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Batzorde iraunkorrak eta informatzaileak 2022ko urriaren 21ean egindako bileran 
2022 urterako ordenantza fiskalen aldaketa aztertu zuen. 
 
Lehendabizi, EH Bilduk aurkeztutako proposamena ikusi zen: 

 
 

ORDENANTZA FISKALAK 2022 
 

EH BILDUren UDAL-TALDEAREN PROPOSAMENAK 
 
 
KOKAPENA: 
 
Urte gogorra izan zen 2020a eta 2021a ere bide beretik doa. Covid-19ak sortutako 
ziurgabetasunak, maila pertsonaletan zein gizarte bezala eragin dizkigun kalteez gain, 
maila ekonomikoan eta lan munduan ere eraginak izan ditu. Bizitzeko oinarrizko gaien 
prezioak gora doaz mugagabe, ikusi besterik ez dago argi-indarrarekin gertatzen ari dena, 
baita ondorioz ogiarekin ere. Hala, lehen zeuden desberdintasunak areagotzen doaz eta 
larri zebilena lehen, larriago dabil orain.  
 
Udal tasen xumetasunetik eta zerbitzuaren kalitatea eutsi eta hobetzea bermatuz, 
2022ko ordenantza fiskalekin errealitate honi erantzun nahi diogu, herritar 
zaurgarrienak eta gai funtsezkoenak babestuz. 
 
 
PROPOSATUTAKO ALDAKETAK 
 
Honako aldaketak proposatzen ditugu: 

 
Irizpide orokor gisa zerga, tasa eta prezio publikoak KPIaren azpitik igotzea, hau da, 
azpiko inflazioa erabiltzea proposatzen dugu: %1,5. Kontuan hartu behar da KPIak, 
aurreko urteekin alderatuz, izugarrizko igoera izan duela (%3), nagusiki, argindarraren 
edota erregaien garestitzeak eraginda.  
 
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergak, Jabari Publikoaren Erabilera 
Pribatiboaren aprobetxamendu bereziagatiko tasak, lur publikoa okupatzeagatiko tasak, 
Hilerriko Udal Zerbitzuak eta Musika Eskola Zerbitzuko prezioek jasango lukete %1,5eko 
igoera hau. 
 
Irizpide orokorra hori izanik ere, salbuespenak ere proposatzen dira:  
 
Hondakinen tasan igoera handiagoa izan beharko da. Hondakinen tratamendu kostuaren 
prezioa gora doa, batez ere errefusa erraustegian tratatzeagatik, eta honek zerbitzuaren 
gastu osoa igotzea dakar. Igoerarik aplikatuko ez balitz, Zaldibiako Udalak ordaindu 
beharreko kantitatea geroz eta handia izango litzateke. 
 
2021eko kostua 149.000€koa izatea aurreikusi zuen Sasietak eta tasa bidez 111.000€ 
jasoko dira, beraz Udalak 38.000€ bideratu beharko ditu diferentzia osatzeko. 2022rako 
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155.000€ko kostua aurreikusi du Sasietak Zaldibiarako eta igoerarik aplikatu ezean, tartea 
iaz baino are handiagoa litzateke. Horregatik, etxebizitzetan proportzio txikiagoan eta 
zerbitzu eta industria sektoreetan handiagoan igoera aplikatzea proposatzen da, eta hala, 
gutxi gora-behera 118.000€ jasoko lirateke tasen bidez. Etxebizitzen kasuan, urteko kuota 
6 eta 8€ artean garestituko litzateke, adibidez. 
 
Bestalde, industrien kasuan eremu horri dagokion hondakin zerbitzuaren kostua %100 
ordainduko da beraiei aplikatuko zaizkien tasen bidez. Iaz jarri zen tasa berria 
industriarako, zati finko eta aldakorrarekin (errefusa edukiontzi kopuruaren eta ontzi 
tamainaren arabera). Aurten, enpresen ekarpenak kontuan hartuta aldaketa bat 
proposatzen da: tarifa finkoak langile kopuruaren arabera ezberdinak izatea.  
 
Hondakinen tasarekin amaitzeko, aipatu nahi dugu Zaldibiako Udala Sasietarekin lantzen 
ari dela sortze bidezko tarifikazioaren gaia, hondakinen tasa bakoitzak sortzen duen 
hondakin kopuruari lotuta joan dadin. Espero dugu 2022an sistema hau martxan jartzea 
eta hala bada dagozkion egokitzapenak egingo dira ordenantza fiskaletan. 
 
Igoerarik jasango ez luketen tasak ere badira: etxez etxeko zerbitzua eta ur hornidura 
zerbitzua. Zerbitzuaren kalitatea bermatua ikusten dugu egungo tasekin eta beraz bere 
horretan uztea proposatzen da, zaintza eta ura funtsezko gaiak direlako. 
 
Bukatzeko, Eraikuntza, Instalapen eta Obren gaineko Zergaren kasuan, aldaketa bat 
egitea proposatzen da. Konfinamenduak etxebizitzen egokitasun beharra eta garrantzia 
zenbatekoa den erakutsi digu eta obra txikiak asko ugaritu dira. Hau honela izanik, %5eko 
portzentaia obra handien kasuan mantenduko genuke, baina obra txikientzat 
%3,5era jaitsi. Honek Udalari diru sarrerak murriztea eragingo badio ere, helburua herriko 
etxebizitzetan egokitzapen lan txikiak egin daitezen ahalik eta gutxien oztopatzea da.  
 
Esan behar da baita ere, jakinaren gainean jartzeko lanak direnean udalak ez diola 
herritarrari ezer kobratzen, ezta lizentziak, kontsultak, baimenak eta bestelako tramiteak 
egiteagatik ere, beste udal askotan gertatzen ez den bezala.  
 
Hauek dira aipagarrienak diren proposamenak. Jarraian atalez atal EHBilduren udal-
taldearen proposamenekin zerga, tasa eta hobari bakoitza nola geldituko litzatekeen 2022 
urteari dagokionez: 
 
 
 
Ekonomia Jardueren Gaineko Zerga:                   berdin mantentzea       
Gehikuntzarako koefiziente bakarra………………………………..%1,601 

• Udalerriko bide publikoen sailkapena: kategoria bakarra……1 

 
Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga :                   berdin mantentzea 
Lurzoru industriala….. %0,600 kargatasa 

• Gainontzekoak………..%0,222 kargatasa 

• Landa Ondasunak …….%0,44 kargatasa 

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zerga:        (+%1,5) 
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• Turismoak 

o 9 zaldi fiskaletik beherakoak………………………………….33,88 

o 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak.…………………….67,77 

o 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak..………………….122,01 

o 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak……………………160,53 

o 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak……………………211,62 

o 20 zaldi fiskaletik gorakoak…………………………………….264,67 

• Autobusak 

o 21 plaza baino gutxiagokoak………………………………….180,09 

o 21etik 50 plazara bitartekoak………………………………..256,47 

o 50 plaza baino gehiagokoak…………………………………..319,83 

• Kamioiak 

o Karga erabilgarria 1.000kg baino gutxiagokoak……...83,10 

o Karga erailgarria 1.000tik 2.999kg bitartekoak……….163,71 

o Karga erailgarria 3.000tik 9.999kg bitartekoak……….233,16 

o Karga erabilgarria 9.999kg baino gehiagokoak…..…..290,75 

• Traktoreak 

o 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak……………………………34,72 

o 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak………………………….54,57 

o 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak…………………………….163,71 

• Trakzio mekanikozko ibilgailueak arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak 

o Karga erabilgarria 1.000kg baino gutxiagokoak……...35,86 

o Karga erailgarria 1.000tik 2.999kg bitartekoak……….57,30 

o Karga erabilgarria 2.999kg baino gehiagokoak…..….175,99 

• Bestelako ibilgailuak: 

o Ziklomotoreak……………………………………………………….8,95 

o 125 z.k.ra arteko motozikletak………………………………8,95 

o 125etik 250 z.k.ra arteko motozikletak………………..15,58 

o 250etik 500 z.k.ra arteko motozikletak……………….31,91 

o 500etik 1.000z.k.ra arteko motozikletak…………….65,49 

o 1.000 z.k.tik gorako motozikletak……………………….130,97 

o Ibilgailu elektrikoak…………………………………….%75eko hobaria 

o Ibilgailu hibrido edo gasezkoak…………………..%50eko hobaria 

o 25 urtetik gorako ibilgailuak/historikoak…….%100eko hobaria 

 
 
Eraikuntza, Instalapen eta Obren Gaineko Zerga:  
 

• Obra handiak…………………………………………………..%5  

• Obra txikiak…………………………………………………….%3,5 

• Jakinaren gainean jartzeko lanak……………………%0 

Hobariak:  
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a)95era arteko hobaria, eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak 
edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo 
historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. 
Izendapena Udal Batzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta 
erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin. Kasu honetan egongo 
dira: 

1.-Baserrietan nekazal eraikuntzak egitea bertan ematen den 
aktibitateak justifikatzen badu;  %95 

2.- Zaldibian interesa duten eta hirigintza katalogoan azaltzen diren 
etxeak eraberritze lanak. %95 

3.-Fatxaden eta teilatuen hobetze, konpontze edo berritze lanak: %75 
4.- Egikaritze-unitateetan sartuta ez dauden bizitegi-eraikinak 

birgaitzeko obrak, nahiz eta birgaitzeak eraikigarritasuna handitu gabe 
handitzea ekarri, betiere lehendik dauden etxebizitzen bizigarritasun-
baldintzak betetzeko beharrezkoa bada: %75  

b)%95eko hobaria, baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan eguzki 
energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak 
ezartzen badira. Hobari hori aplikatuko bada, beroa sortzeko instalazioek 
administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte.  

c) %50eko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrak azpiegituretan inbertsio 
pribatuak sustatzeko planekin lotuta daudenean. Hain zuzen, merkataritza lokalen 
modernizaziorako. 

d) %50eko hobaria, babes publikoko etxebizitzekin zer ikusia duten 
eraikuntza, instalazio edo obrak direnean.  

e) %90eko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrek pertsona ezinduen 
irisgarritasun eta habitagarritasun baldintzak errazten dituztenean.  Igogailuak 
jartzea, aldatzea, inguratzaile termikoa jartzea energi eraginkortasuna hobetzeko eta 
abar… 

2. Aurreko 1 apartatuko a) letran aipatzen den hobaria aplikatzea bidezkoa 
bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko b) letran jasotako hobaria 
aplikatuko zaio.  

Aurreko 1 apartatuko a) eta b) letretan aipatzen diren hobariak aplikatzea 
bidezkoa bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko c) letran jasotako 
hobaria aplikatuko zaio.  

Aurreko 1 apartatuko a), b) eta c) letretan aipatzen diren hobariak aplikatzea 
bidezkoa bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko d) letran jasotako 
hobaria aplikatuko zaio.  

Aurreko 1 apartatuko a), b), c) eta d) letretan aipatzen diren hobariak 
aplikatzea bidezkoa bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko e) letran 
jasotako hobaria aplikatuko zaio.  

Artikulu honetan aipatzen diren hobarien gainerako alderdi substantibo eta 
formalak ordenantza fiskalean arautuko dira. Besteak beste, ordenantza fiskalak 
ezarri ahal izango du hobari horiek guztiak edo horietako batzuk aldi berean aplika 
daitezkeen edo ez.  

 
Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren Gaineko Zerga:                   berdin mantentzea     

• Ehunekoak/Portzentai taula: 

o 1etik 5 urtera………………..urteko %3,1 

o 10 urtera arte……………….urteko %2,8 
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o 15 urtera arte……………….urteko %2,7 

o 20 urtera arte……………….urteko %2,7 

• Karga tasa…………………………………..…………%11,077 

 
 
 
TASAK------------------------------------------------------------- 
 
Jabari Publikoaren Erabilera Pribatiboaren aprobetxamendu bereziagatik (+%1,5) 

• Udal Instalazio eta baliabideak erabiltzeagatik: 

o Resti Pilotalekuko instalazioak orduko argi guztiak piztuta…………2,66 

o Dutxa zerbitzua 

taldeko………………………………………………………..……1,38 

o Sauna erabiltzea 

saioko……………………………………………………..……….3,17 

o Sauna erabiltzea 10 saioko 

bonoa……………………………….……………22,23 

o Internet konexioa, ordu erdia………………………………………..…………0,61 

o Internet konexioa, ordubete………………………………………………….…1,23 

o Inprimitutako orri bakoitza txuri beltzean……………………………..…..0,10 

o Inprimitutako orri bakoitza koloretan…………………………………….....0,20 

o Fotokopiatutako orri bakoitza txuri beltzean……………………………..0,10 

o Fotokopiatutako orri bakoitza koloretan…………………………………...0,20 

o Faxez bidalitako orri 

bakoitza…………………………………………………....0,10 

o Faxez jasotako orri 

bakoitza…………………………………………………….…0,10 

o Mahai baten alokairu prezio publikoa, eguneko……………..………..5,08 

o Mahai bat ez 

itzultzea……………………………………………………………….96,43 

o Aulkiak baten alokairu prezio publikoa, eguneko….………..………..1,02 

o Aulki bat ez 

itzultzea………………………………………………………………...25,38 

o Baso berrerabilgarri bakoitza, eguneko…………………………………….0,20 

o Plater berrerabilgarri bakoitza, eguneko……………………………………0,41 

o Baso berrerabilgarriak ez itzultzea, bakoitza………………..……………1,02 

o Plater berrerabilgarriak ez itzultzea, bakoitza………………..…………1,52 

Salbuespena: Zaldibiako irabazi asmorik gabeko erakunde edota elkarteak (baxera, 
mahai eta aulkiak ez itzultzeko kasuetan izan ezik). Herritik kanpoko irabazi asmorik 
gabeko erakundeen edota elkarteen eskaerak, kasuz kasu aztertu eta ebatziko ditu 
Alkateak. 
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• Bide Publikoko zona batean garaje eta lokal partikularretara sartzeko edo 

zamalanak egiteko pasabide-tasa edo aparkaleku debeku tasa, urteko eta 

sarbidearen zabalera metro lineal bakoitzeko: (+%1,5) 

o Sarbide tasa 3 plaza baino gutxiagoko lokal edo partzeletan 10,15€xm.l. 

o Sarbide tasa 3-5 plaza bitarteko lokal eta partzeletan………24,36€xm.l. 

o Sarbide tasa 6-15 plaza bitarteko lokal eta partzeletan………30,45€xm.l. 

o Sarbide tasa 16-25 plaza bitarteko lokal eta partzeletan……38,57€xm.l. 

o Sarbide tasa 26-50 plaza bitarteko lokal eta partzeletan…81,20€xm.l. 

o Sarbide tasa 51-100 plaza bitarteko lokal eta partzeletan…101,50€xm.l. 

Hobaria: Espaloia pasa behar ez den kasuan % 50eko hobaria 
o Aparkamendu erreserba (IBI-BADO) baimena jasotzea: 

(+%1,5)………..67,86€ 

o Tarifa urte osorako atearen zabaleraren metro lineal bakoitzeko (+%1,5) 

40,71€xm.l. 

 

• Lur publikoa okupatzeagatiko tasa: (+%1,5) 

o Kontenedoreak eguneko (frakzioa ere)…………………….3,29€ 

o Babesak, andamioak, hesiak: 

- Azpitik pasa ezin denean m2/eguneko (frakzioa ere)…...0,48€ 

- Azpitik pasa daitekeenean m2/eguneko (frakzioa ere)….0,25€ 

- hesiak m2/eguneko (frakzioa ere)…………..…………….0,81€ 

- hesi gabeko okupazioa m2/eguneko (frakzioa ere)……1,36€ 

Hobaria: hesiak etxebizitza birgaitze edo eraberritze lanetarako badira 
%60koaBaimendutako aulki eta mahaiak (terrazak) 

- Metro karratuko/hilean (azarotik apirilera)……………….0,41€ 

- Metro karratuko/hilean (maiatzetik urrira)……………….0,81€ 

o Herri Baratzeak, partzela urteko………………………………..53,09€ 

o Jaietako janari postuak… …………………………………….122,53€ 

Salbuespena: herriko eragile eta taldeen postuak, %100 hobaria 
 
 

 
Hondakinen Bilketa eta Tratamendu Zerbitzua:   
 

• Etxebizitza, atez ate bilketa sistema, urtekoa………………………….123,73€ 

• Etxebizitza, etxola bidezko bilketa sistema, urtekoa…   …………….112,09€ 

• Komertzioak, urtekoa…………………………………………………….207,67€ 

• Tabernak, 

urtekoa………………………………………………………………………246,93€ 

• Hotelak eta komertzio handiak……………………………………….…. 456,00€  

• Pabeloi hutsak (industrialak)…………………………………………….. 204,33€ 

• Industriak 
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Tarifa Finkoa:  
o 0-5 langile artean: 400,00 €/ urtean 

o 5-10 langile artean: 480,00 €/ urtean 

o 10-20 langile artean: 590,00 €/ urtean 

o 20 langiletik gora: 650,00 €/ urtean 

Tarifa Aldakorra:  
o 1000 litroko errefusa edukiontzi bakoitzagatik: 342,78€/ urtean 

o 360 litroko errefusa edukiontzi bakoitzagatik: 114,26€/urtean. 

 
Udal Ur-Hornidura eta estolderia tasa: berdin mantentzea 
 

• Ur Horniduran alta ematea……………………………………………………130,10€ 

• Titularitate aldaketak …………………………    ………………………….....12,00€ 

• Ura 

o Tarifa Aldakorra, hiruhileko 

- Etxebizitzak  

0-30 m3 bakoitzeko…………………………………………0,60€ 
30-50 m3 bakoitzeko………………………………………0,84€ 
50etik gora m3 bakoitzeko………………………………1,51€ 

- Komertzioa, taberna, industria, garajeak 

0-30 m3 bakoitzeko…………………………………………0,95€ 
30-50 m3 bakoitzeko………………………………………1,28€ 
50etik gora m3 bakoitzeko………………………………1,81€ 

- Baserria aktibitatearekin 

0-100 m3 bakoitzeko…………………………………………0,60€ 
100-200 m3 bakoitzeko………………………………………0,84€ 
200etik gora m3 bakoitzeko………………………………1,51€ 
 

o Tarifa Finkoa kontagailuaren diametroaren araberakoa hiruhileko 

- 13 mm…………………………………………………………….3,02€ 

- 15 mm……………………………………………………………3,32€ 

- 20 mm……………………………………………………………3,63€ 

- 40 mm……………………………………………………………4,53€ 

- 40 mm baino handiagoa…………..…………………………..4,93€ 

 

• Ur azpiegiturak finantzatzeko planaren kuota 

o Tarifa Aldakorra, kontsumoaren araberakoa hiruhileko 

0-30 m3 bakoitzeko…………………………………………0,200€ 
30-50 m3 bakoitzeko………………………………………0,220€ 
50etik gora m3 bakoitzeko………………………………1,233€ 

o Tarifa Finkoa hiruhileko…………………………………………2,00€ 

 

• Ur Arazketa zerbitzua 

o Tarifa Aldakorra, kontsumoaren araberakoa hiruhileko 

0-30 m3 bakoitzeko…………………………………………0,2467€ 
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30-50 m3 bakoitzeko………………………………………0,288€ 
50etik gora m3 bakoitzeko………………………………0,300€ 

o Tarifa Finkoa hiruhileko……………………………………………15,00€ 

 
 
Hilerriko Udal Zerbitzua: (+%1,5) 
 

o Erabilpen publikoko hilobiak: 

• Kaxa hobiratzea eta 10 urteko kontzesioa: 
o Nitxoan………………………………………..…..….….……137,79€ 

• Errautsak hobiratzea eta 10 urteko kontzesioa………………..….110,00€ 

• Urtebete Zaldibian erroldatuta ez daramatenak hobiratzeagatiko tasa 
gehigarria………………………………………………………………78,80€ 

• Deshobiratzeak (interesatuak eskatuta) 
o Errautsak………………………………………………..……125,00€ 
o Nitxotik…………………………………………….….……….164,19€ 
o Lurpetik……  …………………………………………..……..253,75€ 

• Hezurtegian (osarioan) sartzea eta kontzesioa 10 urterako…….196,99€ 
 

 
o Norbanakoen erabilpeneko hilobiak* 

• Kaxa hobiratzea: 
o Nitxoan……………………………………..……..…………137,79€ 
o Panteoian………………………………………………….180,00€ 
o Lurpean……   ………………………………………….…212,95€ 

• Urtebete Zaldibian erroldatuta ez daramatenak hobiratzeagatiko tasa 
gehigarria…..……………………………………………………...…78,80€ 

• Deshobiratzeak (interesatuak eskatuta) 
o Nitxotik…………………………………………………………164,19€ 
o Panteoitik……………    ……………………………….…….210,00€ 
o Lurpetik……………………   …………………………..……253,75€ 

• Hezurtegian (osarioan) sartzea eta kontzesioa 10 urterako…….196,99€ 
 

*Norbanakoen erabilpeneko hilobietan prezio hauek aplikatuko dira, 
betiere lanak udal brigadako langileek egiteko modukoak direnean. Kasu 
bereziren batean, kanpoko enpresaren bat ekarri behar bada udal langileek eta 
udal baliabideekin egiteko moduko lana ez delako, enpresak Udalari igorriko 
dion kostu osoa bere gain hartu beharko du zerbitzuaren eskatzaileak.  

 
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua – Berdin mantentzen da 
 
 
 
Musika Eskola Zerbitzua (+%1,5) 

• Matrikula…………………………………………………………………..….45,37€ 

• Musika tailerra 1º, 2º…………………………………………………...36,64€/hilean 

• Hizkuntza Musikala, Hastapena, Musika Tailerra 3º…………..…..55,01€/hilean 
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• Musika Tresna, Kanto, Harmonia…………………………………….55,01€/hilean 

• Kantoa Piano laguntzarekin…………………………………………..68,82€/hilean 

 
 

Proposamena ikusi ondoren, EAJ/PNVko taldeko kideek eztabaidatu zuten tasaren izaera 
legala kontuan izanik zabor bilketa, garraio eta kudeaketa zerbitzuaren kostua zerbitzua 
hartzen dutenen artean banandu behar dela eta udalak ez duela kostu horren zatirik 
finantziatu behar. 
 
Hau horrela izanik, beraiek abstenitu egingo direla esan du, 
 
Beraz, BATZORDE IRAUNKORRAK erabaki du udalbatzari honako proposamena 
luzatzea onartu dezan: 
 
 
 LEHENA: 2022rako ordenantza fiskalen aurrean idazten diren aldaketak behin 
behineko onartzea: 
 

ZERGAK 
 
Ez dira aldatzen: 
 

o JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA 
o ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA ZEHAZTEKO 

FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
FISKALA. 

o HIRI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN 
DUEN ORDENANTZA 

 
Aldatzen dira: 
 

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA 
ZEHAZTEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
FISKALA. 
Eranskina aldatzen da: Tarifa %1,5 igotzen da: 
 

• Turismoak 

o 9 zaldi fiskaletik beherakoak………………………………….33,88 

o 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak.……………….……….67,77 

o 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak..…………………….122,01 

o 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak………………………160,53 

o 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak…………………….…211,62 

o 20 zaldi fiskaletik gorakoak…………………………………….264,67 

• Autobusak 

o 21 plaza baino gutxiagokoak………………………………….180,09 

o 21etik 50 plazara bitartekoak……………………………..…..256,47 

o 50 plaza baino gehiagokoak…………………………………..319,83 
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• Kamioiak 

o Karga erabilgarria 1.000kg baino gutxiagokoak……...83,10 

o Karga erailgarria 1.000tik 2.999kg bitartekoak……….163,71 

o Karga erailgarria 3.000tik 9.999kg bitartekoak……….233,16 

o Karga erabilgarria 9.999kg baino gehiagokoak…..…..290,75 

• Traktoreak 

o 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak……………………………34,72 

o 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak………………..………….54,57 

o 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak………………………….163,71 

• Trakzio mekanikozko ibilgailueak arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak 

o Karga erabilgarria 1.000kg baino gutxiagokoak……...35,86 

o Karga erailgarria 1.000tik 2.999kg bitartekoak……….57,30 

o Karga erabilgarria 2.999kg baino gehiagokoak…..….175,99 

• Bestelako ibilgailuak: 

o Ziklomotoreak………………………………..……………….8,95 

o 125 z.k.ra arteko motozikletak………………………………8,95 

o 125etik 250 z.k.ra arteko motozikletak…………….……..15,58 

o 250etik 500 z.k.ra arteko motozikletak………………..….31,91 

o 500etik 1.000z.k.ra arteko motozikletak………………….65,49 

o 1.000 z.k.tik gorako motozikletak……………………….130,97 

 
 
ERAIKUNTZA, INSTALAPEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA  

 
V. Kapitulua : Hobariak  

5. artikulua. Hobariak.- artikulu honetan eransten da kursiban dagoena 
 
1.- Honako hobariak aplikatuko dira Zaldibian: 
 
a)%95eko hobaria arte, eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal 
onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak 
izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena Udal 
Batzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen 
gehiengo soilaren aldeko botoekin. Kasu honetan egongo dira: 

1.-Baserrietan nekazal eraikuntzak egitea bertan ematen den aktibitateak 
justifikatzen badu;  %95 
2.- Zaldibian interesa duten eta hirigintza katalogoan azaltzen diren etxeak 
eraberritze lanak. %95 
3.-Fatxaden eta teilatuen hobetze, konpontze edo berritze lanak: %75 
4.- Egikaritze-unitateetan sartuta ez dauden bizitegi-eraikinak birgaitzeko obrak, 
nahiz eta birgaitzeak eraikigarritasuna handitu gabe handitzea ekarri, betiere 
lehendik dauden etxebizitzen bizigarritasun-baldintzak betetzeko beharrezkoa 
bada: %75  
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b)%95eko hobaria, baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan eguzki energiaren 
aprobetxamendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak ezartzen badira. 
Hobari hori aplikatuko bada, beroa sortzeko instalazioek Administrazio eskudunak 
homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte.  
 
c) 50eko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrak azpiegituretan inbertsio pribatuak 
sustatzeko planekin lotuta daudenean. Hain zuzen, Merkataritza lokalen modernizazioa. 
d) 50eko hobaria, babes publikoko etxebizitzekin zer ikusia duten eraikuntza, instalazio 
edo obrak direnean.  
e) %90ko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrek pertsona ezinduen irisgarritasun eta 
habitagarritasun baldintzak errazten dituztenean.  Igogailuak jartzea, aldatzea, 
inguratzaile termikoa jartzea energi eraginkortasuna hobetzeko eta abar… 
 
2. Aurreko 1 apartatuko a) letran aipatzen den hobaria aplikatzea bidezkoa bada, hortik 
ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko b) letran jasotako hobaria aplikatuko zaio.  
Aurreko 1 apartatuko a) eta b) letretan aipatzen diren hobariak aplikatzea bidezkoa bada, 
hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko c) letran jasotako hobaria aplikatuko 
zaio.  
Aurreko 1 apartatuko a), b) eta c) letretan aipatzen diren hobariak aplikatzea bidezkoa 
bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko d) letran jasotako hobaria 
aplikatuko zaio.  
Aurreko 1 apartatuko a), b), c) eta d) letretan aipatzen diren hobariak aplikatzea bidezkoa 
bada, hortik ateratzen den kuotari aurreko 1 apartatuko e) letran jasotako hobaria 
aplikatuko zaio.  
Artikulu honetan aipatzen diren hobarien gainerako alderdi substantibo eta formalak 
ordenantza fiskalean arautuko dira. Besteak beste, ordenantza fiskalak ezarri ahal izango 
du hobari horiek guztiak edo horietako batzuk aldi berean aplika daitezkeen edo ez.  

 
ERANSKINA. 
 

 Tarifak 
 
Obra handia                           %5  
Obra txikiak…………………..%3,5 
 
 
 
TASAK 
 

1. JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU  
BEREZIAGATIK 

 
Tarifak berdinak dira baino IGOERA planteatzen da  (+%1,5) 
Salbuespenak, hobariak eta abar mantendu egiten dira 

• Udal Instalazio eta baliabideak erabiltzeagatik: 

o Resti Pilotalekuko instalazioak orduko argi guztiak piztuta…………2,66 

o Dutxa zerbitzua taldeko…………………………………………..……1,38 

o Sauna erabiltzea saioko………………………………………..……….3,17 

o Sauna erabiltzea 10 saioko bonoa………………………….…………22,23 
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o Internet konexioa, ordu erdia…………………………………..…………0,61 

o Internet konexioa, ordubete…………………………………………….…1,23 

o Inprimitutako orri bakoitza txuri beltzean……………………………..…..0,10 

o Inprimitutako orri bakoitza koloretan………………………………..….....0,20 

o Fotokopiatutako orri bakoitza txuri beltzean……………………………..0,10 

o Fotokopiatutako orri bakoitza koloretan…………………………………...0,20 

o Faxez bidalitako orri bakoitza……………………………………………....0,10 

o Faxez jasotako orri bakoitza…………………………………………….…0,10 

o Mahai baten alokairu prezio publikoa, eguneko……………..…………..5,08 

o Mahai bat ez itzultzea……………………………………………………….96,43 

o Aulkiak baten alokairu prezio publikoa, eguneko….………..……….…..1,02 

o Aulki bat ez itzultzea………………………………………………………...25,38 

o Baso berrerabilgarri bakoitza, eguneko…………………………………….0,20 

o Plater berrerabilgarri bakoitza, eguneko……………………………………0,41 

o Baso berrerabilgarriak ez itzultzea, bakoitza………………..………..……1,02 

o Plater berrerabilgarriak ez itzultzea, bakoitza………………..………….…1,52 

 
 

• Bide Publikoko zona batean garaje eta lokal partikularretara sartzeko edo 

zamalanak egiteko pasabide-tasa edo aparkaleku debeku tasa, urteko eta 

sarbidearen zabalera metro lineal bakoitzeko:  

o Sarbide tasa 3 plaza baino gutxiagoko lokal edo partzeletan ..10,15€xm.l. 

o Sarbide tasa 3-5 plaza bitarteko lokal eta partzeletan….……24,36€xm.l. 

o Sarbide tasa 6-15 plaza bitarteko lokal eta partzeletan……30,45€xm.l. 

o Sarbide tasa 16-25 plaza bitarteko lokal eta partzeletan……38,57€xm.l. 

o Sarbide tasa 26-50 plaza bitarteko lokal eta partzeletan……81,20€xm.l. 

o Sarbide tasa 51-100 plaza bitarteko lokal eta partzeletan…101,50€xm.l. 

o Aparkamendu erreserba (IBI-BADO) baimena jasotzea: ………..67,86€ 

o Tarifa urte osorako atearen zabaleraren metro lineal bakoitzeko 

……..40,71€xm.l. 

• Lur publikoa okupatzeagatiko tasa: (+%1,5) 

o Kontenedoreak eguneko (frakzioa ere)…………………….3,29€ 

o Babesak, andamioak, hesiak: 

- Azpitik pasa ezin denean m2/eguneko (frakzioa ere)…...0,48€ 

- Azpitik pasa daitekeenean m2/eguneko (frakzioa ere)….0,25€ 

- hesiak m2/eguneko (frakzioa ere)…………..…………….0,81€ 

- hesi gabeko okupazioa m2/eguneko (frakzioa ere)……1,36€ 

Hobaria: hesiak etxebizitza birgaitze edo eraberritze lanetarako badira 
%60koaBaimendutako aulki eta mahaiak (terrazak) 

- Metro karratuko/hilean (azarotik apirilera)……………….0,41€ 

- Metro karratuko/hilean (maiatzetik urrira)……………….0,81€ 

o Herri Baratzeak, partzela urteko………………………………..53,09€ 

o Jaietako janari postuak… …………………………………….122,53€ 
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Salbuespena: herriko eragile eta taldeen postuak, %100 hobaria 
 
ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA EKINTZA ADMINISTRATIBOAK 
EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUENA 
 
Hondakinen Bilketa eta Tratamendu Zerbitzua: Tarifak hauek izango dira  
 

• Etxebizitza, atez ate bilketa sistema, urtekoa…………………………….123,73€ 

• Etxebizitza, etxola bidezko bilketa sistema, urtekoa…………………….112,09€ 

• Komertzioak, urtekoa………….…………………………………………….207,67€ 

• Tabernak, urtekoa……………………………………………………………246,93€ 

• Hotelak eta komertzio handiak……..………………………………….…. 456,00€  

• Pabeloi hutsak (industrialak)…………… ……………………………….. 204,33€ 

• Industriak 

Tarifa Finkoa:  
o 0-5 langile artean: 400,00 €/ urtean 

o 5-10 langile artean: 480,00 €/ urtean 

o 10-20 langile artean: 590,00 €/ urtean 

o 20 langiletik gora: 650,00 €/ urtean 

Tarifa Aldakorra:  
o 1000 litroko errefusa edukiontzi bakoitzagatik:                     342,78€/ urtean 

o 360 litroko errefusa edukiontzi bakoitzagatik:……..114,26€/urtean 

Kontenedoreak eguneko (frakzioa ere)………………………….3,29€ 

Hilerriko Udal Zerbitzua:  igoera (+%1,5) KOLORE LARANJAN AZALTZEN DIRENAK 
KONZEPTU BERRIAK DIRA, BERDEAK BERRIZ MOLDAKETAK 
 

o Erabilpen publikoko hilobiak: 

• Kaxa hobiratzea eta 10 urteko kontzesioa: 
o Nitxoan………………………………………..…..….….……137,79€ 

• Errautsak hobiratzea eta 10 urteko kontzesioa…………  …..….110,00€ 

• Urtebete Zaldibian erroldatuta ez daramatenak hobiratzeagatiko tasa 
gehigarria……………….…78,80€ 

• Deshobiratzeak (interesatuak eskatuta) 
o Errautsak…………………………………………………..……125,00€ 
o Nitxotik…………………. ………………………….….……….164,19€ 
o Lurpetik…………………………………………………..……..253,75€ 

• Hezurtegian (osarioan) sartzea eta kontzesioa 10 urterako….….196,99€ 
 

 
o Norbanakoen erabilpeneko hilobiak* 

• Kaxa hobiratzea: 
o Nitxoan………………………………………..……..…………137,79€ 
o Panteoian…………………………………………………….180,00€ 
o Lurpean…………………………………….…………….…212,95€ 
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• Urtebete Zaldibian erroldatuta ez daramatenobiratzeagatiko tasa 
gehigarria….……………………………………………………………...…78,80€ 

• Deshobiratzeak (interesatuak eskatuta) 
o Nitxotik…………………………………………………………164,19€ 
o Panteoitik……………………………………………….…….210,00€ 
o Lurpetik…………………………………………………..……253,75€ 

• Hezurtegian (osarioan) sartzea eta kontzesioa 10 urterako…….196,99€ 
 

*Norbanakoen erabilpeneko hilobietan prezio hauek aplikatuko dira, 
betiere lanak udal brigadako langileek egiteko modukoak direnean. Kasu 
bereziren batean, kanpoko enpresaren bat ekarri behar bada udal langileek eta 
udal baliabideekin egiteko moduko lana ez delako, enpresak Udalari igorriko 
dion kostu osoa bere gain hartu beharko du zerbitzuaren eskatzaileak.  

 
Musika Eskola Zerbitzua  igoera (+%1,5) 

• Matrikula…………………………………………………………………..….45,37€ 

• Musika tailerra 1º, 2º…………………………………………………...36,64€/hilean 

• Hizkuntza Musikala, Hastapena, Musika Tailerra 3º………..…..55,01€/hilean 

• Musika Tresna, Kanto, Harmonia………………………………….55,01€/hilean 

• Kantoa Piano laguntzarekin………………………………………..68,82€/hilean 

BIGARRENA: Jendaurreko tramitea  hastea Gipuzkoako aldizkari ofizialea iragakia 

bidaliz. 

HIRUGARRENA: Jendaurreko tramitean alegazioak ez badago akordio hau behin 

betikotzat jotzea. 

Zaldibian, 2021eko urriaren 22an 
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