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2019, abenduak 18. Asteazkena

1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Etxebarriko Udala
2020rako Zerga eta Prezio Publikoen Ordenantzak onarpena eta aldaketa

Etxebarriko Udalak Prezio Publikoen Zergak eta Ordenantzak arautzeko Zerga Ordenantzen aldaketa edota ezarpena behin-betikoz onartzea adostu zuen, 2019ko urriaren
15an egindako Ohiko Osoko Bilkuran. Ordenantza horiek 2020ko urtarrilaren 1etik egongo dira indarrean.
Behin-behineko aldaketaren testua Udaletxeko Iragarki Oholean jarri da ikusgai 30
egunez, 2019ko urriaren 24ko 204 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia argitaratu zenetik. Ez da alegaziorik edo erreklamaziorik aurkeztu epe horretan,
beraz, aurretik aipatutako akordioa behin betiko onartutzat ematen da. Jarraian erakusten da eduki osoa, guzti hori Tokiko Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru
Arauaren 16.1 eta 2 artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Tokiko Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
Etxebarrin, 2019ko abenduaren 10an.—Alkatea, Loren Oliva
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2020 EKITALDIRAKO ZERGA ORDENANTZEN ALDAKETA ERANSKINA
Alkatetzak zera ebatzi du: 2020ko ekitaldirako udal zerga eta tasa guztiak izoztea,
honakoak izan ezik, 3. Ondasun higiezinen zerga.14. Zerga Ordenantza, kirol instalazioen erabilerari buruzkoa; Ongizateko zerbitzuen tasak 16. zenbakiduna, udal euskaltegiko zerbitzuen ingurukoa; eta 17. zenbakiduna, arlo soziokulturalak kudeatutako aisialdi
ikastaro eta jardueren ingurukoa, 19 (EIMZ) Etxebarriko Infomátika eta Mikroelek-trónica
Zentrua erabiltzeagatik ordaindu beha-rreko prezio publikoak arautzen dituena , 27 Ibilgailuak bide publikotik kentzeagatik ordain-du beharreko tasak, 28. Hiri barruko bidaiarien garraio zerbitzua emateko tasak. Honakoak dira xehetasunak:
3. ORDENANTZA FISKALA

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

5. artikulua
5.2. Aurreko atalean ezarritakoa aplikatuko da, baina subjektu pasiboak eskumena
izan dezake zuzenbide erkideko arauen arabera jasanarazitako zerga jasotzeko. Udalek zergaren kuota likidoaren zatia jasanaraziko dute, horren subjektu pasiboak izan ez
arren, ondare-ondasunak edo jabari publikoko ondasunak kontraprestazio bidez erabiltzen dituztenean, horiek jasanarazteko betebeharra duten kasuetan. Horri dagokionez,
jasanarazi daitekeen kuota zehaztuko da erabilitako azalerari eta errentari eta erabileraren lagatzaile bakoitzarekin erlazionatutako eraikuntzari dagokion katastro-balioaren
zatiaren arabera.
8. artikulua
8.5. Ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinez ari garenean, zerga mota
0,5ekoa izango da 100etik. Hala ere, martxoaren 20ko 2/2019 Foru Arauaren Xedapen
Iragankor Bakarraren arabera, dagozkien balioak onartu ez diren ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinei maiatzaren 18ko 4/2016 Foru Arauaren xedapen iragankor
bakarra aplikatuko zaie, ondasun higiezinen zergari buruzkoa.
Lurralde Historikoko Higiezinen Katastroari buruzko 3/2016 Foru Arauaren bigarren
xedapen gehigarria aplikatu ahal zaien ondasun higiezin berezien kasuan, %1,00ko zerga-tasa aplikatuko zaie.
11. artikulua
11.7. Errekargu hori ez zaie inolaz ere aplikatuko egoitza erailerako ondasun higiezin hauei: administrazio publikoen eta beren organismo instrumentalen jabetzakoak,
eta alokairu irisgarriko etxebizitza eskaintza publikoaren barruan daudenak edo hirugarrenek horiei lagatakoak, etxebizitza alokairu libreko merkatuan bitartekaritza programa
publikoen baitan.
13. artikulua
3. Dokumentu bakarrean multzokatu ahal izango dira subjektu pasibo bakar baten
inguruko zerga honen kuota guztiak, udalerri berean kokatuta badaude.
AZKEN XEDAPENA

14. ORDENANTZA FISKALA

KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA

6. artikulua
Honako tasak aplikatuko dira:
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Pilotalekuaren erabilera
Azalpena

Euro/ordua

Pilota partidak
1. Argirik erabili gabe (egoiliarrak)

6,40

2. Argirik erabili gabe (ez egoiliarrak)

11,70

3. Argiak erabilita (egoiliarrak)

11,70

4. Argiak erabilita (ez egoiliarrak)

17,00

Areto futbola, eskubaloia eta abar
1. Argiak erabilita (egoiliarrak)

30,65

2. Argiak erabilita (ez egoiliarrak)

46,40

Jaialdiak eta abar ospatzea
1. Argiak erabilita

57,10

2. Argirik erabili gabe

47,20

Aurretik azaldutako egoera guztietan ulertuko da aipatutako tarifa ordu bati edo frakzio bati dagokiola.
Egoiliarrak direla ulertuko da taldekideen erdia edo gehiago udalerrikoak badira.
Behin erabilera bat eskatuta, pertsona edo talde eskatzailea bertaratu ezin bada,
gutxienez jardueraren ordua baino 24 ordu lehenago eman beharko du abisua. Abisurik
ez ematekotan, eskatutako alokairuaren zenbateko osoa abonatuko da.
Parte-hartzaileen %50 edo gehiago udalerrikoak badira eta 26 urtetik beherakoak,
goian adierazitako tarifei %50eko hobaria aplikatuko zaie. Hobari hori Arlo Soziokulturalak eman beharko du ontzat.
6.2. Futbol-zelaiaren erabilera
Azalpena

1. Arauzko zelaia argirik erabili gabe (ez egoiliarrak)

Euro/partida

127,35

2. Arauzko zelaia argirik erabili gabe (egoiliarrak)

53,35

3. Arauzko zelaia argiak erabilita (ez egoiliarrak)

143,75

4. Arauzko zelaia argiak erabilita (egoiliarrak)

72,40

Zelaiaren alokairua kirol denboraldi eta txapelketetako partida
guztietara mantentzen den kasuetan
1. Arauzko zelaia argirik erabili gabe

71,35

2. Arauzko zelaia argiak erabilita

83,35

1. Zelaia argirik erabili gabe

35,00

2. Zelaia argiak erabilita

38,00

3. Futbol zazpiko torneoak (zelai erdia/partida) argirik gabe

33,00

4. Futbol zazpiko torneoak (zelai erdia/partida) argiarekin

36,00

Egoiliarrak direla ulertuko da taldekideen erdia edo gehiago udalerrikoak badira.
Behin erabilera bat eskatuta, pertsona edo talde eskatzailea bertaratu ezin bada,
gutxienez jardueraren ordua baino 24 ordu lehenago eman beharko du abisua. Abisurik
ez ematekotan, eskatutako alokairuaren zenbateko osoa abonatuko da.
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Parte-hartzaileen %50 edo gehiago udalerrikoak badira eta 26 urtetik beherakoak,
goian adierazitako tarifei %50eko hobaria aplikatuko zaie. Hobari hori Arlo Soziokulturalak eman beharko du ontzat.
6.3. Udal kiroldegiaren erabilera
Kasu guztietan, tasa eta tarifen zenbatekoak BEZ barne direla ulertuko da.
6.3.1. Tarifak
Sarrerak / Erabilerak

2020ko
Tarifa (€)

Haurren sarrera-boulderra (bazkidea)

2,55

Haurren sarrera-boulderra (ez bazkidea)

4,45

Haurren igerilekurako sarrera (ez bazkidea)

2,65

Helduen sarrera boulder, gim, jardu*

4,05

Helduen sarrera boulder, gim, jardu* (ez bazkidea)

6,00

Helduen sarrera-igerilekua, pista (ez bazkidea)

4,45

Helduen 10 sarrerako bonoa-boulderra (bazkidea)

17,45

Haurren 10 sarrerako bonoa-boulderra (ez bazkidea)

36,95

Haurren 10 sarrerako bonoa-igerilekua (ez bazkidea)

18,00

Helduen 10 sarrerako bonoa boulderra, gim, jard* (bazkidea)

38,30

Helduen 10 sarrerako bonoa boulderra, gim, jard* (ez bazkidea)

57,25

Helduen 10 sarrerako bonoa Igerileku, zelai (ez bazkidea)

36,00

Sarrera konbinatuak
Gimnasioa + Jarduera (boulderra barne) abonatua

6,50

Gimnasioa + Jarduera (boulderra barne) ez abonatua

9,55

Igerilekua + Igerilekua / Padel ez abonatua

7,10

Gimnasioa/Jarduera + Padel ez abonatua

8,35

Igerilekua + Gimnasioa ez abonatua

8,35

2 jardueratarako sarrerak (abonatua) pertsona bera eta egun berdina

7,30

2 jardueratarako sarrerak (ez abonatua) pertsona bera eta egun berdina

10,90

Haurren urtebetetzeak/10 pertsona (monitoreak + Jarduera barne)

55,40

Abonuak
Familia Abonua Matrikula

12,10

Hiruhileko Familia Abonua (erroldatuak)

43,50
91,40

Urteko Familia Abonua (erroldatua)

124,25

Urteko Familia Abonua (ez erroldatua)

253,70

Abonu Indibiduala Matrikula

8,50

Helduen Hiruhilekoko Abonu Indibiduala erroldatua

31,05

Helduen Hiruhilekoko Abonu Indibiduala ez erroldatua

65,40

Helduen Urteko Abonu Indibiduala erroldatua
Helduen Urteko Abonu Indibiduala ez erroldatua

77,65
158,55

Haurren Hiruhilekoko Abonua erroldatua

15,55

Haurren Hiruhilekoko Abonua ez erroldatua

39,25
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5. orr.

2020ko
Tarifa (€)

44,50
109,05

65 urtetik gorako erretiratuak, gutxieneko soldataren azpitik dauden diru-sarrerekin,
erroldatua, Hiruhilekoa

15,55

65 urtetik gorako erretiratuak, gutxieneko soldataren azpitik dauden diru-sarrerekin,
erroldatua, Hiruhilekoa

46,60

26 urtetik beherako erroldatuak. Urtekoa.

45,56

Udako familia bonua, 22 urte arteko seme-alabekin. Ez da abonatu izan behar.

37,40

Helduen udako bonu indibiduala. Ez da abonatu izan behar.

24,30

Fitness aretoa
Hilerokoa. Gimnasioa. Abonatuak

28,80

Hilerokoa. Gimnasioa. Ez Abonatuak

42,00

Hilerokoa. Gimnasioa. Abonatuak

77,15

Hilerokoa. Gimnasioa. Ez Abonatuak

113,65

Jarduera bereziak
Abonatuentzako jarduera matrikula

8,50

Ez Abonatuentzako jarduera matrikula

23,30

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

26,20

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

38,40

Astean bi eguneko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

70,45

Astean bi eguneko jarduerak. Hiruhilekoa. Ez Abonatua

103,75

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

15,70

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

23,05

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

42,30

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Ez Abonatua

62,15

Mantentze jarduerak
Abonatuentzako jarduera matrikula

8,50

Ez Abonatuentzako jarduera matrikula

23,30

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

31,45

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

45,60

Astean bi eguneko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

83,85

Astean bi eguneko jarduerak. Hiruhilekoa. Ez Abonatua

123,55

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

18,80

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

27,35

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

50,30

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Ez Abonatua

74,10

Abonatuentzako jarduera matrikula

8,50

Ez Abonatuentzako jarduera matrikula

23,30

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

36,70

Astean bi eguneko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

53,95

Astean bi eguneko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

99,00
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6. orr.

2020ko
Tarifa (€)

145,75

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Abonatua

22,05

Astean egun bateko jarduerak. Hilabetea. Ez Abonatua

32,30

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Abonatua

59,35

Astean egun bateko jarduerak. Hiruhilekoa. Ez Abonatua

87,50

Familia jarduerak
Abonatuentzako jarduera matrikula

8,50

Ez Abonatuentzako jarduera matrikula

23,30

Astean 2 eguneko kontziliazio jarduerak, 30 mt. Hilerokoa Abonatua.

18,35

Astean 2 eguneko kontziliazio jarduerak, 30 mt. Hilerokoa Ez Abonatua.

27,00

Astean 2 eguneko kontziliazio jarduerak, 30 mt. Hiruhilekoa abonatua

49,50

Astean 2 eguneko kontziliazio jarduerak, 30 mt. Hiruhilekoa ez abonatua

72,85

Astean egun bateko kontziliazio jarduerak, 60 mt. Hilabetea. Abonatua.

22,05

Astean egun bateko kontziliazio jarduerak, 60 mt. Hilabetea. Ez abonatua.

32,30

Astean egun bateko jarduerak, 60 mt. Hilabetea. Abonatua.

59,35

Astean egun bateko jarduerak, 60 mt. Hiruhilekoa. Ez abonatua.

87,50

Igeriketa

4-36 hilabete bitarteko haurrak. Familiak (3 urte) eta 4-5 urte arteko ikastaroak. Ez
Abonatua. Hiruhilekoa.

68,90
112,85

Haur ikastaroa saio bat astean. Abonatua. Hiruhilekoa.

39,50

Haur ikastaroa saio bat astean. Ez Abonatua. Hiruhilekoa.

71,00

6-14 urte bitartekoen eta helduen ikastaroak. abonatuak. hiruhilekoa.

60,30

6-14 urte bitartekoen eta helduen ikastaroak. Abonatuak. Hiruhilekoa.

109,15

6-14 urte bitartekoen eta helduen ikastaroak. Saio bat astean. abonatuak. hiruhilekoa.

36,15

6-14 urte bitartekoen eta helduen ikastaroak. Saio bat astean. Ez abonatuak. hiruhilekoa.

65,50

Helduen udako igeriketa. Hilabetea. Abonatuak

60,90

Helduen udako igeriketa. Hilabetea. Ez Abonatuak

106,65

Haurren udako igeriketa. Hilabetea. Abonatuak

57,30

Haurren udako igeriketa. Hilabetea. Ez Abonatuak

97,90

Aniztasun funtzionala Matrikula (astean bi egun) abonatuak

8,50

Aniztasun funtzionala Matrikula (astean bi egun) ez abonatuak

23,30

Aniztasun funtzionala Matrikula (astean bi egun) hilabetea. Abonatua.

26,20

Aniztasun funtzionala Matrikula (astean bi egun) hilabetea. Ez Abonatua.

38,40

Aniztasun funtzionala Igeriketa (astean bi egun) hiruhilekoa. abonatuak

70,45

Aniztasun funtzionala Igeriketa (astean bi egun) hiruhilekoa. Ez abonatuak.
Ama eta haur txikientzako igeriketa Matrikula. Abonatua.

103,75
8,50

Ama eta haur txikientzako igeriketa Matrikula. Ez Abonatua.

23,30

Ama eta haur txikientzako igeriketa. Hilabetea. Abonatuak

32,85

Ama eta haur txikientzako igeriketa. Hilabetea. Ez Abonatuak

43,90

Ama eta haur txikientzako igeriketa. Hiruhilekoa. Abonatuak

73,15

Ama eta haur txikientzako igeriketa. Hiruhilekoa. Ez Abonatuak

112,85
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7. orr.

2020ko
Tarifa (€)

Boulderra
Boulderra. Hilabetea. Abonua

13,10

Boulderra. Hilabetea. Ez Abonatua

26,95

Boulderra. Hiruhilekoa. Abonatuak

30,60

Boulderra. Hiruhilekoa. Ez Abonatuak

62,95

Bestelako jarduerak
Solarium saioa. Abonatuak.
Solarium saioa. Ez Abonatuak.

3,65
5,70

Solarium bonoa. Abonatuak

30,55

Solarium bonoa. Ez abonatuak

46,25

Sauna saioa. Ez Abonatuak

2,50

Sauna saioa. Ez Abonatuak

4,45

Sauna bonoa. Abonatuak

18,30

Sauna bonoa. Ez Abonatuak

37,75

Igerilekuko kaleak alokatzea. Orduka

18,20

Pista erreserba argirik gabe

15,15

Pista erreserba argiarekin

18,70

Pista erdia erreserba argirik gabe
Pista erdia erreserba argiarekin

7,60
10,20

Kanpoko pista erreserba

7,60

Tenis pista erreserba argirik gabe

5,20

Tenis pista erreserba argiarekin

7,60

Padel pista erreserba argirik gabe

5,20

Padel pista erreserba argiarekin

6,25

Kirol materiala alokatzea

1,35

Jarduera gela alokatzea (orduko)

42,00

Kirol arloko jarduerak eta kirol arlokoak ez diren jarduera bereziak Egun osoa (Udalak
programatutakoak ezin ezik)

376,40

Kirol arloko jarduerak eta kirol arlokoak ez diren jarduera bereziak Egun erdia (Udalak
programatutakoak ezin ezik)

188,20

Erreziboen itzulketa

2,20

Txartelaren bikoizketa

3,65

Lehorgailuak

0,20

Tarifa laua. Hilabetea. Abonatuak

52,35

Tarifa laua. Hilabetea. Ez Abonatuak

70,20

Tarifa laua. Hiruhilekoa. Abonatuak

125,75

Tarifa laua. Hiruhilekoa. Ez Abonatuak

168,40

Tarifa laua. Urtekoa. Abonatuak

440,15

Tarifa laua. Urtekoa. Ez Abonatuak

589,40

Familia Tarifa Laua. Urtekoa. Abonatuak (gutxienez 2 tarifa lau)

377,30
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Sarrerak / Erabilerak

8. orr.

2020ko
Tarifa (€)

Pack zerbitzuak
Hileroko pack zerbitzua. Erroldatuak.

47,15

Hileroko pack zerbitzua. Ez Erroldatuak.

55,35

Hiruhilekoko pack zerbitzua. Erroldatuak.

125,75

Hiruhilekoko pack zerbitzua. Ez Erroldatuak.

149,80

Urteroko pack zerbitzua. Erroldatuak.

440,15

Urteroko pack zerbitzua. Ez Erroldatuak.

565,95

Federatu kuota
Kirolari federatuaren urteko kuota

26,40

Personal trainer (PT) saioa
Saio indibiduala

34,80

2 pertsonarentzako saioa

42,00

3 pertsonarentzako saioa

50,40

Gimnasio saioa ordu altuak.

17,10

Gimnasio saioa ordu baxuak

23,20

Gimnasio saioa ez abonatuak

34,80

Denda
Latex txanoa

2,60

Silikonazko txanoa

5,15

Pintzak

3,75

Latex galtzerdiak

3,75

Betaurrekoak

8,85

Tapoiak

3,75

Pack etxebarriko enpresak
Pack Etxebarriko Enpresak

107,95

Kirol eskolak
Astean 2 orduko eskolak Ez bazkideak
Astean 3 orduko eskolak bazkideak
Astean 3 orduko eskolak Ez bazkideak
Astean 4 orduko eskolak bazkideak
Astean 4 orduko eskolak Ez bazkideak
Astean 5 orduko eskolak bazkideak
Astean 5 orduko eskolak Ez bazkideak
Astean 6 orduko eskolak bazkideak
Astean 6 orduko eskolak Ez bazkideak

70,45
103,65
75,70
111,55
81,50
120,10
87,35
128,35
100,30
141,30

Fisioterapia
Masaje partziala bazkidea

20,80

Masaje partziala ez bazkidea

26,00

Masaje osoa bazkidea

31,20

Masaje osoa ez bazkidea

36,40

eek: BAO-2019a241-(II-4762)

Astean 2 orduko eskolak bazkideak

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
241. zk.

2019, abenduak 18. Asteazkena

9. orr.

2020ko
Tarifa (€)

Sarrerak / Erabilerak

Errehabilitazio saioa bazkidea

31,20

Errehabilitazio saioa ez bazkidea

36,40

Kluben tarifa berezia

15,60

5 saioko bonoa (osoa/errehabilitazioa) bazkidea

129,90

5 saioko bonoa (osoa/errehabilitazioa) ez bazkidea

155,90

10 saioko bonoa (osoa/errehabilitazioa) bazkidea

239,05

10 saioko bonoa (osoa/errehabilitazioa) ez bazkidea

285,85

10 saioko bonoa (partziala) bazkidea

181,90

10 saioko bonoa (partziala) ez bazkidea

233,85

6.3.2. Hobarien erregimena
Ondoren, hainbat kolektiboren hobariak azaldu dira. Hobari horiek ez dira metagarriak izango.
6.3.2.1.	Gutxieneko soldataren azpitik dauden diru-sarrerak dituzten 65 urtetik gorako nagusien Hobari Erregimena.
Gutxieneko soldataren azpitik dauden diru-sarrerak dituzten 65 urtetik gorakoentzako
aplikatuko da koadroan adierazitako hobaria.
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 08:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta honako dokumentazioa aurkeztu:
— NAN.
— Eskatzailearen eta bere ezkontidearen diru-sarreren ziurtagiria (hala dagokion kasuetan).
Eskaera eginda, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio aplikatu beharreko
hobaria (hala dagokion kasuetan), eta ondoren, eskatzaileei erantzuna emango zaie.
Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk
izango zerbitzuan.
6.3.2.2.	Erroldatuta dauden Familia ugarien Hobari Tasaren Erregimena (Familia
ugarien txartela duten familia mota guztiei aplikatuko zaie):
%15eko hobaria aplikatuko da (ez da beste hobari batzuekiko metagarria izango)
familia ugari guztientzat.
Era berean, %50eko hobaria aplikatuko zaie 12.000 euroko urteko diru-sarrera gordinak dituzten familiei (errenta estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko hobaria
aplikatuko da gehienez 12.001 eta 13.200 euro bitarteko euroko urteko diru-sarrera gordina duten estandarizatutako familia errentetan. Horretarako ezarritako baremazio taula aplikatuko da, 154/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, uztailaren 24koa, familia
politiken esparruan familia errenta estandarizatzeko sistemaren inguruan ezarritakoaren
inguruan. Horren helburua familia errentaren estandarizazio sistema arautzea da.
Dekretu horren 3. artikuluaren arabera, 3 irizpideak izan behar dira kontuan familia
estandarizatuaren errenta kalkulatzean (familia unitatea osatzen duen kide kopurua, familiako errenta maila eta familia unitateari dagokion koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euros eta 13.200 euro bitartean

Hobari %

%50

%33

Hobari hori honakoetan ezarritako tasei aplikatuko zaie: Abonuak.

eek: BAO-2019a241-(II-4762)
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Gainera, abonuan aplikatzen den zenbateko bereko hobari bat aplikatuko zaie jarduera batean, Familia Ugarietako adin txikiko seme-alabei. Jarduerari aplikatuko zaion
hobaria Abonuan aplikatzen dena izango da, hau da, %15, %33 edo %50ekoa. (Esaterako: Abonuan %15eko hobaria daukatenen kasuetan, Jardueran ere %15ekoa aplikatuko
zaie. Eta horrela hurrenez hurren).
Prozedura:

Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

%Hobaria

50%

33%

Bonifikazio hau hurrengo tasetan izango da aplikagarria: Abonuak
Horretaz gain, abonuaren pareko bonifikazioa ezartzen da adinez txikiak diren seme-alabentzako jardueretan, Guraso Bakarreko Familien Nukleoetarako. Jarduerari
aplikatu ahal izango zaion hobaria Abonuarena izango da, hau da, %33 edo %50. (Adibidez: Abonuan ezarritako %33ko hobaria, Jardueran %33a dagokio. Eta horrela kasu
guztietan.)

eek: BAO-2019a241-(II-4762)

Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 08:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta honako dokumentazioa aurkeztu:
—F
 amilia Ugarien karneta (lehen aldian solik)
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita dauden pertsonek hala dagokiola adierazten
duen dokumentua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Ogasunak emandakoa.
Eskaera eginda, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio aplikatu beharreko
hobaria (hala dagokion kasuetan), eta ondoren, eskatzaileei erantzuna emango zaie.
Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk
izango zerbitzuan.
Behin 2020an eskaera eginda, familiek ez dute familia ugaria izatea berriz egiaztatu
beharko.
%33 eta %50ari dagozkion hobariak jaso ahal izateko azken errenta aitorpena aurkeztu behar izango da arlo soziokulturalean ( CIMEeraikina, 2.solairua 8:00etatik 15:00etara
astelehenetik ostiralera).
6.3.2.3. Erroldatutako guraso bakarreko familien nukleoentzako Hobarien Erregimena.
Hurrengoak dira guraso bakarreko familiatzat hartzen diren nukleoak:
—A
 ita/ama edo sema-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, banaketa baten ondorioz.
—A
 ita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, bikotekidearen heriotzaren ondorioz.
—A
 ita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, erabaki pertsonalaren ondorioz: aita/ama izateko erabakia, bikotekiderik gabe.
Hobarietan %50ekoa ezarriko da Familia errenta estandarizatuetan urteko diru-sarrerak (gordinak) 12.000 eurokoak direnean ( errenta estandarizatuaren arabera). Era
berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta estandarizatuetan 12.001 euro
eta 13.200 euro artean (errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio taula ezarriko
da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak ezartzen duenaren arabera, familia-politiken
markoaren baitan familia errenta-sistema estandaritzatuari buruzkoa, familia-errentaren
sistema estandarizatzea helburu duena. Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea
osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion
baliokidetasun koefizientea.)
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Prozedura:
Bonifikazio hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
Arlo soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da ( CIME eraikineko 2.solairuan 8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, banaketa baten ondorioz:
•	Guraso bakarra izatea egiaztatzen duen sententzia edo akordioa.
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, bikotekidearen heriotzaren ondorioz:
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, erabaki pertsonalaren ondorioz: aita/ama izateko erabakia, bikotekiderik gabe.
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den hobariak ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango
zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
hobariak jaso.
6.3.2.4.	
DBE edota GLL jasotzen dituzten familia erroldatuentzako hobari
erregimena.
%50eko hobaria aplikatuko zaie Diru-sarrerak bermatzeko errenta edo Gizarte Larrialdietako laguntza jasotzen duten familiei. Hobari hori lortzeko, laguntza bi horietako
bat jaso beharko dute. Kasu guztien berri eman eta konprobatu egin beharko dira, aldez
aurretik, Udal Gizarte Zerbitzuetan.
Hobari hori honakoetan ezarritako tasei aplikatuko zaie: Abonuak.
Gainera, DBE edo GLL jasotzen duten familien adin txikiko seme-alabek jarduera
batean doan parte hartu ahal izango dute.
Prozedura:
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 8:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), DBE edo GLL jasotzen dena egiaztatuz:
Eskaera eginda, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio aplikatu beharreko
hobaria (hala dagokion kasuetan), eta ondoren, eskatzaileei erantzuna emango zaie.
Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk
izango zerbitzuan.
6.3.2.5. Hobarien Erregimena langabezian dauden kide erroldatuak dituzten familientzat.
Kasu honetan %50eko bonifikazioa ezarriko da, Familia errenta estandarizatuetan
urteko diru-sarrerak( gordina) 12.000 eurokoak direnean ( errenta estandarizatuaren
arabera). Era berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta estandarizatuetan 12.001 euro eta 13.200 euro artean( errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio
taula ezarriko da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak Ezartzen duenaren arabera , familia-politiken markoaren baitan familia-errenta sistema estandaritzatuari buruzkoa,familia-errentaren sistema estandarizatzea helburu duena.
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Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun koefizientea.)
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

%Hobaria

50%

33%

Hobari hau hurrengo tasetan izango da aplikagarria: Abonuak
Prozedura:
Hobari hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera
Arlo soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da (CIME eraikineko 2.solairuan 8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Langabezian egotea egiaztatzen duen dokumentua ( Langabezia-egoera aldatzen
den kasuetan Arlo Soziokulturalari jakinarazi beharko zaio).
— Familia liburua.
— Familia errenta unitatearen azken aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den bonifikazioa ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
bonifikazioarekin jaso.
6.3.2.6. Hobarien araudia mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.
Hartzaileak %33ko edo handiagoa den disgaitasuna duten pertsonak dira , egiaztatuta dagoena eta mugitzeko arazoak dauzkatenak, arazo hauek abenduaren 23ko
1971/1999 Errege Dekretuko III. Eranskinak ezarritako baremazioan daude sailkatuta
A,B edo C letrekin . Araudi hau errekonozimendua, aitorpena edo disgaitasun-graduaren kalifikazioan oinarritzen da. Bestela, D,E,F,G, edo H ataletan 7 puntu edo gehiago
lortu dituztenak. Kasu hauetan guztietan %50eko bonifikazioa ezarriko da familia errenta
estandarizatuetan urteko diru-sarrerak (gordinak) 12.000 eurokoak direnean ( errenta
estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta
estandarizatuetan 12.001 euro eta 13.200 euro artean ( errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio taula ezarriko da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak Ezartzen duenaren arabera , familia-politiken markoaren baitan familia-errenta sistema estandarizatuari
buruzkoa,familia-errentaren sistema estandarizatzea helburu duena.
Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun koefizientea.).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

%Hobaria

50%

33%

Prozedura:
Hobari hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera
Arlo soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da ( CIME eraikineko 2.solairuan 8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Disgaitasuna egiaztatzen duen Foru Aldundiko egiaztagiria.
— Familia errenta unitatearen azken aitorpena.
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* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den bonifikazioa ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
hobariekin jaso.
6.3.3. Kuota administratiboa
Ez da kuota administratiborik ordainduko gimnasioa erabiltzeagatik.
Kuota administratibo bakar bat ordainduko da (bigarren kuota berriz ordainduko da,
baldin eta 2 urte igaro badira kiroldegian jarduerarik egin gabe).
6.4. Ikastetxeetan kirol pistak erabiltzea.
Kirol pistak erabiltzea Kukullaga LHI eta Etxebarri BHI zentroetan, tarifa honekin:
— Pista ordubetez alokatzea, egoiliarrak: 10 euro.
— Pista ordubetez alokatzea. Ez egoiliarrak: 15 euro.
•	«Egoiliarrak direla ulertuko da taldekideen erdia edo gehiago udalerrikoak badira».
•	«Behin erabilera bat eskatuta, pertsona edo talde eskatzailea bertaratu ezin
bada, gutxienez jardueraren ordua baino 24 ordu lehenago eman beharko du
abisua. Abisurik ez ematekotan, eskatutako alokairuaren zenbateko osoa abonatuko da».
15. ORDENANTZA FISKALA

GIZARTE ETA ONGIZATE ZERBITZUENGATIKO TASA

Gutxieneko ekarpena
Formula honen bidez, Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuagatik Familia Unitateak egiten
duen ekarpen ekonomikoa zehaztu da. Ezingo da inolaz ere zerbitzuaren kostua baino
handiagoa izan, ezta hileko 12,50 eurotik beherakoa ere.
Babesgabetasun egoeren kasuan, gutxieneko kuota 10,00 eurokoa izango da.
Kobrantza
Zerbitzu publikoaren ordainketa zerbitzuaren onuradunak adierazten duen banku
kontuaren kargura egingo da, bankuan dagokion baimena zerbitzu ekonomikoen bidez
izapidetu ondoren, hilabete bakoitzeko 1a eta 15a bitartean.
Zerbitzua behin hilabetea hasita hasten bada, ordainketa zerbitzu egunekiko proportzionala izango da, baina gutxienezko 12,50 eurokoa.
16. ORDENANTZA FISKALA

UDAL EUSKALTEGIKO ZERBITZUENGATIKO TASA

7. artikulua

7.1. Ikasturtean aplikatu beharreko tasak hauek izango dira, ikasketa motaren arabera
…
Guraso bakarreko familiatzat hartuko dira honakoak:
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, banaketa baten ondorioz.
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, ezkontidearen heriotzaren ondorioz.

eek: BAO-2019a241-(II-4762)
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— Guraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, erabaki pertsonal baten ondorioz: Bikoterik eduki gabe
guraso izateko erabakia.
Era berean, %50eko hobaria aplikatuko da 12.000 euroko urteko diru-sarrera gordina duten estandarizatutako familia errentetan. Era berean, %33ko hobaria aplikatuko
da gehienez 12.001 eta 13.200 euro bitarteko euroko urteko diru-sarrera gordina duten
estandarizatutako familia errentetan. Horretarako ezarritako baremazio taula aplikatuko
da, 154/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, uztailaren 24koa, familia politiken esparruan familia errenta estandarizatzeko sistemaren inguruan ezarritakoaren inguruan.
Horren helburua familia errentaren estandarizazio sistema arautzea da.
Dekretu horren 3. Artikuluaren arabera, 3 irizpideak izan behar dira kontuan familia estandarizatuaren errenta kalkulatzean (familia unitatearen osaera, familiako errenta
maila eta familia unitateari dagokion koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro - 13.800 euro

Hobari %

50%

33%

Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, eskaera bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 8:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta
honako dokumentazioa aurkeztu:
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, banaketa baten ondorioz:
•	Guraso bakarreko familiaren izaera egiaztatzen duen sententzia edo akordioa.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— 	Guraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, ezkontidearen heriotzaren ondorioz.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— 	Guraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, erabaki pertsonal baten ondorioz: Bikoterik eduki gabe
guraso izateko erabakia.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita dauden pertsonek hala dagokiola adierazten
duen dokumentua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Ogasunak emandakoa.
Eskaeraren ostean, interesdunari jakinaraziko zaio aplikatuko zaion hobaria (hala dagokion kasuetan). Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte,
ez da hobaririk izango zerbitzuan.
17. ORDENANTZA FISKALA

ARLO SOZIOKULTURALAK KUDEATUTAKO JARDUERA ETA IKASTAROENGATIKO TASA

Tasaren xedea honakoa izango da: aisialdi ikastaroak, udako programak eta aipatutako udal arloek herritar guztientzako antolatzen dituzten bestelako zerbitzu eta jarduerak.
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5. artikulua

5.5. Itzulketak
Udalekuen programetan ordaindutako zenbatekoaren itzulketa osoa maiatzaren 15a
baino lehen egin ahal izango da, betiere osasun edo lan arloko arrazoiak ematen badira,
dokumentu bidez egiaztatuak.
Ludoteken kasuan, ez da itzulketarik egingo.
Udal ikastaroen kasuan, dagokion zenbatekoa itzuliko da osasun edo lan arloko arrazoiak ematen badira, dokumentu bidez egiaztatuak. Baja ikastaro erdian ematen bada,
kopuruaren %50a ordaindu beharko da. Dagozkion ordainketak ez egitekotan, betearazpen bidez egingo da bilketa.
III. KAPITULUA

6. artikulua.—Hobarien erregimena.

6.1. Erroldatuta dauden Familia ugarien Hobari Tasaren Erregimena (Familia ugarien
txartela duten familia mota guztiei aplikatuko zaie)
%15eko hobaria aplikatuko da (ez da beste hobari batzuekiko metagarria izango)
familia ugari guztientzat.
Era berean, %50eko hobaria aplikatuko zaie 12.000 euroko urteko diru-sarrera gordinak dituzten familiei (errenta estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko hobaria
aplikatuko da gehienez 12.001 eta 13.200 euro bitarteko euroko urteko diru-sarrera gordina duten estandarizatutako familia errentetan. Horretarako ezarritako baremazio taula aplikatuko da, 154/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, uztailaren 24koa, familia
politiken esparruan familia errenta estandarizatzeko sistemaren inguruan ezarritakoaren
inguruan. Horren helburua familia errentaren estandarizazio sistema arautzea da.
Dekretu horren 3. artikuluaren arabera, 3 irizpide izan behar dira kontuan familia estandarizatuaren errenta kalkulatzean (familia unitatea osatzen duen kide kopurua, familiako errenta maila eta familia unitateari dagokion koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

Hobari %

%50

%33

Hobari hori 5.1 (ikastaroak), 5.5 (udako programak) ataletan ezarritako tasetan
eta 5.3 (jarduerak) ataleko 35 eurotik gorako jardueretan soilik (jarduerak) izango da
aplikagarria.
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 8:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta honako dokumentazioa aurkeztu:
—F
 amilia ugariaren txartela (soilik eskatzen den lehen aldian).
—F
 amiliaren azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita dauden pertsonek hala dagokiola adierazten
duen dokumentua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Ogasunak emandakoa.
Eskaera eginda, astebeteko epean, erantzuna emango zaie eskatzaile guztiei. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk izango
zerbitzuan.
Behin 2020an eskaera eginda, familia ugariek ez dute berriz ere familia ugariaren
izaera egiaztatu beharko.
%33 eta %50eko hobariak lortzeko, azken errenta aitorpena aurkeztu beharko da
arlo soziokulturalean (CIME eraikina, 2. Solairua, 8:00etatik 15:00etara, astelehenetik
ostiralera).
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6.2. Erroldatuta dauden guraso bakarreko familientzako hobari erregimena
Guraso bakarreko familiatzat hartuko dira honakoak:
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, banaketa baten ondorioz.
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, ezkontidearen heriotzaren ondorioz.
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, erabaki pertsonal baten ondorioz: Bikoterik eduki gabe
guraso izateko erabakia.
Era berean, %50eko hobaria aplikatuko zaie 12.000 euroko urteko diru-sarrera gordinak dituzten familiei (errenta estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko hobaria
aplikatuko da gehienez 12.001 eta 13.200 euro bitarteko euroko urteko diru-sarrera gordina duten estandarizatutako familia errentetan. Horretarako ezarritako baremazio taula aplikatuko da, 154/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, uztailaren 24koa, familia
politiken esparruan familia errenta estandarizatzeko sistemaren inguruan ezarritakoaren
inguruan. Horren helburua familia errentaren estandarizazio sistema arautzea da.
Dekretu horren 3. Artikuluaren arabera, 3 irizpideak izan behar dira kontuan familia
estandarizatuaren errenta kalkulatzean (familia unitatea osatzen duen kide kopurua, familiako errenta maila eta familia unitateari dagokion koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

Hobari %

%50

%33

Hobari hori 5.1 (ikastaroak), 5.5 (udako programak) ataletan ezarritako tasetan eta 5.3
(jarduerak) ataleko 35 eurotik gorako jardueretan soilik (jarduerak) izango da aplikagarria.
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 08:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta honako dokumentazioa aurkeztu:
—G
 uraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, banaketa baten ondorioz:
• Guraso bakarreko familiaren izaera egiaztatzen duen sententzia edo akordioa.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— Guraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, ezkontidearen heriotzaren ondorioz.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— Guraso bat (ama edo aita) eta bere ardurapean dauden hainbat seme-alabaz edo
batez osatutako familia, erabaki pertsonal baten ondorioz: Bikoterik eduki gabe
guraso izateko erabakia.
• Familia Liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita dauden pertsonek hala dagokiola adierazten
duen dokumentua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Ogasunak emandakoa.
Eskaera eginda, astebeteko epean, erantzuna emango zaie eskatzaile guztiei. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk izango
zerbitzuan.
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6.3. DBE edota GLL jasotzen dituzten familientzako hobari erregimena
%50eko hobaria aplikatuko zaie Diru-sarrerak bermatzeko errenta edo Gizarte Larrialdietako laguntza jasotzen duten familiei. Hobari hori lortzeko, laguntza bi horietako
bat jaso beharko dute. Kasu guztien berri eman eta konprobatu egin beharko dira, aldez
aurretik, Udal Gizarte Zerbitzuetan.
Hobari hori 5.1 (ikastaroak), 5.5 (udako programak) ataletan ezarritako tasetan eta
5.3 (jarduerak) ataleko 35 eurotik gorako jardueretan soilik (jarduerak) izango da aplikagarria.
Prozedura:
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 8:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), DBE edo GLL jasotzen dena egiaztatuz:
Eskaera eginda, astebeteko epean, erantzuna emango zaie eskatzaile guztiei. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk izango
zerbitzuan.
19. ORDENANTZA FISKALA

ETXEBARRI-CIME INFORMATIKA ZENTROA
ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK

9. artikulua.—Erreprografia zerbitzuak
9.6.
a) Prezioak:
Erreprografia zerbitzuengatik ordaindu beharreko zerbitzuak honakoak izango lirateke, eta zerbitzu horiek honela emango lirateke:
Inprimaketa
A4 (€)

A3 (€)

Kopia Z/B

0,10

0,20

Kopia kolorea

0,25

0,50

Fotokopiak
A4 (€)

A3 (€)

Kopia Z/B

0,10

0,20

Kopia kolorea

0,25

0,50

A4 (€)

A3 (€)

Kolore folioa

0,05

0,10

Kolore kartulina

0,10

0,20

Kartulina zuria

0,05

0,10

Kartulina satinatua

0,10

0,20

Distira kartulina

0,50

Paper itsasgarria

0,50

Argazki papera

1,00

Enkoadernazioa

2,00
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27. ORDENANTZA FISKALA

GELDI DAUDEN IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENDU
ETA UDAL LOKALETAN GORDETA EDUKITZEAGATIKO TASA

5. artikulua

Zerga kuota

Ordainarazpen honengatik jarri beharreko kuota ondoko tarifak aplikatzearen ondoriozkoa izango da:
Tarifa

1.

Bide publikotik ibilgailuak kentzeagatik

Bizikletak eta ziklomotorrak

36,24

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

54,49

Trizikloak kabinarekin eta kuadrizikloak

66,64

1.500 kg arteko Tara duten beste ibilgailu batzuk

122,85

1.501 kg eta 2.727 kg arteko Tara duten ibilgailuak

163,81

2.727 Kg-tik gorako Tara

*

2.	Ibilgailuak udal deposituetan egoteagatik egun bereko 12etatik,
3. egunera arte, eguneko
Bizikletak eta ziklomotorrak

4,36

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

6,10

Trizikloak kabinarekin eta kuadrizikloak

7,41

1.500 kg arteko Tara duten beste ibilgailu batzuk

12,23

1.500 Kg-tik gorako Tara duten ibilgailuak

24,81

3.	Ibilgailuak udal deposituetan egoteagatik laugarren
egunetik aurrera, eguneko
Bizikletak eta ziklomotorrak

9,29

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

12,65

Trizikloak kabinarekin eta kuadrizikloak

12,65

1.500 kg arteko Tara duten beste ibilgailu batzuk
1.500 Kg-tik gorako Tara duten ibilgailuak

7,41
12,23

4.	Ibilgailuak udal deposituetan egoteagatik, agindu judizialen ondorioz,
egun bereko 12etatik, eguneko
Bizikletak eta ziklomotorrak

4,36

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

6,10

Trizikloak kabinarekin eta kuadrizikloak

7,41

1.500 kg arteko Tara duten beste ibilgailu batzuk

12,23

1.500 Kg-tik gorako Tara duten ibilgailuak

24,81

Bide publikoko ibilgailuak garabian lotzeagatik

Bizikletak eta ziklomotorrak

16,49

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

23,82
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Tarifa

Trizikloak kabinarekin eta kuadrizikloak

29,20

1.500 kg arteko Tara duten beste ibilgailu batzuk

56,27

1.500 kg-tik gorako Tara duten ibilgailuak

75,15

6.

Ibilgailuak bide publikoan geldi uzteagatik

37,00 euro/eguna **

*	Kendu eta lekuz aldatzeko baliabide egokirik ezean, tarifa kalkulatuko da dagokion zerbitzua kontratatzeak dakartzan
gastuen arabera.
**	Gehienez ere hiru egun: Denbora horretan ez bada aldatu geldirik egotearen arrazoia, ibilgailua udal depositura
eramango da, eta bide publikotik ibilgailuak kentzeari dagozkion tasak sortuko dira, 1. atalean araututa, eta 5. artikulu
honetako 2. eta 3. ataletan araututako udal deposituetan ibilgailuak egoteari buruzkoa.

27. ORDENANTZA FISKALA

ETXEBARRI-BUS HIRI GARRAIO ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA

4. artikulua
Ordenantza honetan araututako jarduera edo Zerbitzua emateagatiko kuotak honela
zehaztuko dira:
Hiri garraio publikoko zerbitzuak emateagatik
Euro

1.

Laneguneko edo jaieguneko txartela

0,65

2.

Barik, bidaia bakoitzeko

0,47

3.

Bi garraiobide jarraian erabilita (barik sistemaren barrukoak), bidaiako

0,38

4.

Gizatrans eta Hirukotrans txartelen erabiltzaileak, bidaiako

0,36

5.

Gazte Bonoa

11,00 euro/hil

6.

Gazte Bonoa Familia Ugaria

6,00 euro/hil

7.

Gazte Bonoaren kopia emateagatik galera edo lapurretagatik

3,00
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Bono gaztearen aplikazio-baldintzak:
— Erabilera: Tarifaren barruan hilabeteko bidaia guztiak daude, kopuru mugarik gabe.
— Erabiltzailearen baldintzak: 6 eta 26 urte arteko adina, biak barne, Etxebarrin erroldatuak.
— Aldi baterako aplikazioa: Ezarritako tarifa irailetik ekainera bitartean soilik egongo da indarrean. Uztaila eta abuztuan ez dira aplikatu, uztailerako berariaz hala
eskatzen den kasuetan izan ezik. Egoera horretan, hilabete osoari dagokiona kobratuko da.
8. Gurpildun aulkian dauden pertsonek, pertsona itsuek edota beste desgaitasunen
bat dela eta mugitu ahal izateko beste pertsona baten laguntza behar duten pertsonek
dagokien txartelaren prezioa ordainduko dute, baina laguntzaileak doan bidaiatuko du.
Autobus gidariak kosturik gabeko txartel bat emango dio laguntzaileari, dagokion aseguruaren bidez estalita geratzeko.
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