Hauek dira Itsasondoko udalean indarrean dauden tasa eta zergen tarifak
Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenantza Fiskaleko eranskinaren aldaketa. (GAO 2016-12-23)
Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa
a) Hirilurreko ondasun Higiezinen gaineko Zerga: 0,165.
b) Industrial eremuetako ondasun higiezinen gaineko zerga 0,60.
Etxebizitza hutsen errekargua:
2012/4. Foru Arauaren arabera, udal honetan %50eko errekargua aplikatzen da Etxebizitza erabilera
duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez diren etxebizitzetan
2017ko urtarrilaren 1etik aurrera errekargu horren aplikaziotik kanpo geratuko diren egoerak honako
hauek izango dira:
Ondasun Higiezinen gaineko zergan hobariren bat gozatzen dutenak.
Errentan emateko erakunde publiko baten esku jarritakoak.
Zahar etxeetan erroldatuta dauden hirugarren adineko pertsonen etxebizitzak.
Arrazoizko baldintza ekonomikoetan alokatzea edo saltzea eragozten duten inguruabarrak dituztenak.
Bizigune programara atxikiak egoteagatik hobaria dutenak.
Herentziaz jasotzen diren etxebizitzen alde 2 urtez salbuetsiak mantentzea.
Bizigune programara atxikiak egonda, momentuz, alokatu gabe daudenei.
Alokatuta egon den etxebizitza bati eta berriz ere alokatzeko dagoenean baina urtarrilaren 1ean hutsik
dagoena.
Batuta dauden etxebizitzak, naiz eta jabetza erregistroan bi finka izan eta bi ordainagiri eduki.
Eraikuntza, Instalazio eta obren gaineko zergaren tarifak aldatzea
Eraikuntza, instalazio edo obra mota

Karga tasa

Etxebizitza, komertzio, industria eta antzekoak
Baserriak eta nezakal ustiapen eraikuntzak

5
2

Abere edo nekazal ustiaketa dagoen baserri eta nekazal ustiapenetako eraikuntza
obrak, zerga ordaintzetik salbuetsita geratuko dira,

azaroaren 24ko 82/1998 Foru

Dekretuko 1. artikuluko c) hizkiko baldintzak betetzen direla egiaztatzen bada.

Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea, Zerbitzu Publikoak Eskaintzeagatik eta Administrazio Ekintzak
Egitegatiko Tasak arautzen dituena. (GAO 2016-12-23)

Zabor eta hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzuko tasak igotzea %15eko igoera aplikatuz honako
hauetara:
Etxebizitza bakoitzeko: urteko tasa 123 euro.
Hirigunetik urrun dauden baserriak: Urteko tasa 56 euro.
Lokal komerzial, ileapaindegiak, okupaturik dagoen lokal bakoitzeko: Urteko tasa 123 euro.
Industria, almazen, eta industrialdean iharduera burutzen den pabeloi bakoitzeko: urteko tasa 446 euro.
Merkatal edo industria Iharduera ezarri gabeko pabeloi industrial bakoitzeko: urteko tasa 225 euro.
Taberna, jatetxe, elkarte, pentsio e.a. Urteko tasa: 556 euro.
Talleres Jaso S.A.: Urteko tasa 3.350 euro.
Ur hornidura tasa %15ean igotzea honako tarifa hauetara: (GAO 2016-12-23)
Etxebizitzetan
Ur kontsumoa (euro/m³ bakoitzeko)

0,86

Azpiegiturak finantziatzeko kanona fijoa (euro hiru-hilabetean)
Azpiegiturak finantziatzeko kanona %30 (euro/m³)

0,258

Kontadorearen kontserbazioaren urteko kuota
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2,45

Hiruhilabeteko gutxiengoa 15 m³ fijatzen da.
Industria, taberna, komerzio e.a.
Ur kontsumoa m³ bakoitzeko

1,72

Azpiegiturak finantziatzeko kanona fijoa (euro hiruhi-labetean)
Azpiegiturak finantziatzeko kanona

4,90

0,516

Kontadorearen kontserbazioaren urteko kuota (euro m³ bakoitzeko)

24

Hiruhilabeteko gutxiengoa 15 m³ fijatzen da.
Hileta zerbitzuei eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasaren aldaketa
honako hauetara: (GAO 2014-12-23)
Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena

€

A)- Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimena ematea.
Gurutzea
Plaka

4,33
336

Idatzia hizkiko

2,05

Kontzesioa

105,27

Grabatua 1. eranskina

132,8

Grabatua 2. eranskina

84,19

Argazkia

96,19

B) Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kasa

89,07

Poltsa

7,85

Plaka

77,18

Lorontzia

56,41

Idatzia (hizkiko)

1,90

Gurutzea

3,89

Kontzesioa

156,68

C)-

Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izatenbada, tasa, proportzio- nalki aterako da.

Hobiratze eta desobiratze lanak. 4.2.
a) Gorpuarenhobiratzea.
Herritarra denean
Kanpotarra

62,68
104,53

b) Gorpuaren hobiratzea panteoian udal langileekin
c)-

198,58

Gorpuaren hobiratzea panteoian udal langileekin egitea ezinezkoa denean

d)- Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzentzeko desobiratzea
e) Beste hilerri batetara eramateko
f)-

62,68

104,53

Doakionaren eskaerak, errautsak kaxara zuzen- tzeko lanak

Gainontzeko desobiraketak

350
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Ezer ere ez

Ordenantza Fiskalaren 1. Eranskina Aldatzea, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen
duena. (GAO 2013-12-23)
ERANSKINA
Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezartzen dira:
Potentzia eta ibilgailu mota

Euro

A) Turismoak
9 z. fiskal baino gutxiagokoak

28,02

9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak

70,54

12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak

123,48

14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak

170,74

16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak

226,23

20 z. fiskaletik gorakoak

279,23

B) Autobusak
21 plaza baino gutxiagokoak

155,09

21etik 50 plaza bitartekoak

245,54

50 plazatik gorakoak

322,15

C) Kamioiak
1000 kg. baino gutxiagoko karga erabil

78,76

1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil.

172,29

2.999 9.999 bitarteko karga erabil.

257,71

9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik.

322,15

D) Traktoreak
16z. fiskaletik beherakoak

32,88

16etik 25z. fiskaletara bitartekoak

57,43

25z. fiskaletik gorakoak

180,94

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko
atoi eta erdi-atoiak.
1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg
gorakoak
32,88
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil.
2.999gorakoak

57,43

180,94

F) Gainerako ibilgailuak:
Ziklomotoreak

9,10

125 zk. rainoko motozikletak

9,10

125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak

15,64

250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak

31,84

500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak

65,87

1.000 zk.tik gorako motozikletak

131,65

Ordenanza arautzailea 1989ko irailaren 28an behin betiko onetsirik izan zen eta onartutako ordenantzaren testu osoa 1989ko abenduaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea, Zerbitzu Publikoak Eskaintzeagatik eta Administrazio Ekintzak
Egitegatiko Tasak arautzen dituena. (GAO 2013-12-23)
Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigintzako baimenak ematearen tasa aldatzea honako hauetara
6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak 27 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak 137 eurotako tasa ordaindu beharko
dute.
30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 274 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
Estolderia tasa: (GAO 2013-12-23)
Ikuskatze tasa urtean

4,20

Ikuskatze tasa eta urteko tasa mantentzea

14,70

Zerbitzu publikoak eskaini eta iharduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko Tasen
Ordenantza Arautzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz onetsirik izan zen eta aipatu ordenantzaren
testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Ordenantza Fiskalaren eranskina aldatzea, Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu
bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena: (GAO 2013-12-23)
Indarrean dagoen Ibi tasa aldatzea honako tarifa hauetara:
Ibilgailu batentzako edukiera duten garajeak 9,63 eurotako urteko tasa.
Ibilgailu bat baino gehiagoko edukiera duten edifiziotan, garajeak duen ibilgailu plaza kopuruengatik
bikoiztuta kalkulatuko da ordaindu beharreko tasa.
Udal aparkalekuaren erabilpen tasa. (GAO 2013-12-23)
Kamioiak, autubusak eta antzekoak Itsasondon erroldatutakoak 6 hilabeteko epean
32,08
Kamioiak, autubusak eta antzekoak Itsasondon
erroldatu gabeak 6 hilabeteko tasa

64,16

Roulottak eta karabanak Itsasondoko bizilagunak 6
hilabeteko eperako
16,04
Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu bereziaren tasen Ordenantza Arautzailea
1998ko urriaren 1ean behin betikoz onetsirik izan zen eta aipatu ordenantzaren testu osoa 1998ko
abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Kirol instalazioen erabilera tasak igotzea honako tarifa hauetara. (GAO 2012-12-31)

Itsasondoko Errota frontoiaren alkilerra ordu bakoi-tzeko
Argi indarraren erabilera argi guztiak orduko prezioa
Establezimenduak irekitzeko tasa. (GAO 2012-12-31)

Actividades

Sailk.
gabe

Sailk.

Industriak

922

726

Merkatalak, zerbitzuak, hostalaritza

554

Gasezko berogailua jartzea

103

52

Iharduerarik gabeko biltegiak

415

230

Nekazaritza eta abeltzaintzakoak

115

78

415

6,40
7,2

