes, el Ple-
no acuerda: 



 

 

Primero: Aprobar inicialmente la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda en relación 
a las  ordenanzas  para 2012. (se incluye como Anexo ) 

 
SEGUNDO: Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos  adop-
tados a efectos de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse. 

 

Tercero:  Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos 
devengarán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario 
de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna. 

 

3.- ORDENANZA  FISCAL 2012 DE TELESKO UDAL TELEBIST A. 

Todos los corporativos presentes  disponen de una copia  de la propuesta que en relación a la 
ordenanzas fiscales 2012 se eleva desde la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
El Sr. Alcalde somete a votación el referido dictamen. 

Con el voto favorable de todos l de los corporativos asistentes, el Pleno acuerda: 

Primero: Aprobar inicialmente la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda en relación 
a la  ordenanza  para 2012 de  Telesko Udal Telebista (se incluye como Anexo ) 

 
Segundo:  Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos  adopta-
dos a efectos de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse. 

Tercero:  Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos 
devengarán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario 
de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna. 

 

4.- RATIFICACIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE ASUNTO DENTRO D EL ORDEN DEL DÍA.  

Por unanimidad se acuerda ratificar   la inclusión  del siguiente asunto dentro del orden del día: 

Designación de representantes de los grupos municipales para la Junta de Patronos de la Fun-
dación José Arana. 

5.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APROB ACIÓN DEL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA ADJUDICA-
CIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO “SAN PEDRO AUZOAREN 
BERRIURBANIZAZIO PROIEKTUA-1 ZENBAKITIK 9 ZENBAKIRA  ARTE-“.  

De conformidad con la propuesta elevada desde la comisión informativa de Urbanismo y el voto 
favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno  ACUERDA: 

Primero:  Incoar expediente para contratar las obras previstas en el proyecto denominado “SAN 
PEDRO AUZOAREN BERRIURBANIZAZIO PROIEKTUA – 1 zenbakitik 9 zenbakira arte“.  El 
expediente de contratación se realizará mediante tramitación ordinaria.  
 
Segundo:  Adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto, realizar la convocatoria con un 
presupuesto de contratación de 299.932,48 € y autorizar dicho gasto a cargo de la partida 
0101.601.511.00.02   



 

 

 
Tercero:  Aprobar el pliego de condiciones administrativas.  

 
Cuarto:   Anunciar la convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el perfil del contratan-
te.  
  
 

6.- ACUERDO SOBRE CONVENIO FORMALIZADO CON TXUKUNBE RRI OSOKO ZERBIT-
ZUAK. 

Con fecha 1 de febrero de 2011 el Ayuntamiento  de Eskoriatza y la empresa de inserción 
TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.L. formalizaron un convenio de colaboración para 
potenciar  y favorecer en el municipio de Eskoriatza la inserción laboral  de personas en situa-
ción de exclusión o riesgo  de exclusión.  
 
A los fines señalados en el  anterior antecedente, el Ayuntamiento  cedió en virtud de dicho 
convenio a TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK  S.A. el local del bar del Hogar del jubilado 
para que la explotación del mismo sea el medio empleado por dicha empresa en su labor de 
inserción.  A la fecha TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK SA  hace uso de dicho local. 
 
Según la cuenta de explotación del bar presentada por TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITUZAK 
SA, la actividad  está generando unas pérdidas que ni el Ayuntamiento  ni la empresa colabo-
radora pueden seguir asumiendo. Por ello, ambas partes han  considerado la conveniencia de 
dejar sin  efecto el convenio que en su día se había formalizado. 
 
Con base a cuanto antecede, y de conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión 
Informativa de Bienestar Social, el Pleno ACUERDA  por  unanimidad: 
 
Primero: Resolver de mutuo acuerdo  y con efectos a partir del 1 de noviembre próximo el con-
venio de colaboración  formalizado con fecha 1 de febrero de 2011  entre  Ayuntamiento  de 
Eskoriatza y la empresa de inserción TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK S.L. para poten-
ciar  y favorecer en el municipio de Eskoriatza la inserción laboral  de personas en situación de 
exclusión o riesgo  de exclusión. 
 
Segundo:  Al objeto de  poder adoptar acuerdo alguno en relación a la cantidad que este Ayun-
tamiento asume  financiar de entre las pérdidas  generadas, solicitar a TXUKUNBERRI OSOKO 
ZERBITUZAK SA, a que dentro del plazo comprendido hasta el próximo  10 de noviembre de 
2011 presente una balance-liquidación   final de la explotación del bar (esto es,  hasta fecha 31 
de octubre de 2001)  y acompañe al mismo documentos   justificativos de gastos e ingresos. 
 
Tercero: Significar a TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITUZAK SA que el  convenio  dejará de 
tener vigencia el próximo 31 de octubre, por lo que el Bar y   las instalaciones puestas a  su 
disposición y el material inventariado entregado a la firma del convenio,  deberán de ser  
puestos a disposición de este  Ayuntamiento  sin cargas y  en las mismas condiciones en que  
fueron entregados. 

 

7.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO DE EXPLOTA CIÓN DEL BAR  DEL 
HOGAR DEL JUBILADO.  

La Comisión Informativa de Bienestar Social ha hecho la siguiente propuesta: 

La comisión de Asuntos Sociales, viendo que el proceso para adjudicar el bar de los jubilados 
mediante procedimiento abierto puede ir para largo, y con el fin de evitar que el bar permanez-
ca cerrado, propone al pleno realizar una adjudicación provisional. La persona seleccionada 
para realizar dicho trabajo provisional deberá de reunir las siguientes condiciones: 



 

 

Condición obligatoria: 

Estar empadronado en Eskoriatza, encontrarse en paro y tener experiencia en 
en el bar. 

Condiciones puntuables: 

Nivel de euskera oral y superar la entrevista de trabajo. 

El Pleno, por unanimidad ACUERDA aprobar la propuesta realizada. 

8.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICO E CONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ EL CONCURSO PARA ADJUDIC AR EL DERECHO DE 
EXPLOTACIÓN DEL BAR-SALÓN DEL HOGAR DEL JUBILADO OL AZAR DE ESKORIAT-
ZA. 

De conformidad con la propuesta elevada desde la comisión informativa de Bienestar Social  y 
el voto favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA: 

Primero:  Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regular el 
concurso para la adjudicación  del derecho de explotación del Bar-Salón del Hogar del Jubilado 
Olazar, sometiéndolo a  información pública  por término de ocho días mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa y Tablón de Anuncios para oír reclamaciones. 

Segundo:  Anunciar  la licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  

 

9.- PROPUESTA DE  TARIFAS URBANAS 2012 PARA SERVICI O DE TAXI. 

A propuesta del Sr. Alcalde, el asunto queda sobre  la mesa. 

10.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS MU NICIPALES PARA LA 
JUNTA DE PATRONOS DE LA FUNDACIÓN JOSÉ ARANA.  

Previa propuesta hecha al efecto por los portavoces de los grupos  municipales, el Pleno 
ACUERDA designar a las siguientes personas para que formen parte de la Junta de Patronos 
de la Fundación José Arana: 

- Maria Purificación Regidor Varela, a propuesta de EAJ/PNV 

- Arantza Iregui Villar  y Dorleta Lezeta Uribeetxebarria, a propuesta de BILDU 

- Iñaki Madinabeitia Elorza, a  propuesta de EEE 

- José Luis Cantero  Morcillo,  a propuesta de PSOE-EE 

- Juan Luis Merino Sanabria, a propuesta de EB 



 

 

11.- CAMBIO DE DÍA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL P LENO 

Resultando que los  miércoles la Secretaria de la Corporación ha de asistir  a cursos de euske-
ra, el Alcalde propone cambiar el día de las sesiones ordinarias al tercer jueves del mes, man-
teniéndose en cuanto al  resto de las determinaciones el acuerdo adoptado en fecha 23 de 
junio de 2011 . 

Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta. 

12.- MOCIÓN  SOBRE “BEASAIN-BERGARA AUTOBIDEAREN OB RAK GELDITZEAREN 
AURKA”  

Concedida la palabra, el Sr. Urrutia lee el texto de la moción que su  grupo presenta. 

Se copia literalmente la moción: 



 

 

 

 
Previo debate se procede a la votación. Con la abstención de los señores Madinabeitia y Akizu, 
el voto en contra del Sr. Merino y el voto a favor del resto de los corporativos presente, la mo-
ción es aprobada. 
 
13.- MOCIÓN SOBRE IBI  
 
A continuación se transcribe el texto de la moción que presente el portavoz del grupo municipal 
Eskoriatzako Ezkerra. 



 

 

 
 
Presentada la moción se informa que entre  el portavoz del grupo municipal Eskoriatzako Ezke-
rra y el del grupo municipal  Socialistas Vascos  se ha consensuado un cambio en el último 
párrafo, proponiendo que el mismo quede de la siguiente forma: 
 

SOLICITAR  de la Diputación Foral  que en la mayor celeridad  posible apruebe  
la normativa reglamentaria necesaria para poder aplicar en ejercicios próximos 
un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del Impuesto sobre bienes in-
muebles a aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupa-
dos con carácter permanente. 



 

 

 
Informados todos, se somete a votación la moción con el cambio anterior.  
 
Con la abstención del Sr. Madinabeitia y del Sr. Akizu, y el voto a favor del resto de los corpora-
tivos presentes, la moción es aprobada. 
 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la  sesión a  las  veinte horas  y treinta 
minutos.  De todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 



 

 

***             SORTEO DE MIEMBROS DE MESA                             
*** 
  
MUNICIPIO: ESKORIATZA 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: KULTUR ETXEA 
DIRECCION: . HIDALGA KALEA NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0816   NIVEL DE ESTUDI OS: 4 
 Nombre: KEPA ISASMENDI GABILONDO 
 Identificador: 72455938G 
 Dirección: . OLAZAR AUZOA 1 PISO P02 PTA EZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0032   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: XABIER AGUIRIANO OYON 
 Identificador: 72756730W 
 Dirección: . SANTA ANA AUZOA 11 PISO P01 PTA ESK 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0748   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: MIKEL HERRANZ ESNAL 
 Identificador: 72747070W 
 Dirección: . SAN PEDRO AUZOA 17 PISO P03 PTA A 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0754   NIVEL DE EST UDIOS: 4 
 Nombre: IÑAKI HERRERA AZCARRAGA 
 Identificador: 72577907G 
 Dirección: . GAZTAÑADUI KALEA 27 PISO P03 PTA F 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0599   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: EMILIO GARCIA LUQUEZ 
 Identificador: 16268833J 
 Dirección: . INTXAURTXUETA AUZOA 25 PISO P04 PTA C  
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0819   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: MIRIAM ISASMENDI MATA 
 Identificador: 72752712D 
 Dirección: . EDUARDO GOROSARRI PLAZA 7 PISO P03 PT A ESK 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0574   NIVEL DE EST UDIOS: 4 
 Nombre: MILAGROS GARATE ASTIGARRAGA 
 Identificador: 15387701B 
 Dirección: . OLAZAR AUZOA 6 POR 6 PISO P01 PTA IZ 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0138   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: FELIPE ARRESE ALBERDI 
 Identificador: 72410584Y 
 Dirección: . MENDIOLA ELIZATEA 19 PISO P01 
            OLABE-BEKOA 
            MENDIOLA 



 

 

 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0704   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: M CELIA GOROSTIZA URIBE 
 Identificador: 16236391R 
 Dirección: . OLAZAR AUZOA 9 PISO P02 PTA DR 
 Cod. Postal: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
MUNICIPIO: ESKORIATZA 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: KULTUR ETXEA 
DIRECCION: HIDALGA KALEA NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0130   NIVEL DE ESTUDI OS: 4 
 Nombre: MARIA JOSE MALTRAS RODRIGUEZ 
 Identificador: 44686062Y 
 Dirección: INTXAURTXUETA AUZOA 23 PISO P03 PTA C 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0161   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: ALMUDENA MARTIN GARCIA 
 Identificador: 16276886Q 
 Dirección: INTXAURTXUETA AUZOA 8 PISO P04 PTA C 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0564   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: MIREN BEGOÑA SAENZ-AZCUNAGA GUERRERO 
 Identificador: 18591156A 
 Dirección: INTXAURTXUETA AUZOA 32 PISO P02 PTA EZK  
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0787  NIVEL DE ESTU DIOS: 4 
 Nombre: JUAN CARLOS ZUBIA URIBARREN 
 Identificador: 72561901Y 
 Dirección: INTXAURTXUETA AUZOA 6 PISO P04 PTA C 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0734   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: JUAN MARIA USANDIZAGA ZUBIZARRETA 
 Identificador: 15356770S 
 Dirección: . GAZTAÑADUI KALEA 27 PISO P03 PTA A 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0143   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: JOSE MIGUEL MARGUSINO APARICIO 
 Identificador: 72447470T 
 Dirección: . INTXAURTXUETA AUZOA 36 PISO P04 PTA E ZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0573 NIVEL DE ESTU DIOS: 2 
 Nombre: ROSA MARIA SAGASTA VALENTIN 
 Identificador: 15370099G 



 

 

 Dirección: . INTXAURTXUETA AUZOA 7 PISO P01 PTA E 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0666   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: MARIA JOSE SOUTO SANTOS 
 Identificador: 72732817D 
 Dirección: . INTXAURTXUETA AUZOA 19 PISO P03 PTA E ZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0124   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: MONICA MADINABEITIA MEDRANO 
 Identificador: 15385588Z 
 Dirección: . MENDIOLA ELIZATEA 22 PTA EZK 
            MENDIOLA 
 Cod. Postal: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
MUNICIPIO: ESKORIATZA 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: KULTUR ETXEA 
DIRECCION: . HIDALGA KALEA NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0525   NIVEL DE ESTUDI OS: 4 
 Nombre: IGOR FERREIRA FERREIRA 
 Identificador: 15386402T 
 Dirección: . OLAETA PLAZA 2 POR 2 PISO P04 PTA DR 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0039   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: ESTHER AGUIRREOLEA IZQUIERDO 
 Identificador: 34082496S 
 Dirección: . MAZMELA ELIZATEA 33 POR 33 PISO B 
            ISAS-BIRIBIL 
            MAZMELA 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0007   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: MERCEDES AGEA COCERA 
 Identificador: 15369866R 
 Dirección: . OLAETA PLAZA 1 PISO P01 PTA IZ 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0617   NIVEL DE EST UDIOS: 2 
 Nombre: ANA GOMEZ AREVALO 
 Identificador: 30184740T 
 Dirección: . DORLETA AUZOA 13 PISO P04 PTA IZ 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0699   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: MARTA AGUSTINA HURTADO CABALLERO 
 Identificador: 72447648V 
 Dirección: . DORLETA AUZOA 17 PISO P03 PTA EZK 
 Cod. Postal: 20540 



 

 

 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0198   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: KARLOS AZKARATE CAÑAMAQUE 
 Identificador: 16276189D 
 Dirección: . DORLETA AUZOA 2 PISO P02 PTA EZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0230   NIVEL DE EST UDIOS: 3 
 Nombre: GORKA FELIX BARANDIARAN PANGUA 
 Identificador: 72575232C 
 Dirección: . AINGERU GUARDA PASEALEKUA 4 PTA DR 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0154   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: JOSE IGNACIO ARREGUI AGUIRRE 
 Identificador: 15348115P 
 Dirección: . SAN JUAN KALEA 1 PISO P01 PTA A 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0491   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: JUAN JOSE EXPOSITO PORRIÑO 
 Identificador: 16259294L 
 Dirección: . OLAETA PLAZA 9 PISO P01 PTA IZ 
 Cod. Postal: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 
 
MUNICIPIO: ESKORIATZA 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: KULTUR ETXEA 
DIRECCION: . HIDALGA KALEA NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0200   NIVEL DE ESTUDI OS: 4 
 Nombre: ANDONI MUGICA ULACIA 
 Identificador: 78864864A 
 Dirección: . ARANA KALEA 2 PISO P03 PTA B 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0608   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: MAITE URIBEECHEVARRIA LEGORBURU 
 Identificador: 44330704K 
 Dirección: HIDALGA KALEA 16 PISO P02 PTA EZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0029   NIVEL DE ESTU-
DIOS: 4 
 Nombre: JUAN CARLOS KORTAZAR URIBESALGO 
 Identificador: 72567562D 
 Dirección: . ARANBURUZABALA KALEA 8 PISO P03 PTA B Z 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0556   NIVEL DE EST UDIOS: 4 
 Nombre: JOSE IGNACIO ULLIBARRI-ARANA ERRASTI 
 Identificador: 72712180A 
 Dirección: . MAZMELA ELIZATEA 3 PISO PBJ 



 

 

            MAZMELA 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0069   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: MAITE LECETA OLACIREGUI 
 Identificador: 18592528H 
 Dirección: . ARANBURUZABALA KALEA 50 PISO P03 PTA ESK 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0267   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: IGONE ORUETA ARRESE 
 Identificador: 72719828S 
 Dirección: . MARIN ELIZATEA 15 PISO B PTA IZ 
            MAÑARTE 
            MARIN 
 Cod. Postal: 20530 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0643   NIVEL DE EST UDIOS: 4 
 Nombre: MIKEL URZELAI URIBEETXEBARRIA 
 Identificador: 72572211N 
 Dirección: . SAN JUAN KALEA 3 PISO PBJ 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0573   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: FELIX MARIA URIBE ALTUNA 
 Identificador: 72565844Q 
 Dirección: . ARBIÑOSTE KALEA 7 PISO P01 
 Cod. Postal: 20540 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0597   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: MIREN URIBE-ETXEBARRIA BELOKI 
 Identificador: 72563801C 
 Dirección: SAN JUAN KALEA 14 PISO P03 PTA EZK 
 Cod. Postal: 20540 
 
*************************************************** *******************
************ 
 



 

 

ORDENANTZAK. Proposamena bateratua 
 

Lehenengoa:  Udal zerga bakoitzeko eta guztietako ordenantza fiskaletan ondorengo baldintzak sartzea 
hobaria jaso ahal izateko: 

Testua. 

10. Ordenantza honetan aurreikusitako edozein hobar i jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da 
subjektu pasiboak ondorengo baldintzak betetzea: 

A.- Udalari ordaindu beharreko zergak kitatuta eduk itzea. 

B.- Pertsona fisikoen kasuan, Eskoriatzan erroldatu ta egotea zergaren sortzapen-unean.  Pertsona 
juridikoen kasuan, egoitza soziala Eskoriatzan izat ea. 

Ordainketa subjektu talde batek egin behar duenean (jabekideak eta abar), talde horretako kideek 
baldintzok betetzen dituzten portzentaje bera aplik atuko zaio hobariari ere. 

Bigarrena: Zergei dagokienez, jakinarazten da 2010eko irailetik 2011ko irailera arteko KPIa % 3,0 izan dela. 
Era berean, ondorengo proposamenak egin dira: 

 
 
 

LANDA ETA HIRI IZAERA DUTEN ONDASUN HIGIEZINEN GAIN EKO ZERGA 
 
TASAK ONDORENGO MODUAN IGOTZEA PROPOSATZEN DA: 

 
Hiri-izaerakoak:  
 
 

• INDUSTRIALDEAK: Egungo karga tasa 0,3408 da. Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da. Igoera 
hori balio katastralaren igoera kontuan izan gabe aplikatuko litzateke. 

• GAINONTZEKO GUNEAK: Egungo karga tasa 0,1932 da. Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da.  Igoera 
hori aplikatzeko, balio katastralaren igoera hartuko da kontuan, eta horrela, azken 
horren igoerari tarifarena gehituta KPIaren bestekoa izan beharko da. 

 
 
Landa izaerakoak: Egungo karga tasa 1,1240 da. Euskadiko Autonomia Erkidegoko KPIak 
irailetik irailera izandako igoera ezartzea proposatzen da. Igoera hori aplikatzeko, balio 
katastralaren igoera hartuko da kontuan, eta horrela, azken horren igoerari tarifarena gehituta, 
KPIaren bestekoa izan beharko da. 
 
 Hobariei dagokienez, bere horretan lagatzea propos atzen da. Honako hauek dira:  
 
 
3.4. artikulua. Erregelamenduz araututako baldintzen arabera etxebizitza erabilerako higiezin bat 
luzaroan hutsik dagoela ziurtatzen bada, zergaren kuota likidoari %150eko errekargua ezarriko 
zaio. Errekargu hori zergaren subjektu pasiboei eskatuko zaie, eta paragrafo honetan aurreikusi 
gabekoetarako zerga arautzen duten xedapenak aplikatuko zaizkio. Errekargua abenduaren 31n 
sortuko da eta, eraikina hutsik dagoela ziurtatu ondoren, urtero kitatuko du Udalak, eraikina hutsik 
dagoela aitortzen duen egintza administratiboa ematearekin batera. Errekargua ezarri ahal 
izateko, aipatutako erregelamendua onartuta egon beharko da. 
 
 Luzaroan hutsik dagoen higiezintzat joko da etxebizitza bat Udalak modu fidagarrian 
jakiten badu bi urtez jarraian ez dela ohiko bizilekua izan eta ez dela alokatu. 
 



 

 

3.5. artikulua. Ohiko bizilekua denean, kuota osoko hobari hauek aplikatuko zaizkie familia 
ugaria diren subjektu pasiboei: 
 
 
 
 

 
Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS) 

 
Seme-
alaba 
kopurua 

 

x ≤ LAGS 
 

x:   LAGS + 
%10 arte 

 

x:   LAGS + 
%20 arte 

 

x:   LAGS + 
%30 arte 

 

x:  LAGS + 
%50 arte 

 

x:  LAGS + 
%60 arte 

 
3 
4 

5 edo > 
 

 
%45 
%45 
%50 

 

 
%40 
%45 
%45 

 

 
%25 
%40 
%45 

 

 
%15 
%25 
%40 

 

 
- 

%15 
%25 

 

 
- 
- 

%15 
 

 
 

X = Familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua. 
 
 
Hobari eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da, eta eskaerarekin batera agiri osagarri 
guztiak aurkeztu beharko dira. Sail horretako teknikariek familia-unitatea osatzen duten kide 
guztien “hileko soldata mailaren” berri emango dute. Eskaeraren gaineko erabakia Alkateak 
hartuko du Haziendako Batzorde informatzailearen txostena jaso ondoren. 
 
3.6.- artikulua Behin betiko kalifikazioa eman ondoren, honako hobari hauek ezarriko dira 5 
urtez eraikuntza berriko babes ofizialeko etxebizitzetan, eta baita horien garaje eta 
trastelekuetan ere, proiektuan eta erregistroan etxebizitzari lotuta badaude; beti ere familia-
unitatearen diru-sarrera gordinaren arabera, familia-unitate horretako kideen arabera eta 
ondorengo baremo taularen arabera. 
 

 
Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS) 

 
Familia 
unitateko 
kide 
kopurua 

 

x ≤ LAGS 
 

x:  LAGS+ 
%10 arte 

 

x:  LAGS+ 
%20 arte 

 

x:  LAGS+ 
%30 arte 

 

x:  LAGS+ 
%40 arte 

 

x:  LAGS+ 
%50 arte 

 

x:  LAGS+ 
%60 arte 

 
1-2 
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4 
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7 edo > 
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3.7.- artikulua.  Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota osoaren %50eko hobaria ezarriko da 
energia berriztagarridun sistemak jarri dituzten ondasun higiezinentzat. Hobari edo beherapen 
hori izateko, beroa sortzeko instalazioetako kolektoreek Administrazioaren homologazioa jaso 
behar dute, eta hobaria aplikatuko da instalakuntza egin dela ziurtatu ondorengo lehen 5 urteetan. 
 
 Hobari honetatik salbuetsita geratzen dira eraikuntza berriko higiezinak, indarrean 
dagoen Eraikuntzako Kode Teknikoak ezarritakoa betez, instalatuta daukatelako sistema hori. 
 
 
 



 

 

3.8.- artikulua. Kuota osoaren %50eko hobaria ezarriko da ondasun higiezinentzat, ondasun 
horiek “Etxebizitza Hutsa Programa”ren baitan utzitakoak direnean, Eusko Jaurlaritzaren 
abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuaren babesean. Beherapen hau aplikatzeko, Eusko 
Jaurlaritzak egindako ziurtagiria aurkeztu behar da Udaletxean. 
 
 
 
 

Bigarrena  
 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA  
 
Tasari Euskadiko Autonomia Erkidegoko KPIak irailetik irailera izandako igoera ezartzea 
proposatzen da. 
 
 
 

 

 

Hirugarrena 

 

HIRI LURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA 

 
 
Koefizienteei dagokienez, gehienezko portzentajea f inkatzea, eta tarifa taula bere horretan 
lagatzea proposatzen da.  
 
 

II. PORTZENTAJE TAULA.  
 
 ALDIA                                URTEKO PORTZENTAJEA.  
       Egungoa Proposatutakoa 
 
 a) 1etik 5 urtera .................                                    3,6  3,6 
 b) 10 urte arte   .................                                     3,4                3,4 
 c) 15 urte arte .................                                       2,75                   3,1 
 d) 20 urte arte .................                                       2,75                   2,9 
 
 
 
 III. TARIFA  
 
 a) 1etik 5 urtera .................                                     7,64  7,64 
 b) 10 urte arte .................                                        7,13  7,13 
 c) 15 urte arte .................                                        5,6  5,6 
 d) 20 urte arte .................                                        5,4   5,4 
 
 
 

 
Laugarrena 



 

 

 

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 

 
Irailaren 29ko bileran hartutako konpromisoa betez, Pili Belategik bi taula aurkeztu ditu Eskoriatzan, 
Aretxabaletan, Arrasaten, Bergaran eta Oñatin indarrean dauden tarifak alderatzeko.  Lehenengo taulan ez 
dago Oñatiko daturik, baina, bigarrenean, bai.  (aktarekin batera doaz taula biak) 

Oñatin turismoen zenbait tarifa gainontzeko herrietan baino txikiagoak direnez, batez bestekoa handiagoa 
lehenengo taulan bigarrenean baino. Hala ere, bi tauletatik ondorioztatu daiteke Eskoriatzako tarifak 
Aretxabaletakoak, Arrasatekoak edo Bergarakoak baino txikiagoak direla, eta alde handiena 9tik 11,99 zaldi 
fiskalen arteko turismoetan dagoela. 

Tarifak ikusi eta alderatuta, tarte bakoitzean 5 herrietako batez bestekoa eginda ateratako tarifa proposatzea 
erabaki da.  Batez bestekoa KPIaren % 3ko igoera baino txikiagoa baldin bada, KPIa aplikatuko da. 

Proposatutako tarifak hauek dira: 

  

Ibilgailuen potentzia eta ibilgailu mota Kuota (eurotan) 

a) Turismoak  

 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 40,41 

 9-11,99 zaldi fiskal bitartekoak  80,83 

 12-13,99 zaldi fiskal bitartekoak 137,28 

 14-15,99 zaldi fiskal bitartekoak 194,32 

 16-19,99 zaldi fiskal bitartekoak 249,78 

     20 zaldi fiskal edo gehiagokoak 
 

305,30 

b) Autobusak 
 

 21 plaza baino gutxiagokoak 
183,78 

 21-50 plaza bitartekoak 
261,76 

 50 plaza baino gehiagokoak 
327,20 

c) Kamioiak. 
 

 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak 
93,28 

 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 
183,79 

 3.000-9.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 
261,77 

 9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak 
327,20 

d) Traktoreak. 
 

 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 
38,97 

 16-25 zaldi fiskal bitartekoak 
61,26 



 

 

 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak 
183,79 

e) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako erremolkeak eta 
erdierremolkeak 

 

  750 kg baino gehiago eta 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 
dutenak 

38,97 

 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 61,26 

 2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak 183,79 

f) Bestelako ibilgailuak  

 Ziklomotoreak 9,89 

 125 cc-ra arteko motozikletak 9,89 

 125 cc-tik gora eta 250 cc-ra arteko motozikletak 16,94 

 250 cc-tik gora eta 500 cc-ra arteko motozikletak 33,93 

 500 cc-tik gora eta 1.000 cc-ra arteko motozikletak 67,86 

 1.000 cc baino gehiagoko motozikletak 135,68 

 
Hobariei dagokienez, honako hauek sartzea proposatzen da: 
 
Lehenengoa.- Hobaria jaso ahal izateko subjektu pasiboak egunean izatea zergaren aurreko 
kitapenen ordainketak. 
 
Bigarrena.- Ondorengo hobaria sartzea: 
 
Familia ugaria diren subjektu pasiboei, honako hobari hauek aplikatuko zaizkie zergaren kuota 
osoan. Salbuespena bizikidetza unitatearen ibilgailu bakarrari aplikatuko zaio. 
 
 

Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS)  
Seme-alaba 
kopurua 

x < 
LAGS 

x: LAGS+ 
%10 arte 

x: LAGS+ 
%20 arte 

x: LAGS+ 
%30 arte 

x: LAGS+ 
%50 arte 

x:  
LAGS+ 
%60 arte 

 
3 
4 

5 edo > 
 

 
45% 
45% 
50% 

 

 
40% 
45% 
45% 

 

 
25% 
40% 
45% 

 

 
15% 
25% 
40% 

 

 
- 

15% 
25% 

 

 
- 
- 

15% 
 

 
X = Familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua. 
 
 
“Hobaria aplikatu ahal izateko, interesatuek hobaria egiteko eskatu beharko dute. Hobari 
eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da, eta eskaerarekin batera agiri osagarri guztiak 
aurkeztu beharko dira. Sail horretako teknikariek familia-unitatea osatzen duten kide guztien 
“hileko soldata mailaren” berri emango dute.  Eskaeraren gaineko erabakia Alkateak hartuko du 
Haziendako Batzorde informatzailearen txostena jaso ondoren. 
 



 

 

 
Gaur egun indarrean dauden hobariak honako hauek dira: 
 
 

3.1.1. Zerga kuotaren %100eko hobaria izango dute i bilgailu historikoek, edo 
fabrikatu zen datatik zenbatuta hogeita bost urteko  gutxieneko antzinatasuna 
dutenek. Fabrikazio data ezaguna ez balitz, lehenen go aldiz matrikulatu 
zeneko data hartuko da kontuan, eta matrikulazio da tarik ezean, ibilgailu-
mota edo aldaera hori fabrikatzeari utzi zitzaionek o data.  

 
3.1.2. %75eko hobaria, kilometroko 120 gramo CO2 baino gutxiago isurtzen duten ibilgailuen 
kuotan (g/km). Hobari hau izateko, ibilgailuen jabeek Eskoriatzan erroldatuta egon, hobaria 
idatziz eskatu eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatu behar dute (ibilgailuen ezaugarri 
teknikoak egiaztatzen dituen agiria aurkeztuta). 

 

3.1.3. 28,02 euroko hobaria izango dute Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 
kontuetarako enpresa jarduerara edo jarduera profesional edo artistikora lotuta dauden 14 
eta 15,99 zaldi fiskal bitarteko autoek. 

 

Hobaria lortu ahal izateko, interesdunak aurrez eskaera egin eta egiaztatu beharko du 
autoa jarduera horretara lotuta dagoela. Egiaztapena egiteko honako dokumentu hauetako 
bat aurkeztu beharko da: 

 

- Autoaren zirkulazio-baimena. Baimenaren titularra hobaria eskatu eta autoari 
lotutako jardueran ari den enpresa izan beharko da. Aipatutako baimenean egoera 
hori agertzen ez bada, enpresako ordezkari legalak egindako zinpeko 
aitorpenagatik ordezkatu daiteke. Bertan adierazi beharko da autoak enpresa 
jarduerarekin, profesionalarekin edo artistikoarekin zein lotura duen. 

- Autoari lotutako jarduerari dagokion Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergako 
atalean alta emanda dagoela dioen ziurtagiria. 

 

Beste baldintza batzuk:  - Jardueraren helbide fiskala Eskoriatzan izan beharko du. 

                   - Eskaera urtero aurkeztu beharko da eta baldintza guztiak betetzen direla 
egiaztatu. 

 
 

Bosgarrena 

 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA. 

 
 
1.- Fatxadak tratatzeko aurreikusitako % 1,5eko tasa % 5era igotzea proposatzen da. Arrazoia: 
Egiten zaie % 90eko hobaria. 
 
 
2.- Elorretako zuzkidura-alojamenduak sustatzeko Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena 
kontuan hartzea erabaki da. 
 



 

 

11. Elorretako zuzkidura-alojamenduak sustatzeko Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena. 

Bere garaian Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera, Udalak 
ordenantza fiskaletan zenbait hobari jasotzeko konpromisoa hartu zuen.  Horiek irakurri eta 
eztabaidatu ondoren, eta aurreko Udalbatzak hartutako konpromisoak betetzeko, indarrean 
dauden hobarietan ondorengo aldaketak egitea proposatzea erabaki da: 

 

5.3.4. Interes bereziko edo udal erabilerarako izen datzen diren eraikuntza, 
instalazio eta obretan (arrazoi sozial, kultural, h istoriko-artistiko edo lana 
bultzatzekoak direla medio) %95eko (lehen % 90ekoa zen) hobaria emango da 
zerga honek kitatzen dituen kuotetan.  

Udalbatzarraren esku dago izendapen hori egitea. 
 

 
5.3.6 Elbarrien irisgarritasuna hobetzeko obrek kuo taren %90eko beherapena izango 
dute, baldin eta honako hauek egiaztatzen badira: 
 
Familia unitateko pertsonek daukaten elbarritasun m aila, egin beharreko obra 
justifikatzen duena.  
Gizarte Ongizateko Batzordearen aldeko erabakia, ob rak elbarritasun-maila horri 
egokitzen zaizkiola adieraziz. 
 
Hobari edo beherapenak irisgarritasuna hobetzeko di ren obretan bakarrik emango dira. 
Hobaria jasoko duten obrak beste obra handiago bate n zati badira, eskatzaileak 
aurrekontuan bereizita aurkeztu beharko ditu obra b atzuk eta besteak. 
 

Hobari bera egingo zaie elbarrien irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko eraikuntza, 
instalazio eta obrei, administrazio publikoren batek edo horren menpeko erakunderen batek 
sustatutakoak baldin badira. 

 

5.3.10.- % 50eko hobaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzekin lotutako eraikuntza, 
instalazio eta obrek, administrazio publiko batek edo horren menpeko erakunderen batek 
sustatutakoak baldin badira, eta baita EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen zuzkidura-alojamenduekin 
lotutakoek ere.  

 
 
 
 
Gaur egun indarrean dauden hobariak honako hauek di ra:  
 
 
 

5.3.1. Nekazaritza, abeltzaintza edota baso ustiaketetara lotutako eraikinetan edo 
instalazioetan egindako obrak: 
 
* Hobari-eskaria jarduera nagusikotzat kalifikatutako ustiaketa baten titularrak egiten badu, eta 

ustiaketa hori EAEn lehentasunezkotzat kalifikatuta badago, kuotaren %90eko hobaria 
izango dute ondorengo obra hauek: 

 
• Fatxada berritzea. 



 

 

• Teilatua berritzea. 
• Baserria birgaitzea.  
• Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basoko instalazioetan egindako birgaitzea edo 

obra berria. 
 
* Hobari-eskaria jarduera partzialekotzat kalifikatutako ustiaketa baten titularrak egiten badu, 

kuotaren %50eko hobaria izango dute ondorengo obra hauek:   
 

• Fatxada berritzea. 
• Teilatua berritzea. 
• Baserria birgaitzea.  
• Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basoko instalazioetan egindako birgaitzea edo 

obra berria. 
 
Atal honetako hobariak eskuratzeko, eskatzaileak, hobari eskariarekin batera, honako agiri 
hauek aurkeztu beharko ditu: 
 

d) Eskumena duen organoak emandako ziurtagiria, bertan jaso beharko dira 
ustiaketaren titularra nor den eta jarduera horri eskaintzen dion denbora (jarduera 
nagusia edo partziala den). 

e) Hala badagokio, lehentasunezko ustiaketa dela dioen ziurtagiria, eskumena duen 
organoak emanda. 

f) Zinpeko aitorpena, emango zaion ereduari jarraiki. Bertan adierazi beharko du 
aurrerantzean ere ustiaketa izango duela jarduera nagusia edo partziala/mistoa eta 
ingurumena zainduko duela.   

 
 
Eraikina edo instalazioa ustiaketa bati lotutzat joko da ondorengo egoeraren bat dagoenean: 
 

a) Eraikina egiteko baimena barazki eta abeltzaintza ustiaketa batera lotutako 
eraikuntza lizentziaren babesean eman bada. 

 
b) Ustiaketaren titularrak eraikin horren titulartasuna izan, - jabetza osoa nahiz erabilera 

jabegoa,- eta eraikina ohiko etxebizitzarako (errolda etxebizitza) edo ustiaketarako 
erabiltzen badu.   

 
5.3.2. Obrak Osoko Birgaitze Arean (OBA) dauden eraikuntzetan eta Alde Zaharra 
Birgaitzeko Planaren arabera egiten badira, %90eko hobaria emango da zerga honek kitatzen 
dituen kuotetan. Edonola ere, obra horiek hobaria izango dute, alde batetik, eskatzailea obra 
egin beharreko etxean bertan biziko bada, eta bestetik, obrak etxebizitza-eraikin batean 
baldin badira eta sustatzaileen %50 edo gehiago bertan bizi badira. Kasu bietan hobaria 
emateko eskatzaileek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak (diru laguntzak edo maileguak) 
eskuratu beharko dituzte.   
 
5.3.3. Birgaitze isolatua duten eraikinetako obretan, %50eko hobaria emango da zerga honek 
kitatzen dituen kuotetan. Edonola ere, obra horiek hobaria izango dute, alde batetik, 
eskatzailea obra egin beharreko etxean bertan biziko bada, eta bestetik, obrak etxebizitza-
eraikin batean baldin badira eta sustatzaileen %50 edo gehiago bertan bizi badira. Kasu 
bietan hobaria emateko eskatzaileek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak (diru laguntzak edo 
maileguak) eskuratu beharko dituzte. 
 
5.3.4. Interes bereziko edo udal erabilerarako izen datzen diren eraikuntza, 
instalazio eta obretan (arrazoi sozial, kultural, h istoriko-artistiko edo lana 
bultzatzekoak direla medio) %90eko hobaria emango d a zerga honek kitatzen 
dituen kuotetan.  

Udalbatzarraren esku dago izendapen hori egitea. 
 
5.3.5. Kuotan %90eko hobaria izango dute igogailua jartzeko obrek, baldin eta 
eraikinak bi solairu edo gehiago baditu, bere erabi lera nagusia etxebizitzatarako 



 

 

bada, eta instalazioa bat baldin badator berariaz e gindako udal ordenantzan edota 
planeamenduan exijitzen diren baldintzekin. Hobari hauetarako eskubiderik ez da 
izango igogailu zaharren ordez berria jartzeko obra k direnean; ezta igogailua 
familiabakarreko edo familiabiko etxeetarako denean  ere (berdin da etxeak 
banakakoak edo atxikitakoak izan), eta oro har, ez dute eskubiderik izango promotore 
eta kontratistek egindako eraikuntza berrietan jarr itako igogailuek (nahiz eta 
eraikuntza berria zaharraren ordez eraiki)  
Aurreko paragrafoan esaten den ordenantza onartu bi tartean, Udalbatzarra izango da 
eskuduna hobariak onartzeko, eta horretarako baldin tza hauek bete behar dira: 

6. Igogailua eraikinaren barruan jarri beharko da. 
7. Obrek indarrean dagoen legeria bete beharko dute . 
8. Aukera guztien artetik, etxebizitzetara irisgarr itasunik onena eskaintzen duen 

instalazioa jarri beharko da.  
9. Instalazioa inguruko antzeko eraikinetakoen antz ekoa izan beharko da.  
10. Lurzoru publikoan eta alineazioetan ahalik eta txikienak izango dira kalteak. 

 

Kasu bereziren batean, salbuespen gisa, hobari hau eman ahal izango da instalazioa 
eraikinetik kanpo egin arren, baldin eta gainerako baldintza guztiak betetzen badira. 
 
5.3.6 Elbarrien irisgarritasuna hobetzeko obrek kuo taren %90eko beherapena izango 
dute, baldin eta honako hauek egiaztatzen badira: 
-  Familia unitateko pertsonek daukaten elbarritasu n maila, egin beharreko obra 

justifikatzen duena.  
-  Gizarte Ongizateko Batzordearen aldeko erabakia,  obrak elbarritasun-maila horri 

egokitzen zaizkiola adieraziz. 
 
Hobari edo beherapenak irisgarritasuna hobetzeko di ren obretan bakarrik emango 
dira. Hobaria jasoko duten obrak beste obra handiag o baten zati badira, eskatzaileak 
aurrekontuan bereizita aurkeztu beharko ditu obra b atzuk eta besteak. 
 

5.3.7. Zerga-kuotaren %90eko hobaria emango zaie fatxaden tratamenduko obrei, baldin eta 
kale/plaza bereko eraikinetan batera egiten badira. 
 
5.3.8. Energia berriztagarrien aprobetxamendua daukaten eraikuntza eta instalazioek 
%95eko hobaria izango dute. Hobaria emateko, beroa sortzeko instalazioek Administrazioak 
homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte. Halaber, ez da hobaririk egingo 
Eraikuntzako Kode Teknikoak (EKT) berak behartuta jarri badu promotoreak instalazioa.  
Aipatutako energia sistemak jartzeko obrei dagokien aurrekontu-zatiak bakarrik izango du 
hobaria, obraren gainontzeko zatiak ez baitu besterik gabe hobaririk izango sistema horiek 
jarri direlako. 
 
5.3.9- EIOZaren kuotan % 90eko hobaria emango zaie industria edo merkataritza jarduera 
berria jartzeko lokala egokitzen duenari langabezian dagoela egiaztatzen badu. Hobari hori 
egingo zaie ere jarduera berria izan ez arren, jarduera horren sustatzaileak langabezian 
dagoela egiaztatzen badu.  

 
ERANSKINA 

 
 

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA 
ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU 
BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA  

 
 

1 ERANSKINA 
 

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO TASAK  
 



 

 

 
Proposamenak honako ondorio hauek dakartza:  
Etxebizitza lehenengoz erabiltzeagatik lizentziaren atala aldatzen da. 
Bananketa lizentziek KPIk izandako igoera izango dute. 
 
 EMAITZA:  
 
Lehenengoa:  Hirigintza lizentziak emateagatiko tasak honako hauek izango dira: 
 
OBRA LIZENTZIA: 
 

1.- Etxebizitzatarako lizentziak....................................... 
2.- Industria eta zerbitzutarako lizentziak....................... 

 
 

Obra aurrekontuaren %0'31 
Obra aurrekontuaren %0'31  

 
LEHEN ERABILPENERAKO EDO OKUPAZIORAKO BAIMENAK: 

 
-Etxebizitzagatik 
    5 etxebizitza arte ........................................... 
     6. etxebizitzatik aurrera ................................ 
- Etxebizitza adosatu bakoitzeko.................................................................. 
- Familia bakarreko etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak ............ 
- Bi familiako etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak....................... 
- Nekazaritza ustiapena duen eraikineko etxebizitza bakoitzeko ............... 
 

 
 

50 € 
25 € 

319,76 € 
367,73 € 
549,99 € 

25 € 

PARTZELAK BANANDU ETA BATERATZEKO LIZENTZIA: 
 

- Hiri lurretan:  ......................................................................................... 
- Landa lurretan:  ........................................................................................ 

 
 

233,94 € 
70,25 € 

 
 
Bigarrena:  Kontuan izanik tasa honekin zerbitzuaren kostua kobratzen dela, hobaririk EZ 
EGITEA erabaki da, zerbitzu hau berdin-berdin ematen baita, dagokion zergan hobaria izateko 
baldintzak bete arren ere.  
 
Dena den, arau orokor horrek ondorengo salbuespena dauka, lehiaketa arautzen duen pleguan 
jasota dagoena: 
 
A.- %90eko beherapena aplikatuko da etxebizitzak eraikitzeko lizentziak tramitatzean, baldin eta 
Udalak zeharbidez sustatu baditu, bere lurrak besterentzean adjudikazio-hartzaileari etxebizitzak 
eraikitzeko baldintza jarriz.  

2 ERANSKINA 
 

JARDUERA ZABALTZEKO ETA FUNTZIONAMENDUAN JARTZEKO L IZENTZIA 
EMATEAGATIKO TASA  

 
Lehena :   2012rako tarifak: 
 

JARDUERA: 
 

- Komertzioa.................................................................................................. 

- Zerbitzuak .................................................................................................. 

- Ostalaritza .................................................................................................. 

- Familia izaerako aisialdia (txokoa) ............................................................ 

250 m2-tik 499 m2-ra bitartekoetan............................................... 

500 m2 edo gehiago........................................................................ 

- Industria: 

249 m2  arteko azaleretan............................................................... 

 
 

451,48 € 

617,55 € 

857,96 € 

157,43 € 

% 100eko igoera 

% 200eko igoera 

 

741,08 € 



 

 

250 m2-tik  499 m2-ra bitartekoetan ............................................. 

500 m2 edo gehiagoko azaleretan ................................................. 

- Aurrezki Kutxak, Bankuak, Entitate Finantzarioak..................................... 

- Nekazaritza, abeltzaintza edota baso ustiaketetara lotutakoak ................ 

1.998,20 € 

3.489,67 € 

6.587 € 

19,50 € 

Tarifa horiei guztiei jarduera-espedientea tramitatzeko tasa gehitu beharko zaie, eskakizun hori 
daukaten jardueretan. 
 
 
Bigarrena :  Establezimendua titularrak lehendik egiten zuen jarduera bat lekuz aldatzeagatik 
zabaltzen bada, lehenengo atalean adierazitako tarifen %50 ordainduko da. 
 
 
Hirugarrena :  Establezimenduak aldi-baterako zabaltzen direnean: 
 

a) Gutxienez urtebeterako eta gehienez  hiru urterako zabaltzen bada, 1. 
eta 2. ataletan finkatutako tarifen %80 aplikatuko da. 

b) Erabilera urtebetekoa baino motzagoa bada, %50 aplikatuko da. 
 
 
Laugarrena : Aldi-baterako zabaldutako establezimenduen kasuan, murriztutako tipoa aplikatzeko 
epea igaro ondoren, interesdunak aldi-baterako hartu duen lokala utzi egin duela egiaztatzen ez 
badio Udal Administrazioari, likidazio berria egingo zaio, aplikatutako tarifa murriztua eta eranskin 
honen 1 eta 2. ataletan aplikatutako arau orokorraren arteko diferentzia likidatuz. 
 
 
Bosgarrena: % 90eko hobaria emango zaio industria edo merkataritza jarduera berria jartzen duenari, 
langabezian dagoela egiaztatzen badu. Hobari hori emango da jarduera berria ez izan arren ere (adib. 
jardueraren eskualdaketa), jarduera horren sustatzaileak langabezian dagoela egiaztatzen badu. 

3 ERANSKINA 
 

HIRUGARREN BATEK ESKATUTA UDAL ADMINISTRAZIOAK EDO UDAL AGINTARIEK 
EMATEN DITUZTEN DOKUMENTUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO  TASAK  

 
 
 
 

Honako hau proposatzea erabaki da: 
 

12. Irizpide orokorra: KPIa igotzea. 
13. IGOKA espedienteengatik beste udal batzuetan kobratzen denarekin konparazio-taula 

egitea. 
14. Honako hauek sartzea: 

� Udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea.................................. 500 € 
� Lokal bat udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea .................. 150 € 
� Hirigintza kontsultak..............................................................  30 € 
� Arma txartelak ......................................................................    6 € 

 
2012rako tarifak: 
 
Lehen atala :   Biztanle erroldari dagokionez: 
 

1.- Udal erroldan izena emanda daudela ziurtatzen duten egiaztagiriak: 
- Aurreko urteetako erroldak........................………………….................………. 

 
4,16 €  

 
Bigarren atala:  Lizentzia edo baimenak eskatzeko espedienteak: 
 



 

 

1.- Lur azpia aztertzeko probak egitea, zangak zabaltzea edo zoladura edo espaloiak 
berritzea………..............................................................................................................… 

 
4,45 € 

2.- Bide publikoa eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunak erabiltzea... 2,42€ 
3.- Bide publikoaren eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunen lur-
azpia erabiltzea ................................................................................................................. 

 
11,95 € 

4.- Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal lizentzia edo baimenak….......................... 2,47 € 
 
Hirugarren atala .- Udalaren eskumenekoak diren bestelako gaiak: 
 
1.- Hirigintza egiaztagiriak …………………………………………….............…………….. 8,34 € 
2.- Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal-egiaztagiriak (orriko)…...........................… 1,69 € 
3.- Agiri partikularretan Alkatetzaren oniritzia edo konpultsak.......................................... 0,16 € 
4.- Hiri finken aurri-egoeraren adierazpen espedienteak ………….....………………....... 45,12 € 
5.- Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen espedienteak -IGOKA 

(lizentzia ematen denean).......................................................................................… 
 

233,37 € 
6.- Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean…………..........….................… 152,21€ 
7.- IGOKA bete beharrik ez duten jarduera espedienteak (lizentzia ematen denean)..... 118,38 € 
8.- Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean …..............……………………. 74,41 € 
9.- Hirigintza lizentziak eskatzeko espedienteak (lizentzia ukatzen denean, edota 

interesdunak obra ez egitea erabakitzen duenean) 
Aurkeztutako aurrekontuaren arabera........................................................................ 

Hirigintza 
lizentziaren 

tasaren %50 
10.- Hirigintzako tramiteak: Egunkarietan eta dagokion Aldizkari Ofizialean iragarkia 
jartzeak daukan kostuaz gain: (Tarifa hauek onarpenerako nahiz aldaketarako dira)  
         Plan Partziala…………………………………………….......................................….. 
         Plan Bereziak …….......................................………………….……………………… 
         Jarduera sistema aldatzea …………………………………….....…………………… 
         Xehetasun azterketa…………………………….............................................……… 
         Urbanizazio proiektua ……………………………...................………………………. 
         Birpartzelazio proiektua ……………….........................……………………………… 
         Hirigintza jarduketarako programa........................................................................... 
         Tarifarik ezarrita ez duten bestelako espedienteak.................................................. 
            

 
 

1.730,70 € 
1.730,70 € 

935,80€ 
935,80€ 
935,80€ 
868,17 € 
935,80€ 
KOSTU 

ERREALA 
11.- Udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea..................................  
12.- Lokal bat udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea ..................  
13.- Hirigintza kontsultak .................................................................................................. 
14.- Arma  tarjetak ........................................................................................................... 
 

500 € 
150 € 
30 € 
6 € 

11.- Fotokopiak.  
DIN A-4: (ez dira 10 kopia baino gehiago egingo). Kopia bakoitza........................ 
DIN A-4 eta konpultsa: 5 ale baino gehiagoko konpultsetarako kopiak udal 
zerbitzuan bertan egin beharko dira. Aleko ….........................................………… 
DIN A-3. Kopia bakoitzeko………………………………………….......................…. 

 
0,15 € 

 
0,20 € 
0,19 € 

 

Jarduera espediente batzuetan, udal zerbitzuen ahalmena motz geratzen denean, gerta daiteke 
hirugarren batengana jo behar izatea. Horretarako arrazoiak ezberdinak izan daitezke: 
espedientearen izaera edo tamaina; Ingurumen Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak edo 
espedientearen beraren zehaztapenak bete direla ziurtatzeko ikuskapen berezia behar izatea; 
etab. Horrelako kasuetan Udalaren esku geratzen da hirugarren horren lanak sortutako gastuak 
atal honetan sartu ala ez erabakitzea, beti ere espedientearen promotoreari aldez aurretik 
jakinarazita. 
 
 

4 ERANSKINA 
 

UDAL HILERRIKO ZERBITZUENGATIKO TASA  
 
Proposatutako aldaketak:  
 
- Hezurtegia lagatzea: %25eko igoera. Inguruko herriekin konparatuta  Eskoriatzakoa oso baxu 

dagoelako. 



 

 

- Lagatzeko tarifak:  5 urtetik 10 urterainoko epera igotzen da. 
- Beste guztiak KPI 
- Lurperatzeko zerbitzua elizateko kanposantuetan ez ezik herriko kanposantuan ere 

kobratzea. 
 
TARIFAK:  
 

b) Lagatzea:  
 
1.- Hezurtegi bat 75 urterako lagatzea. Instalazioaren kostu erreala, 

gehienez ere………….…..............................................................…….. 
 

472 € 
2.- Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea ………………….…………......… 228,78  € 
3.- Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea, marmolezko plaka barne ........ 
 

389,79  € 

b) Hezurrak lekuz aldatzea, interesdunak hala eskat uta:  
 
1.-  Lekualdatzea hilerriko leku batetik bestera denean: 
       - Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino         

gehiago pasatu direnean.....………………........……………………… 
       - Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino          

gutxiago pasatu direnean........……………………………………........ 
 

 
 

22,04€ 
 

46,45 € 

c) Zerbitzuak ematea:  
 
1.- Lurperatzeko zerbitzua eskaintzea: 
        - Horma-hilobia edo panteoietan.........……………………………...…… 
        - Lurpean………………………………………………………........……… 

 
62,97 € 
188,92€ 

2.- Interesdunak hala eskatuta eta Udalaren baimenarekin jabetza 
partikularrekoak diren panteoietan beste zerbitzu batzuk ematea 
(hondakinak ateratzea, garbitzea, obrak egitea, mantentzea, 
etab.)........... 

36,28 €/orduko,  lanegunetan 
           (larunbatetan izan ezik) 
41,38€/orduko,  jaiegun eta 
                          larunbatetan 

 

3.- Gorpuzkinak erretzea, interesdunak eskatuta......................................... 71,80 € 
      Errautsak kutxan jasotzea, interesdunak eskatuta................................. 27,41 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ERANSKINA 
 

TAXI LIZENTZIEN TASAK  
 

1.- Udal lizentzia berria ematea ...................................................................1.292,37€ 
2.- Lizentzia erabili eta ustiatzea, urteko......................................................     70,12 € 
3.- Lizentziaren esku-aldatzea baimentzea .................................................1.637,09€ 
4.- Baimendutako ibilgailua aldatzea ...........................................................     23,68 € 

 
 

6 ERANSKINA 
Mankomunitateko zerbitzuak: hiri hondakin solidoak jaso, garraiatu eta birrintzeagatiko 

tasa  
 
Mankomunitateak aplikatutako igoera aplikatzea, hau da, % 2,8 
 
 

7 ERANSKINA 



 

 

 
UR HORNIKUNTZA ESKAINTZEAGATIKO TASA  

 
Ur kontsortzioak bidalitako datuen arabera 2012. urtean zerbitzua %8,8a igoko da udalarendako. 
Udalak ematen duen zerbitzuari igoera berdina aplikatzea larrikoa da bertan dauden 
batzordekideentzat. Beraz, proposatzen dute %5,5a igotzea etxeko eta industria erabilera; beste 
tarifa  KPIk izandako igoera izatea. 
 
 
Tarifak honako hauek  izango ziren: 
 
1.- Etxeko erabilera: etxebizitzak, lokal komertzialak, komertzioak eta industria familiarrak. 
 

Hiruhileroko kontsumoa  
  

Gutxieneko kuota (hiruhilero ordaindu beharrekoa) ..... 
Kontsumo-tartea:  0 m3 - 20 m3  

23,87 € 

  

Kontsumo-tartea:  21 m3 - 60 m3  
20 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,05 € 

  

Kontsumo-tartea:  61 m3 - 90 m3  
60 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,61 € 

  

Kontsumo-tartea:  91 m3 - 270 m3  
90 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
2,77 € 

  

Kontsumo-tartea:  271 m3-tik gora 
270 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,97 € 

 
Oharra:   m3-aren prezioa ezberdina da kontsumo tarte bakoitzeko. Beraz, ordaindu beharreko 
kuota kalkulatzeko, dagokion guztiaren batura egin beharko da. 
 
2. Industria erabilera:  Etxekoak ez direnak, hala nola, industria, igerilekuak, tabernak, elkarteak, 
etab. 
 

Hiruhileroko kontsumoa  
  

Gutxieneko kuota (hiruhilero ordaindu beharrekoa) ..... 
Kontsumo-tartea:  0 m3 - 60 m3  

70,42 € 

  

Kontsumo-tartea:  61 m3 - 150 m3  
60 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................... 

 
1,95 € 

  

Kontsumo-tartea:  151 m3 - 300 m3  
150 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,09 € 

  

Kontsumo-tartea:  301 m3-tik gora 
300 m3-tik gorako  m3 bakoitzeko.................................. 

 
2,15 € 

 
 
3. Sareari lotzeagatiko eskubideak. 
 

f) Abonatuari lehen aldiz egindako lotunea..........................................       25 € 
g) Jarrita dagoen prezintua kentzea abonatuari ...................................       41,25 € 
h) Eragile edo jabeari sare orokorrean lehenengo aldiz  

egindako lotunea (eskapeko edo lur urbanizatuko adosatu  
edo familia bakarreko etxebizitza bakoitzeko)..................................     135,30 € 

i) Puntua aldatu delako sare orokorrean lotunea egitea 
eragile edo jabeari (eskapeko)..........................................................     214,20 € 

e) Industriak: 
- 1,5 hazbeteko tuberia .................................................     640,74 € 
- 2,5 hazbeteko tuberia .................................................     1.053,13 € 
- 3 hazbeteko tuberia ....................................................   1.803,67€ 

 



 

 

j) Elizateetako ur-biltegien klorazioa.  
Abonatu bakoitzaren  urteko  kuota (BEZ gabe). ............................      52,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ERANSKINA 
 

ESTOLDERIA, ETA KONTADOREAK MANTENDU ETA IRAKURTZEA GATIKO TASA  
 

KPIk izandako igoera izatea. 
 
 

9 ERANSKINA 
 

KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEAG ATIKO TASA:  
 

%4,5 igotea eta abonu barruan saunara eta gimnasiora sartzeko eskubidea eman 
 

 



 

 

*DBE:  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

 

FAMILIA-ABONUA  (sauna eta kirol gimnasioa barne) PREZIOA 
Ezkontideak eta18 urtetik beherako seme-alabak 137,26 
  
Familia ugaria 68,33 
Familia burua langabezian ( biak ), edo DBE* nahiz GLL* 
laguntza jasotzen duen familia unitatea 52.02 
Urte erdirako bonuak 71.08 
3 hilabeterako bonuak 35.50 
 

BANAKAKO ABONUA  
18 urtetik gorakoak 100.41 
6tik 18 urtera bitartekoak 52.02 
Ikasleak 52.02 
  
Eskoriatzako kirol elkarteko federatuak (jokalariak eta entrenatzaileak) 52.02 
Langabetuak 52.02 
Ezgaitu fisiko edo psikikoak ( >%33 ) 52.02 
Urte erdirako bonuak 60.50 
3 hilabeterako bonuak 30.29 
 

KIROLDEGIKO SARRERAK  
18 urtetik gorakoak 4.45 
10eko bonuak  (18 urtetik gorakoentzat) 39.48 
6tik 18 urtera bitartekoak 2.45 
10eko bonuak  (6-18 urte bitartekoentzat) 20.27 
100eko bonuak 278.46 
Jubilatuak, langabeak, ezgaitu fisiko edo psikikoak ( >%33 ) 3.20 
Eskoriatzako kirol elkarteko federatuak (jokalariak eta entrenatzaileak) 2.07 
 

ALOKAIRUAK Argiarekin          Argi barik  
Kiroldegiko kantxa  (osoa ) 42.55                                36.14 
Kiroldegiko minifrontoiak 40.61 
Kiroldegiko igerilekuko kale bat 45.94 
Rokodromoa 1.89 

Ping-pong, pala eta pilota  (ordubete) 1.39 
Pilotalekuko kantxa 11.02 
Pilotalekuko gimnasioa  (ordubete )  18.32 
Kiroldegiko kantxa, kirolarekin zerikusirik ez duten ekintzetarako: 

Egun erdi (8:00etatik 14:00ak arte edo 14:00etatik 22:00ak arte) 
Egun osoa (aurreko ordutegi tarteetara egokitzen ez denean) 

Ez da kobratuko tasarik kultura, hezkuntza edo antzerako ekintzetarako 
Erabiltzen bada kantxa, eta horrela erabakitzen badu dagokion batzordeak. 

 
798.64 
1597.28 

 

SAUNA (Bazkideak         Ez direnak)  
Sarrera  1.89 + sarrera 
10eko bonuak 14.70 + sarrerak 
 

KIROLDEGIKO GIMNASIOA  (Bazkideak         Ez direna k)  
Sarrera 1.17 + sarrera 
10eko bonuak 9.23 + sarrera 
 

TXARTEL BATERATUA  
Mankomunitateik proposatzen dena  
  
 

PLUS AUKERA ARRASATE  
  
Mankomunitateik proposatzen dena  
  



 

 

10 ERANSKINA 

 

HIRI TRAFIKOA ANTOLATZEKO ETA KONTROLATZEKO JARDUERA BEREZIAK 
EGITEAGATIK (IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA ERRAZTEKOAK ET A 

UDALTZAINGOAREN OHIKO TRAFIKOAREN SEINALEZTAPEN ETA 
ANTOLAKETAZ BESTELAKOAK) ORDAINDU BEHARREKO TASA 

 

KPIk izandako igoera izatea 
 
 
 

 
 
 

11 ERANSKINA 
 

UDAL MUSEO-ESKOLA ZERBITZUAREN TASA  
 
Eskoriatzako Museo-Eskolara bisita egiteagatik ondorengo tarifa ordainduko da: 

15. Pertsonako, 3 €  

16. 6 pertsonako edo gehiagoko taldea:  %20eko hobaria 

17. Eskoletako taldeak (16 urte berakoek):  %50eko hobaria 

 
 
 
 

12 ERANSKINA 
 

UDAL-BASKULA ERABILTZEAGATIKO TASA  
 

18. Erabiltzen den aldiko:  3,50 € 
 

 
13 ERANSKINA 

 
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA  

 
Baremoak eguneratzea Gizarteko zerbituzek proposatzen duten arabera. 
  
2012RAKO ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ONURADUN AUTONOMOEN DI-
RUA APORTAZIOAREN BAREMOA  
 
 
Diru sarrerak                                                                      Aportazioa 
 



 
 

 

484,52  €...........................................................................................................% 0 
484,53 – 538,38€............................................................................................% 10 
538,39 – 591,66€............................................................................................% 20 
591,67 – 645,43€............................................................................................% 30 
645,44 – 699,88€............................................................................................% 40 
699,89 – 753,74€............................................................................................% 50 
753,75 – 807,55€............................................................................................% 60 
807,56 – 861,38€............................................................................................% 70 
861,39 – 915,24€............................................................................................% 80 
915,25 – 969,08€............................................................................................% 90 
+ 969,09€......................................................................................................% 100 
 
 
  
 
 DIRU SARREREN INDIZE ZUZENTZAILEA 
 
 
2 pertsona……………………………………………..     1,25 
3 pertsona ………………………………………………   1,40 
4 pertsona  ………………………………………………  1,60 
5 pertsona ………………………………………………   1,80 
6 pertsona  ………………………………………………   2 
7 pertsona  ………………………………………………   2,20 
 
 
 
 INDIZE ZUZENTZAILEA 
 
Hilean 20 ordu arte……………………………………   X 1 
 21 etik 30 arte………………………………………..    X 0,9 
 31 tik  42 arte…………………………………. …….    X 0,8 
 43 tik aurrera …………………………………………   X 0,7 
 
 
 
 

14 ERANSKINA 
 

ANIMALIAK EDUKITZEAGATIK ETA ZAINKETA ZERBITZUAGATI K ORDAINDU 
BEHARREKO TASA  

 
 
 
 
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak lizentzia eskaera eta erregistroa .............   30 € 
 
Noraezean dabiltzan txakurrak jasotzea: 
 
 Jasotzeagatik   ...................................................................................  30 € 
 Txakurtegian edukitzeagatik /eguneko .................................................10 € 



 
 

 

Txakur arriskutsuaren txartela bakoitzagatik (berria, berristea, galdu ondoren,..) ....... 6,15 € 

 

 
 

 
UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO 

APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO 
TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA  

 
 
 
KPIk izandako igoera. 
 
Salbuespena:  
 
 
a) Dirua irabazteko helburuarekin mahaiak eta aulkiak jartzea. 
 - Sortzapen aldia, urte osokoa ; m2 bakoitzeko ...................................................15,86 € 
 
(Urte osora  luzatzen da eta %25eko igoera) 

 

 
 

Zortzigarrena  
 

MUSIKA EKIPOA ETA BESTELAKO UDAL ONDASUNAK 
ERABILTZEAREN PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN 

ORDENANTZA 
 
 
Kultura batzordeak proposatutakoa. 

 

 

Bederatzigarrena:  
 



 
 

 

TTeelleeffoonnoo  mmuuggiikkoorrrraarreenn  zzeerrbbii ttzzuuaakk  eemmaatteenn  ddii ttuuzztteenn  eennpprreesseekk  UUddaallaarreenn  
jjaabbaarrii   ppuubbll iiooaarreenn  eerraabbii lleerraa  pprriibbaattuuaa  eettaa  aapprroobbeettxxaammeenndduu  bbeerreezziiaa  eeggii tteeaaggaa--
ttiikkoo  ttaassaa  aarraauuttzzeekkoo  oorrddeennaannttzzaa..  

 

    
1. Artikulua. Foru Araudia.  Art. 1º. Normativa Foral. 

 
11/1989 Foru Arauari jarraiki, 
uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki 
Ogasunak arautzen dituena, tasak 
arautu eta exijitzen dira telefono 
mugikorraren zerbitzuak ematen 
dituzten enpresei, hain zuzen 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo airearen erabilpen 
pribatua edo aprobetxamendua 
egiteagatik. 

De conformidad con lo dispuesto en 
la Norma Foral 11/1989 de 5 de ju-
lio, reguladora de las Haciendas 
Locales de Gipuzkoa, se regulan y 
exigen tasas por la utilización pri-
vativa y el aprovechamiento especial 
del suelo, subsuelo o vuelo del do-
minio público municipal, a favor de 
las empresas que prestan servicios 
de telefonía móvil. 
 

2. Artikulua. Oinarri zergagarria. Art. 2º. Hecho i mponible. 
 

1.  Tasa hauen oinarri zergagarria 
sortzen da telefono mugikorraren 
zerbitzuak emateko Udalaren toki 
publikoko lurzorua, lurrazpia edo 
airearen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendua egiteagatik. 

1.- Constituye el hecho imponible de 
estas tasas, la utilización privati-
va y el aprovechamiento especial del 
suelo, subsuelo o vuelo del dominio 
público municipal, para efectuar 
servicios de telefonía móvil. 
 

Erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu berezia egiten hasten 
dela jotzen da zerbitzua emateko 
eskaera egiten duten pertsonei 
berori ematen hasten zaien unean. 

Se entiende que se inicia la utili-
zación privativa y el aprovechamien-
to especial, en el momento en que se 
inicia la prestación del servicio a 
las personas que lo solicitan. 
 

2.  Jabari publikoaren aprobetxamendu 
berezia ematen dela joko da 
zerbitzua emateko Udalaren toki 
publikoko lurzorua, lurrazpia edo 
airearen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendua okupatzen duten 
antenak, instalakuntzak edo 
zerbitzu-sareak ipintzen direnean, 
edozein izanda ere berorien 
titularra. 

2.-  El aprovechamiento especial del 
dominio público se producirá siempre 
que, para la prestación del servi-
cio, se deban utilizar antenas, ins-
talaciones o redes que materialmente 
ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales con 
independencia de quien sea el titu-
lar de aquellas. 
 

3. Tasa hauek ez dute zerikusirik 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo airearen jabari 
publikoa edo aprobetxamendua 
hirigintza eta obra lizentziak 
(eraikitzeko, exekutatzeko, zainketa 
osatzeko, 1. instalakuntza jausteko) 

3.- Estas tasas son independientes 
de las tasas por el otorgamiento de 
licencia urbanística y obras que 
corresponda por la construcción, 
ejecución, complemento, conserva-
ción, derribo de la 1ª instalación 
para la utilización o aprovechamien-



 
 

 

emateagatik kobratzen diren tasekin, 
edo Udalak zehazki azpiegiturentzako 
zerbitzu-sareak ipintzeko 
lagatzeagatik ezartzen dituenekin. 

to del dominio público municipal, en 
el suelo, subsuelo, o vuelo, o por 
la cesión de uso de infraestructuras 
específicamente destinadas o habili-
tadas por el Ayuntamiento para alo-
jar redes de servicios. 
 

3. Artikulua. Sortzapena eta Zerga-
aldia. 

Art. 3º. Devengo y Período impositi-
vo. 
 

1.  Tasak sortuko dira telefono 
mugikorraren zerbitzuak emateko 
Udalaren toki publikoko lurzorua, 
lurrazpia edo hegalkinaren erabilpen 
pribatua edo aprobetxamendua hasten 
denean. 

1.- Las tasas se devengan cuando se 
inicia la utilización privativa y el 
aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo o vuelo del dominio público 
municipal, para efectuar servicios 
de telefonía móvil. 
 

2. Udalaren jabari publikoaren 
erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu berezia aldizka 
egiten bada, tasaren sortzapena urte 
bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasiko 
da eta zerga-aldia urte osoa izango 
da. 

2.- Cuando la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del 
dominio público municipal, se efec-
túe de forma periódica, el devengo 
de la tasa tendrá lugar el 1 de ene-
ro de cada año y el período imposi-
tivo comprenderá el año natural.  
 

3. Erabilera edo aprobetxamendua 
hasteko garaian kitatuko dira urtea 
amaitzeko falta diren hiruhileko edo 
hileko kuotak, baita alta ematekoari 
dagokiona ere. 

3.-  En el supuesto de inicio en la 
utilización o en el aprovechamiento, 
se liquidará la cuota correspondien-
te a los trimestres y meses que res-
ten para finalizar el año, incluido 
el correspondiente al alta. 
 

4. Jarduera lagatzeko garaian 
kitatuko da urtearen hasieratik 
igarotako hiruhileko edo hileko 
kuota, baita baja ematekoari 
dagokiona ere. 

4.-  En el supuesto de cese de acti-
vidad, se liquidará la cuota corres-
pondiente a los trimestres y meses  
transcurridos desde el inicio del 
año, incluido el correspondiente al 
cese. 
 

4. Artikulua. Subjetu pasiboak. Art. 4º. Sujetos pa sivos. 
 

1.  Tasen subjetu pasiboak dira 
telefono mugikorraren zerbitzuak 
(herritar guztiei edo horietatik 
talde garrantzitsu bati) ematen 
dituzten enpresak edo zerbitzu-
emaileak, nahiz eta beroriek 
zerbitzu-sareak erabiltzeko 
eskubidedunak edo soilik berorietara 
heltzeko eta konektatzeko 
eskubidedunak izan. 

1.- Son sujetos pasivos de las ta-
sas, las empresas explotadoras o 
prestadoras de servicios de telefo-
nía móvil que afecten a la generali-
dad o a una parte importante del 
vecindario, tanto si son titulares 
de las redes, como si solamente son 
titulares de derechos de uso, de 
acceso o de interconexión de las 
mismas. 
 



 
 

 

2. Udal barrutian emaniko zerbitzua 
joko da Udalaren toki publikoko 
lurzorua, lurrazpia edo airearen 
aprobetxamenduaren baitan ematen 
diren edo harekin zerikusia duten 
zerbitzu guztiak. 

2.-  Se consideran prestados dentro 
del término municipal, todos los 
servicios que, por su naturaleza, 
dependan del aprovechamiento del 
suelo, subsuelo o vuelo del dominio 
público municipal o estén en rela-
ción con él. 
 

5. Artikulua. Arduradunak. Art. 5º. Responsables. 
 

Subjetu pasiboaren zerga-
betebeharrez solidarioki edo 
subsidiarioki erantzungo dute 
Gipuzkoako Tributuen Foru Arau 
Orokorraren 35etik 43rako artikuluek 
aitatzen dituen pertsona fisiko edo 
juridikoek. 

Responderán solidaria o subsidiara-
mente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a las que se 
refieren los artículos 35 a 43 de la 
Norma Foral General Tributaria de 
Gipuzkoa. 
 

6. Artikulua. Telefono mugikorreko 
zerbitzua. 

Art. 6.º Servicio de telefonía mó-
vil . 
 

1. Udalaren jabari publikoaren 
erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu berezia telefono 
mugikorreko zerbitzuak (udalerrian 
instalatuta daude telefono finkoko 
sareak erabili behar dutenak) 
emateagatiko zenbatekoa erabakitzeko 
ondoko formulak aplikatuko dira: 

1. Para determinar la cuantía de la 
tasa por utilización  privativa o 
aprovechamiento especial del dominio 
público municipal por parte de los 
servicios de telefonía móvil, que 
precisan utilizar la red de telefo-
nía fija instalada en este Munici-
pio, se aplicarán las siguientes 
fórmulas de cálculo: 
 

 a) Oinarri zergagarria. e)  Base imponible 
 

Oinarri zergagaria, telefono mugikorraren zerbitzuak 
jabari publikoaren aprobetxamendu berezia egiteagatik, 
honela kalkulatuko da:  

OZ= Bbtk * Tf + (Bk * Bbk) 
Alegia: 

Bbtk = telefono finkoko sareetan, 
telefono mugikorretik egiten di-
ren deietatik bataz beste telefo-
no-kontsumoa. 2012ko kuota urteko 
38,38 €-koa izango da.  
Tf = Herrian 2012rako ipinita 
dauden telefono finkoak 2.706,74 
izango direla jotzen da.  
 
Bk = Herrian erroldatuta dauden 
biztanle-kopuruaren %95a, Esko-
riatzan  4.052 biztanle.  
 

Bbk = Mugikorretik mugikorrera 

La base imponible, deducida de la estimación del 
aprovechamiento especial del dominio público por el 
servicio de telefonía móvil se calcula: 

BI= Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
Siendo: 

Cmf = consumo telefónico medio 
estimado, en líneas de telefonía 
fija, por llamadas  procedentes 
de teléfonos móviles. Su importe 
para el ejercicio 2012 es de 
38,38 euros/año. 
Nt = Número de teléfonos fijos 
instalados en el Municipio, para 
el año 2012, se estima en 
2.706,74 teléfonos. 
NH = 95% del número de habitantes 
empadronados en el Municipio. En 
2010, 4.052 habitantes en Esko-
riatza 



 
 

 

eginiko deiengatik eragindako ba-
taz besteko kontsumoa 2012an 
256,76 €koa izango dela jotzen da.  

 

Cmm = Consumo medio telefónico, 
estimado por teléfono móvil por 
llamadas de móvil a móvil. Su im-
porte para 2012 es de 256,76 
€/año. 

 
 b) Oinarrizko kuota. f)  Cuota básica 

 
Oinarrizko kuota erabakiko da oi-
narri zergagarriari 100eko 1,4 
aplikatuz. Hau da: 
Ok = %1,4 ZOri 
Operatzailearen zerga-kuota = OZ 
* OK 

Alegia: 
OZ = operadore bakoitzak izango 
duen koefizientea, hau da, mer-
katuan duen parte-hartze kuota-
ren arabera, aurre-ordainketa 
eta post-ordainketa erak sartu-
ta. 

Oinarrizko kuota (OK) 2012rako  15.291,59 € 
izango da. 

 

La cuota básica global se deter-
mina aplicando el 1,4 por 100 a 
la base imponible: 
QB = 1,4% s/ BI 
Cuota tributaria operador = CE * 
QB 

Siendo: 
CE = coeficiente atribuible a 
cada operador, según su cuota de 
participación en el mercado, in-
cluyendo las modalidades de 
postpago y prepago. 

El valor de la cuota básica (QB) para 2012 es 
de 15.291,59 euros. 

 

g)  Operatzaileko kuota 
 

h)  Imputación por operador 
 

2012rako OZ balioa eta hiruhileko 
kuotak ondorengo hauxek dira: 

Para 2012 el valor de CE y la cuota 
trimestral a satisfacer por cada 
operador son los siguientes: 
 

Operadorea         Partehartze-kuota      € / Hiruh ileko 
kuota 
Operador Cuota participación   Cuota € / Trimes-
tre                        % 
Movistar 48,40      1.850,28  
Vodafone 29,10      1.112,46  
Orange  7,5         286,72  
Resto operadores 15,00            573,44  
 
 

Operadoreek OZ koefizientea artikulu 
honen b) atalari aplikatuta 
ateratzen denaren laurdena ordaindu 
beharko dute. 

Las cuotas a satisfacer por los ope-
radores relacionados son la cuarta 
parte del importe que resulta de 
aplicar el coeficiente CE a la cuota 
básica establecida en el apartado b) 
de este artículo. 
 

OZ koefizientea erabakitzeko sujetu 
pasiboek frogatu ahal izango dute 
Udalaren aurrean aurreko ekitaldiko 
benetako parte-hartze koefiziente-

A efectos de determinar el coefi-
ciente CE, los sujetos pasivos po-
drán probar ante el Ayuntamiento que 
el coeficiente real de participación 



 
 

 

tasaren zortzea baino txikiagoa izan 
dela. Kasu horietan, hiruhileko 
autolikidazioak doituko dira 
zergadunak egiaztaturiko 
koefizientea aplikatuz. 

en el ejercicio anterior al de de-
vengo de la tasa ha sido inferior. 
En este caso, las autoliquidaciones 
trimestrales se ajustarán aplicando 
el coeficiente acreditado por el 
obligado tributario. 
 

7. Artikulua. Tasaren kudeaketa. Art. 7º. Gestión d e la tasa. 
 

1. Operadore bakoitzari eragotz 
dakiokeen erabilpen pribatua edo 
aprobetxamendu bereziaren denbora 
kalkulatzeko orduan subjetu 
pasiboek, urte bakoitzako 
urtarrilaren 30a baino lehen, 
egiaztapen bat egin beharko dute 
udal jabariaren aprobetxamenduaren 
hastapena noiztik den eta udalerrian 
subjektu pasiboaren baitan —zeinak 
serbitzua aldez aurretik edo ondotik 
ordaintzen dituenak sartuko baititu— 
zenbat baliatzaile diren adieraziz. 

1.- Para calcular el tiempo de dura-
ción de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial y el coefi-
ciente específico atribuible a cada 
operador, los sujetos pasivos debe-
rán presentar antes del 30 de enero 
de cada año, una declaración acredi-
tativa de la fecha de inicio del 
aprovechamiento del dominio munici-
pal, y del número de usuarios para 
los que el sujeto pasivo opere en el 
término municipal, que incluirá tan-
to los servicios de pago posterior o 
de pago previo. 
 

2. Interesdunek epe-barruan ez 
balute goiko egiaztapena egingo, 
Udalak eskumena izango du tasa 
kuantifikatzeko herrian operadore 
bakoitzak duen merkatu-zatiaren 
arabera. 

2.- La falta de declaración de los 
interesados dentro del plazo fijado 
facultará al Ayuntamiento para cuan-
tificar la tasa, en función de las 
respectivas cuotas de mercado de 
cada operador en el municipio. 
 

3.  Udalak, obligaziodunak datuak ez 
dituela eman egiaztatu ostean, 
aplikatu ahal izango ditu operadore 
bakoitzari Telekomunikazio 
Merkatuaren Batzordeak argitara 
emandako azken urteko txostenean 
jasotako datuak edo, horien faltan, 
Autonomia Erkidegoak edo Estatu 
osoan gehitutakoak baldin eta bertan 
herrikoak eransgabeak azaltzen 
badira. 

3.- Una vez verificado que el obli-
gado no acredita los datos, el Ayun-
tamiento podrá aplicar a cada opera-
dor los datos obtenidos del último 
informe anual publicado por la Comi-
sión del Mercado de Telecomunicacio-
nes desagregados por el municipio si 
constan en él, o los agregados por 
la Comunidad autónoma a la que se 
pertenece o por el conjunto nacional 
total en su defecto. 
 

8. Artikulua. Tasaren ordainketa. Art.8º. Pago de l a tasa. 
 

1.  Udalak likidazioak hiruhiletik 
behin egingo ditu, eta, behin-
betikoak, berriz, urtero. 

1.- El Ayuntamiento practicará li-
quidaciones trimestrales y la liqui-
dación definitiva de cada año. 
 

2.  Tasak hiruhileko likidazioen 
arabera ordainduko dira, baina 
horiek behin-betiko likidazioaren 

2.- El pago de las tasas deberá 
efectuarse de acuerdo con las liqui-
daciones trimestrales, practicadas a 



 
 

 

gain egingo dira.  cuenta de la liquidación definit iva.  
 

3. Hiruhileko likidazioak tributu-
kuota osoaren %25en balio izango du, 
hau da, ezarritako parametro eta 
aurreko urtekoaren arabera 
kalkulatuta aterako dena. 

3.- El importe de las liquidaciones 
trimestrales equivaldrá al 25% del 
importe total resultante de la cuota 
tributaria, calculada conforme a los 
parámetros fijados y referida al año 
inmediatamente anterior.  
 

4. Udalak likidazioen berri emango 
die subjektu pasiboei, hain zuzen, 
ordaindu beharrekoa borondatezko 
epeetan ordain dezaten. Hots: urte 
bakoitzeko martxoaren 31 baino 
lehen, ekainaren 30a eta abenduaren 
31 aurretik. 

4.- El Ayuntamiento notificará las 
liquidaciones a los sujetos pasivos 
con el fin de que hagan efectivas 
sus deudas tributarias en el periodo 
voluntario de pago, en los siguien-
tes plazos de vencimiento: 31 de 
marzo, 30 de Junio, 30 de Septiem-
bre, y 31 de Diciembre, de cada año. 
 

5. Behin-betiko likidazioa hurrengo 
urteko lehenengo hiruhilekoan egingo 
da. Eta ordaindu beharreko guztia 
aurreko urtean ezarritako 
parametroen arabera kalkulatuko da. 

5.-  La liquidación definitiva deberá 
ser ingresada dentro del primer tri-
mestre siguiente al año al que se 
refiere. El importe total se deter-
minará por la cuantía resultante de 
la cuota tributaria calculada con-
forme a los parámetros fijados, re-
ferida al año inmediato anterior. 
 

6. Zenbateko hori ekitaldi berean 
kontura egindako ordainketak eta 
benetan ordaindu beharrekoaren 
arteko aldea eginda aterako da. 
Saldoa negatiboa izango balitz, 
hots, Udalari behar baino gehiago 
ordaindu baldin bazaio, ondorengo 
lehenengo ordainketan edo 
hurrengoetan kitatuko da. 

6.- El importe que deberá ingresar-
se, corresponde a la diferencia en-
tre ese importe y los ingresos a 
cuenta efectuados en relación al 
mismo ejercicio. En el caso de que 
haya saldo negativo, el exceso sa-
tisfecho al Ayuntamiento deberá ser 
compensado en el primer pago a cuen-
ta o en los sucesivos. 
 

7. Erabilerak eta aprobetxamenduak 
Udalaren jabari publikoetan kalteak 
eragiten badituzte, orduan Udalak, 
operadoreek ordaintzen duten tasatik 
aparte, exijitu ahal izango ditu 
berari ondo deritzon diru-kopuruak. 

7.- Cuando la utilización y el apro-
vechamiento pueda ocasionar daños a 
los bienes de dominio público muni-
cipal, el Ayuntamiento exigirá el 
depósito de las cantidades que esti-
me convenientes para cubrir los da-
ños, sin perjuicio del pago de la 
tasa. 
 

8. Erabilera pribatua edo 
aprobetxamendu berezia egiten den 
aldi berean jabari publikoa 
hondatzen bada, onuradunek, 
ordaintzen duten tasatik aparte, 
ordaindu beharko dituzte birgaitze 

8.- Cuando la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial lleve 
aparejada la destrucción o deterioro 
del dominio público, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la 
tasa, estará obligado al reintegro 



 
 

 

edo konponketako gastu guztiak. 
Edonola ere, kalteak konpon ezinak 
balira, Udalari kalte-ordainak 
ordainduko zaizkio ondareak lehen 
bezala utziz edo konponduz, edo 
bestela, berorien balioa ordainduz. 

del coste total de los gastos de 
reconstrucción o reparación. En todo 
caso, el Ayuntamiento será indemni-
zado con la restitución o la repara-
ción de los bienes o su valor si los 
daños fueran irreparables. 
 

9. Artikulua. Aplikatuko diren arau 
orokorrak. 

Art. 9º. Normas de aplicación gene-
ral. 
 

Tasa hauei aplikatuko zaizkie 
Gipuzkoako Zergen Foru Arau 
Orokorrean ezarritako kudeaketa, 
aplikazio, likidazio, ikuskaritza, 
bilketa, arau-hauste eta zigorrak 
ezartzeari buruzkoak, Gipuzkoako 
Diru-bilketako Araudia, Gipuzkoako 
Administrazio-bidean Berraztertze 
Araudia, Zerga Ikuskaritzako Araudia 
eta indarrean dagoen gainontzekoa. 

Las normas sobre gestión, aplica-
ción, liquidación, inspección, re-
caudación, infracciones y sanciones, 
establecidas en la Norma Foral Gene-
ral Tributaria de Gipuzkoa,  Regla-
mento de Recaudación de Gipuzkoa, 
Reglamento de Revisión en Vía Admi-
nistrativa de Gipuzkoa, y Reglamento 
de Inspección tributaria y demás 
normativa vigente, son de aplicación 
a estas tasas. 
 

Xedapen gehigarria. Disposición adicional. 
 

6. Artikuluko parametroak 
eguneratzea. Datozen ekitaldietako 
ordenantza fiskalek aldatu ahal 
izango dituzte, hala badagokie, OZ, 
Bbtk, Tk, Bk, Bbk parametroak. 
  
 

Actualización de los parámetros del 
artículo 6º.-  Las ordenanzas fisca-
les de los ejercicios futuros podrán 
modificar el valor de los parámetros 
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si así procede. 
 

Azken xedapena. Disposición final. 
 

Ordenantza hau, testua Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitara eman 
ondoren, indarrean sartu da 2012ko 
urtarrilaren 1ean. Eta indarrean 
egongo da berori ezabatzea edo 
aldatzea akordatzen ez den 
bitartean. 

La presente Ordenanza, una vez pu-
blicado su texto en el Boletín Ofi-
cial de Gipuzkoa, entrarán en vigor 
a partir del 1 de enero de 2012, y 
se mantendrán en vigor mientras no 
se acuerde su derogación o modifica-
ción.  
 

 
 

TELESKO UDAL TELEBISTAKO  ZERBITZU PUBLIKOAK ES-
KAINI ETA 

JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASA 
 
 
KPIk izandako igoera. 



 
 

 

 
Izena aldatu erabiltzaileek garbi eduki dezaten ez dela  teleskoko telebista ikusteko baizik eta 
telebista sarea edukitzeko. 
 
 
 
 

TELEBANAKETA SAREARI LOTUNEA EGITEKO LIZENTZIA EMAT EAGATIK O  TASA 
 

 
 
Eskoriatzako telebanaketa sareari lotunea egiteko 
lizentzia emateagatik...................................................................................................  73,46 € 

 
Sareko mantenimendu eta kontserbazio lanak, 
urteko kuota, etxebizitza bakoitzeko ...........................................................................   18.30 € 

 
Sareko mantenimendu eta kontserbazio lanengatiko urteko kuota, 
publikora zabalik dagoen establezimendu bakoitzeko (tabernak) ..............................   29,47 € 
 
 
 

 
 

 

 


