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ESP.: 2018/AI/03/258

UDALAREN OSOKO BILKURA
2018ko urriaren 25eko ohiko Osoko Bilkura
BERTARATUTAKOAK

Leioako udaletxean, elizate honetako
Udalbatzak osoko bilkura egin du bi mila eta
hemezortziko
urriaren
hogeita
bostean,
hemeretziak eta bost minutuan. CARMEN
URBIETA GONZALEZ alkate-udalburua
bileraren buru izan da, eta alboan agertzen diren
zinegotziek parte hartu dute, zeinek Udalbatza
izatez eta eskubidez osatzen duten kideen legezko
gehiengoa osatu duten. CHIARA CAMARÓN
PACHECO idazkari nagusiaren laguntza izan
dute, eta helburua ohiko bilera egitea izan da,
Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren
2ko
7/85
Legearen
46.1.
artikuluaren
ondorioetarako. Alkate-udalburuak aldez aurretik
dei egin die bertaratutakoei, lehen aipatutako
legearen 21.1.c) artikuluarekin bat etorriz, eta
Herritarrek Parte Hartzeko Leioako Araudi
Organikoak, 2013ko ekainaren 27ko osoko
bilkuraren erabakiz onetsi eta urte bereko irailaren
23ko 182 zenbakidun BAOn argitaratutakoak, 22.
artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoa betez.

ALKATE UDALBURUA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
IKER AGIRRE BARTZENA (1)
XABIER LOSANTOS OMAR
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
DIONI ANDRES BLANCO( 2)
IDOIA BLASCO CUEVA
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
EH-Bildu Leioa
JOKIN UGARTE EGURROLA
ARITZ TELLITU ZABALA
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ
Euskadiko Sozialistak
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Leioako Alderdi Popularra
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EZ DA BERTARATU / EZ DA BERTARATU, ARRAZOIA
AZALDUTA:
EUSKARA INTERPRETEA
MAITANE URIARTE AND.
KONTU-HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ AND.

Aipatutako orduan, Udalburutzak ekitaldiari
hasiera eman dio, lehenengo deialdian, eta,
jarraian, ohiko bilkura honen gai zerrendari heldu
zaio:

IDAZKARITZA
CHIARA CAMARÓN PACHECO AND.

(1) 19:12an sartu da, 3. puntua eztabaidatzen aritu
direnean.
(2) 20:24an joan da, galde-eskeen 26. puntua eztabaidatzen
ari zirelarik.

I.- ERABAKITZEKOAK
1.- HONAKO AKTA HAU ONESTEA:
- - 2018-09-27ko

ohiko Osoko Bilkura.

Adierazi da onesteke zegoela aipatutako bilkuraren akta, eta Udalbatzari eman zaio
onesteko.
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UDALBATZAREN ERABAKIA
Udalbatzak, 2018ko irailaren 27an egindako osoko bilkuraren akta onartu zuen,
bertaratutako kide guztien aho batez; ez zitzaion eragozpenik jarri.
2.JATAONDO
PROPOSAMENA:

LANDA-GARAPEN

ELKARTEARI

ATXIKITZEKO

Alkatetzaren proposamena irakurri ostean, Udalbatzak onartzeko bozkatu zen. Ekonomi
Sustapen eta Garapen, Prestakuntza eta Enpleguaren Informazio Batzordeak 2018ko urriaren
10ean aldezko irizpena egin zuen eta ziurtagiria espedientea dago (ESP. 2018/AI/13/239).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Oinarria: udal idazkariak egindako nahitaezko txostena egin du.
Oinarria: tokiko erakundeak interes erkideak babestu eta sustatzeko elkar daitezke,
besteak beste, 2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzkoak,
hirugarren xedapen gehigarrian aurrez ikusitakoarekin bat.
Oinarria: Leioako Udalak, Jata-Ondo Landa Garapen Elkartearen estatutuak ikusirik,
berarekin interes erkideak ditu, Behargintzako zuzendariak egindako txostenari jarraiki. Hala,
Leioako Udala atxikitzea proposatzen du, beraz, aipatu txostena ebazpena arrazoitzeko erabiliko
da.
7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzkoak, 22.2.b)
artikuluan ematen dituen aginpideak erabiliz eta lege berak 47.2. artikuluan eskatzen duen
gehiengoz, Udalbatzak bertaratutakoen aho batez hurrengo ERABAKIA hartu zuen:
Lehenengoa.- Leioako Udala Jata-Ondo Landa Garapen Elkarteari atxikitzea eta berariaz
elkartze-borondatea adieraztea.
Bigarrena.- 7/1985 Legearen 21.1.b) artikuluak xedatutakoaren arabera, udala
ordezkatzeko alkatearen aginpidea berrestea eta xede horiez Jata-Ondo Landa Garapen
Elkartearen aurrean Udalbatzaren izenean jarduteko izendatzea.
Hirugarrena.- Atxikipen-eskaera Jata-Ondo Landa Garapen Elkarteko lehendakariari
bidaltzea, erabaki honen kopiarekin batera, atxikipena behar bezala izapidetzeko.
4.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU
BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 86 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
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BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Udalbatzak, aldeko hamabi botoren gehiengoarekin (Euzko
Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako zortzi botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien
botoak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako ahalmena betez, eta,
besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz
honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea eta 5.3.
artikulua aldatzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean
indarrean sartzeko:
ONDASUNEN
IZAERA

Karga tasa
2019

A) Hiri ondasunak
1. Tasa orokorra
2. Industriaren tasa
3. Merkataritzaren tasa
4. Gainerakoen tasa

0,177%
0,507%
0,448%
0,304%

B) Landa ondasunak

0,052%

5.3. artikulua.
'Pertsona anitzenak diren ondasun indibisoak direnean, katastro-titulartasuna erkide, kide edo partaide
bakoitzari esleituko zaio, horietako bakoitzari dagokion kuotaren arabera, eta, hala badagokio, haiek
guztiek osatzen duten erkidegoari; erkidego hori bere identifikazio fiskaleko zenbakiaz identifikatuta
egongo da.
Kasu horretan, zerga-kuota banatzeko eskatu ahalko da; horretarako, ezinbestekoa izango da ordaintzera
behartuta dauden gainerakoen datu pertsonalak eta zerga-egoitzak, baita kuota zati ezberdinak ordaintzeko
banku-helbideratzearen agindua ere aurkeztea.
Prozedura hau aplikatzeko zerga-egitatearen titular guztiek ados egon beharko dute.
Kuota-zatietan ordainketa-eskaera onar dadin, kuota zatikatu bakoitzaren gutxieneko zenbatekoa 50
eurotik gorakoa izango da.

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
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gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
4.- TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN
SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 87 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
TARIFAK

2019ko tarifa

Ibilgailuaren potentzia eta mota
A) Turis a
8 zerga zaldi baino gutxiago ..........................................
8-11,99 zerga zaldi bitartekoak ......................................
12 zerga zaldi baino gehigotik 13,99ra bitartekoak ....
14 zerga zaldi baino gehigotik 15,99ra bitartekoak ....
16 a 19,99zerga zaldi baino gehiagokoak.....................
20 zerga zaldi baino gehiagokoak ................................

29,32
76,84
146,60
159,74
197,15
246,68

B) Aut busa
21 plaza baino gutxiagokoak. ........................................
21-50 plaza bitartekoak ..................................................
50 plaza baino gehiagokoa .............................................

182,99
260,84
326,55

4

ALKATEAREN
SINADURA,

C) a i ia
Zama erabilgarria 1.000 k baino gutxiagokoa
dutenak..............................................................................
Zama erabilgarria 1.000-2.999 k bitartekoa
dutenak..............................................................................
Zama erabilgarria 2.999-9.999 k bitartekoa
dutenak..............................................................................
Zama erabilgarria 9.999 k baino gehiagokoa
dutenak..............................................................................
D) Tra t rea
16 zerga zaldi baino gutxiago dutenak .........................
16-25 zerga zaldi bitartekoak .........................................
25 zerga zaldi baino gehiagokoak ................................
E) At i eta tra i
e a i du erdiat ia
Zama erabilgarria 751-1.000 k bitartekoa dutenak.....
Zama erabilgarria 1.000-2.999 k bitartekoa
dutenak..............................................................................
Zama erabilgarria 2.999 k baino gehiagokoa
dutenak..............................................................................
F) Beste ibi gai u bat u
Ziklomotoreak ................................................................
125 cc arteko motozikletak ............................................
125 cc baino gehiagotik 250 cc-ra bitartekoak............
250 cc baino gehiagotik 500 cc-ra bitartekoak............
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc-ra bitartekoak ........
1.000 cc baino gehiagoko motozikletak.......................

92,00
182,99
260,84
326,55

38,42
59,65
182,99

38,42
59,65
182,99

8,09
8,09
16,18
34,37
67,74
134,46

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
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5.- HIRI-LURREN BALIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN
SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 88 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta aurkako bost
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: HIRI-LURREN BALIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO
ZERGA ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa-proposamena (tarifak
% 1,1eko gehikuntzarekin doitzea) onartzea honako xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean
indarrean sartzeko:
II. KARGA TIPOA
2019ko zergaren kargako tipoa
%6,19

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
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6.- DOKUMENTUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU BEHAR DENA,
ALDADTZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 89 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: DOKUMENTUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behinbehinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
1. Udal Administrazioak alderdiren batek eskaturik hirigintz edo
Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren aplikazioaz
ematen duen edozelako informazioa

4,45

2. Fotokopien salmenta
•
•
•
•
•
•
•
•

A4 Z/B ............................................................................................
A·4 KOLORETAN ......................................................................
A·Z/B ..............................................................................................
A3 KOLORETAN ........................................................................
A2 Z/B ............................................................................................
A2 KOLORETAN ........................................................................
A1 Z/B ............................................................................................
A1 KOLORETAN ........................................................................

0,05
0,31
0,15
0,67
0,31
1,55
0,52
2,58

3. Planoen salmenta
• Z/B ...................................................................................................
• KOLORETAN ..............................................................................

3,44
4,45

4. Auzotarren agiriak konpultsatu ..........................................................
5. Arma-txartela tramitatu .....................................................................
6. Zirkulazio-istripuei buruzko txostenak:
Udaltzaingoak aseguru-etxeentzako zirkulazio-istripuei buruz egiten
dituen txosten bakoitzeko .......................................................................
......................................................................................................................

1,47
2,02
50,55
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BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
7.AUTOTAXIEN
ETA
ALOKAIRUKO
GAINERAKO
IBILGAILUEN
LIZENTZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO
URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 90 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
AUTOTAXIEN
ETA
ALOKAIRUKO
GAINERAKO
IBILGAILUEN LIZENTZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behin-behinekoz onartzea
hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
A) Lizentziak eta alogerako gainerako ibilgailuen lizentziagatiko tasa (lizentzia
bakoitzeko):
1. A motakoa ...............................................................................
2. B motakoa ...............................................................................
3. C motakoa ...............................................................................

162,77
202,20
405,41

B) Lizentzia ustiapenaren erabilpena (lizentzia bakoitzeko urteko):
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1. A motakoa ...............................................................................
2. B motakoa ...............................................................................
3. C motakoa ...............................................................................

40,44
69,76
81,89

C) Ibilgailuen ordezkapena:
1. A motakoa ...............................................................................
2. B motakoa ...............................................................................
3. C motakoa ...............................................................................

81,89
57,63
81,89

D) Lizentzia-eskualdaketa:
Edozein motatakoa ....................................................................

405,41

E) Herriko bideetan jartzea:
Edozein motatakoa ....................................................................

100,09

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
8.- LIZENTZIA-ESKAERAREN ORDEZ ZINPEKO ADIERAZPENA EDO
AURREKO
JAKINARAZPENA
ESKATZEN
DEN
KASUETAN,
ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEGATIKO EDO
KONTROLEKO ADMINISTRAZIO-JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN
INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 91 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
9
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taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta aurkako bost
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
LIZENTZIA-ESKAERAREN
ORDEZ
ZINPEKO
ADIERAZPENA EDO AURREKO JAKINARAZPENA ESKATZEN DEN KASUETAN,
ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEGATIKO EDO
KONTROLEKO
ADMINISTRAZIO-JARDUERAK
BURUTZEAGATIKO
TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
2019ko tarifa
6. artikulua. —Tributu kuota. 2018
6.1. Aurretiazko jakinarazpenak edo aktibitate gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta
arriskutsuei buruzko ardurapeko deklarazioek 2,08 euroko zerga ordainduko dute
establezimenduaren m² bakoitzeko. ........................................

2,10

6.2. Gainerako irekierarako aurretiazko jakinarazpen edo ardurapeko deklarazioek 1,44
euroko zerga ordainduko dute establezimenduaren m² bakoitzeko

1,46

6.3. Aurreko ataletako zerga-kuotak 225 eurotik beherakoak diren kasuetan edo kuota
kobratu ezin denean azaleren arabera baina irekierak espedientea tramitatzea eskatu duen
kasuetan, 225 euroko gutxieneko kuota ezartzen da ............

227,48

6.4. Ireki ondoren, instalazio azalera handitzen duten establezimenduek azalera berria eta
aurrekoaren arteko eskubideei dagokien diferentzia ordaindu beharko dute.
7. artikulua.—Tarifa bereziak
7.1. <A> tarifa berezia
Elektraenergia ekoitzi, transformatu edo saltzen duten sozietate edo konpainietarako
ondorengo eskalaren araberako kuotak ezarri dira, oinarri gisa kilovatioak dituztenak:
— 100 kW-ra arte ......................................................................
— 100 baino gehiagotik 500 kW-ra arte ................................
— 501 baino gehiagotik 1.000 kW-ra arte ..............................
— 1.001 baino gehiagotik 5.000 kW-ra arte ..........................
— 5.001 baino gehiagotik 10.000 kW-ra arte .......................
— 10.001 baino gehiagotik 20.000 kW-ra arte .....................
— 20.001 baino gehiagotik 30.000 kW-ra arte .....................
— 30.001 baino gehiagotik 40.000 kW-ra arte .....................
— 40.001 baino gehiagotik 50.000 kW-ra arte ......................
— 50.001 baino gehiago ...........................................................

0,40
0,37
0,34
0,28
0,13
0,07
0,04
0,03
0,02
0,01

Zerbitzu publiko eta partikular gisa banatzeko gasa ekoizten duten entitateei, ekoizpen
modua edo ezaugarri propioak edozein direlarik, irekiera duen instalazioan ekoizten den
gasaren (metro kubikotan) araberako kuotak ezarriko zaizkio, honako eskala honen arabera
7.2 <B> tarifa berezia
Zerbitzu publiko eta partikular gisa banatzeko gasa ekoizten duten entitateei, ekoizpen
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modua edo ezaugarri propioak edozein direlarik, irekiera duen instalazioan ekoizten den
gasaren (metro kubikotan) araberako kuotak ezarriko zaizkio, honako eskala honen arabera
—Gehienez 1.000 m³ egunean: ...............................................
—1.000 baino gehiagotik 4.000 m³-ra arte egunean: ...........
—4.000 baino gehiagotik 10.000 m³-ra arte egunean: .........
—10.000 baino gehiagotik 20.000 m³-ra arte egunean: .......
—20.000 baino gehiagotik 50.000 m³-ra arte egunean: .......
—50.000 baino gehiagotik 100.000 m³-ra arte egunean: ....
—100.000 baino gehiagotik 200.000 m³-ra arte egunean: ..
—200.000 baino gehiago egunean ..........................................

0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

7.3. <C> tarifa berezia
307,34
Gas, olio edo antzekoen biltegiez den bezanbetean, bakoitza

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
9.- UDAL HILERRIAREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN
SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 92 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
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(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: UDAL-HILERRIAREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
2019ko tarifa
1. Alogerak
a) Nitxoa zortzi urtez ematea Leioan erroldatuta egon denari edo erroldatuta egon
eta bizi izan denari bere bizitzako 30 urtez
b) Leioan erroldaturikegon ez arren, udal mugarteko egoiliarra izan den
hildakoarentzako 8 urterako nitxoa ........................................
c) 10 urtetarako hezurtegia ematea, ez delarik berauen salmenta onrtzen eta beti
ere 2002-05-02 arte emandakoak errespetatuz, bakoitza:
—Hezurtegi bakuna ..................................................................
—Hezurtegi bikoitzak ...............................................................
d) Mugarteko egoiliarrak izan ez edo bertan erroldaturik egon ez diren pertsonak
ezin dira ehortzi, edo hoiei nitxoak alokatu edo hezurtegiak saltzea.

382,16
691,52

124,35
249,72

2. Horzketa edo lurperaketa eskubideak
a) Norbanakoen lehenengo jabetzako harrilobian ehortzia izateagatik
b) Norbanakoen lehenengo jabetzako hilobi edo nitxoan ehortzia izateagatik
........................................................................................................
c) Erkidego hilobian edo alogerako nitxoan ehortzia izateagatik
d) Gorpuzkinak edo errautsak ehorzteagatik

276,00
138,51
40,44
36,40

3. Desehorzketa, berrejohorzketak eta lehualdaketak
a) Hilerrian bertan, 8 urte baino lehenago gorpu hondakinak beste hilobi
batzuetara aldatzea .....................................................................
b) Hilerrian bertan, 8 urte igaro ondoren gorpu hondahinak beste hilobi
batzuetara aldatzea .....................................................................
c) Erkiego harrilobi bateragorpu hondakinak aldatzea ........
d) Banakako konturako bateragorpu hondakinak aldatzeko prestatzea
4. Jabetzen intsuldaketa
a) Jabetzako harrilobi, hezurtegi, nitxo edo edozein motatako hilobien jabetzak
jabeen senide eta pertsonei intsuldatzeagatik, edozein delarik arbaso edo
ondorengoen, eta ahaiko neba-arreben arteko senidetasun gradua, intsuldatu edo
lagatu den jabetza bakoitzagatik
b) Aurrean aipatu ez diren pertsonentzako intsuldaketa euretarako, salmentako
benetako balioaren %50a, intsuldatu den harrilobi, hilobi edo nitxoari buruz
aditu batek egindako txostenaren arabera..
.
Udalak, aurrean aipaturiko a) eta b) ataletan, eroslehentasun eta atzera
eskuratzeko eskubidea gorde du

92,00
70,77
92,00

92,00
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BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
10.- ESTOLDERIA-ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU
BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 93 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta aurkako bost
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: ESTOLDERIAREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
2019ko Tarifa
Etxebizitzak:
0,20€ kontsumitutako metro kubiko ur bakoitzeko. Gutxienez, 20 metro kubiko ur hiruhileko
........................................................................................................

0,20

Gainerako jardunak
0,20€ kontsumitutako metro kubiko ur bakoitzeko. Gutxienez, 25 metro kubiko ur hiruhileko

0,20

13

ALKATEAREN
SINADURA,

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
11.- ZABORRAK BILTZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU BEHAR DENA,
ALDADTZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 94 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta aurkako bost
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: ZABORRAK BILTZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behinbehinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
1. Ordaintzera beharturik dagoen norbanakoen etxebizitzako zaborrak biltzeagatik, 1. artikuluan
xedatutakoaren arabera, hiruhileko tasaren sortzapena egongo da
2. Jarduerarik ez duten lonja eta norbanakoen garajeetako zaborrak biltzeagatik, hiruhileko tasaren
sortzapena egongo da .................................................................

21,23
10,62

3.: Jabeen erkidegoen garajeetatik, eta oro har, JEZari lotuta ez dauden jarduerak burutzen diren
establezimenduetatik zaborra biltzeagatik, hiruhilero, honako tasa hau sortuko da:
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—50 m² baino gutxiagokoak .....................................................
—51 m²-tik 100 m²-ra bitartekoak ...........................................
—101 m²-tik 200 m²-ra bitartekoak .........................................
—201 m²-tik 500 m²-ra bitartekoak .........................................
—501 m²-tik gorakoak ...............................................................

29,32
36,40
43,47
58,64
72,79

4. Bar, taberna, kafetegi edo antzekoak, arraindegi, jakidenda, fruitategia, harategia, lantegi txikien
jabeei zaborrak biltzeagatik, hiruhileko bakoitzeko:
—50 m² baino gutxiagokoak .....................................................
—51 m²-tik 100 m²-ra bitartekoak ...........................................
—101 m²-tik 200 m²-ra bitartekoak .........................................
—201 m²-tik 500 m²-ra bitartekoak .........................................
—501 m²-tik gorakoak ...............................................................

103,12
129,41
152,66
206,24
258,82

5. Burdindegi, zapatadenda, banku, ikastetxe, estanku, eta abarren jabeei zaborrak biltzeagatik,
hiruhileko bakoitzeko::
—50 m² baino gutxiagokoak .....................................................
—51 m²-tik 100 m²-ra bitartekoak ...........................................
—101 m²-tik 200 m²-ra bitartekoak .........................................
—201 m²-tik 500 m²-ra bitartekoak .........................................
—501 m²-tik gorakoak ...............................................................

58,13
72,79
86,95
116,27
145,58

6. Industri handiko zaborbilketa interesatuekin banako kontzertuen bidez araupetuko da..
7. Mindazuloak garbitzeagatik, m³-ko edo ondorengo zatikiko tasaren sortzapena egingo da

33,36

8. Zabor inerteak (50 kg-ko zakua.) .........................................

3,64

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
12.- HIRIGINTZA-ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU
BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 95 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
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2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
HIRIGINTZA-ZERBITZUAK
EMATEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
2019ko
Tarifa
1.- HIRIGINTZA-KONTSULTAK
Edozein lur jabetza, lursail, eraikinen hirigintza-egoeraren gaineko kontsultak, ekainaren 30eko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9.1c artikuluan ezartzen denaren arabera
egindakoak..

50,55

2.- LUR BANANTZE ETA LURZATIKETA LIZENTZIAK
Lur banantzea inplikatzen duen edozein Lizentzia izapidetzea, ekainaren 30eko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 38-41 artikuluetan ezartzen denarekin ados.

101,10

3.- GARABIA EDOTA KARGA-JASOGAILU INSTALATZEKO LIZENTZIA
Obrak egiteko garabia edota karga-jasogailu instalatzeko Lizentzia emateagatik.

101,10

4.- ALDAMIO INSTALATZEAGATIKO LIZENTZIA
Obrak egiteko aldamioa instalatzeko Lizentzia emateagatik.

101,10

5.- ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAK
Eraikinen Ikuskaritza Teknikoko txosten bakoitza, eta egoki bada, akatsak Konpontzeko Ziurtagiria
aztertu, tramitatu, erregistratu eta kontrolatzearren

50,55

6.- LIZENTZIAK LUZATU ETA ESKUALDATZEA
Edozein lizentzia mota edo antzeko administrazio-egintzaren luzapenak edo titulartasuna
eskualdatzeak, bai ofizioz, bai norbaitek eskatuta, obrak egiteko lizentziagatik likidatutako tasaren
%25eko sortzapena izango du..
7.- ERAIKINAK EDO HAIEN ZATI BAT LEHEN ALDIZ ERABILTZEKO LIZENTZIA
ETA ERAIKINAREN ERABILEREN ALDAKETA OSOA EDO PARTZIALA EGITEKOA
Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 207.1.r artikuluan ezartzen
denarekin ados, hirigintza-lizentzia emateagatik, honako baremo honen arabera

101,10
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4.1.- .Erabilera industrialeko eraikina
4.2.- Erabilera komertzialeko/tertziarioko eraikinak
4.3.- Ekipamendu-erabilerako eraikinak
4.4.- Egoitza erabilera duten eraikinak
- Familia bakarreko etxebizitzak
- Bi familiako etxebizitzak
- 20 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena
- 50 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena
- 100 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena
- 100 etxebizitza baino gehiagoko sustapena

375,08
375,08
375,08
58,65
106,63
170,62
255,91
375,08
566,16

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
13.- UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN
INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 96 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Udalbatzak, aldeko hamabi botoren gehiengoarekin (Euzko
Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako zortzi botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien
botoak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako ahalmena betez, eta,
besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz
honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: UDALAREN KIROL-INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO
TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko
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gehikuntzaz doitzea eta “A mota 2. ataleko) hobariak” aldatzea) behin-behinekoz onartzea
hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
Urteko ABONATUEN KUOTAK
Urteko abonatuak izanik, kirol instalazioetan sartzeko eta horiek erabiltzeko eskubidea
dute, tarifa bereziekin.
Leioan erroldatutakoen familia abonua
Leioan erroldatuta ez daudenen familia abonua
Leioan erroldatutakoen banakako abonua
Leioan erroldatuta ez daudenen banakako abonua

152,91
298,18
85,94
167,57

Instalazio eta igerilekuetara SARTZEA
Abonatu gabeak, 26 urte artekoak
Abonatu gabeak, 26 urte eta gehiagokoak

2,27
3,49

4 urtetik beherakoak
Kirol KANTXA erabiltzea
(Alokatzeko denbora ordu betekoa da)
Areto futbola
Partikularrak
Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak
Udalerritik kanpokoak

24,06
24,06
59,24

Frontoia
(3/4 pertsona)
(1/2 pertsona)

8,59
5,76

Abonatu gabeek, gainera, instalaziorako sarrera ordainduko dute adinaren arabera (instalazio eta
igerilekuetara sartzeko prezioak).
SARRIENAKO ZELAIAK
Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (ordu bete). Zelai erdia
Abonatuak
Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak
Udalerritik kanpokoak

44,64

Kantxako argia

9,15

44,64
83,05

Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (ordu bete). Zelai osoa
Abonatuak
Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak

88,66
88,66
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Udalerritik kanpokoak

165,10

Kantxako argia

9,15

Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (aparteko jarduerak)
Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak
Udalerritik kanpokoak

88,66
165,10

BESTE kirol INSTALAZIO batzuk alokatzea
(Alokatzeko denbora ordu betekoa da)
Squasha
Abonatu gabeek, gainera, instalaziorako sarrera ordainduko dute, adinaren arabera (2. ataleko
prezioak).

4,55

Zurezko gimnasioa
Partikularrak

12,03

Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak
Udalerritik kanpokoak

12,03
24,06

Tatamia
Partikularrak

24,06

Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak
Udalerritik kanpokoak

24,06
47,21

Sauna erabiltzea (alokatzeko denbora ordu betekoa da)
Abonatuak
Abonatu gabeak

3,49
5,06

Taldeak (4 pertsona gutxienez):
Abonatuak
Abonatu gabeak

2,48
3,03

12 saioko bonuak:
Abonatuak
Abonatu gabeak

34,78
50,55
MASAJE zerbitzua erabiltzea

Saio bakoitza ordu erdikoa da, zelulitisaren aurkako tratamenduak izan ezik
Abonatuak
Abonatu gabeak

11,37
19,41

Bonuak (5 saio):
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Abonatuak
Abonatu gabeak

45,50
77,64

Zelulitisaren aurkako tratamendua
Abonatuak
Abonatu gabeak

24,06
29,72

MEDIKUNTZA zerbitzua erabiltzea
Abonatuak, ordu beteko kontsulta
Abonatu gabeak, ordu beteko kontsulta

18,30
41,05

Klubak eta kirol elkarteak
Udalerrikoak

15,97

2.Kiroletako gaitasuneko azterketak
•
•

Kiroletako jardueraren batean izena emandako abonatuak
Abonatu gabeak

42,46

IGERILEKUAK ERABILTZEA
Bainu librea
Ikusi Instalazio eta igerilekuetan sartzea atala
Igeriketa ikastaroak
Igeriketa berezia (hiru hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

54,59
93,01

Haurtxoak (hiru hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

68,95
101,10

4 eta 6 urte bitarteko umeentzako egokitzapena (hiru hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

54,59
93,01

5 urtetik gorako umeentzako hastapena (hiru hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

47,52
93,01

Helduentzako hastapena eta hobekuntza (hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

24,26
46,51

Igeriketa eskola:
Umeak, 3 egun astean
Abonatuak

10,11
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Abonatu gabeak

15,17

Umeak, 2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

8,09
12,13

Umeak, egun 1 astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

4,04
6,07

Helduak, 2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

14,36
23,76

Taldekako igeriketa ikastaroak
Ume bakoitza

38,42
GIMNASTIKA JARDUERAK

Muskulazioa
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,23
34,88

Tonificazioa / Aerobica / Aqua fitness / Xumba
3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,74
31,64

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

14,36
23,76

Body Completa
2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

14,36
23,76

Luzaketak
Egun 1 astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

14,36
23,76

Pilatesa
2 egun astean
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Abonatuak
Abonatu gabeak

43,17
71,17

Tonificazioa + Zikloa
3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

25,68
35,79

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

18,50
30,13

Zikloa / Combi-gym-a
3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

25,68
35,79

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

18,50
30,13

Gimnastika abdominal hipopresiboa / gimnastika artikularra
Egun 1 astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,53
35,59

Gyrokinesisa
Egun 1 astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,53
35,59

Yoga
Egun 2 astean(ordu eta erdi)
Abonatuak
Abonatu gabeak

32,45
53,38

Yoga
Egun 1 astena (ordu 1)
Abonatuak
Abonatu gabeak

10,82
17,79

Areto dantzak
Egun 1 astean (2 ordu)
Abonatuak
Abonatu gabeak

13,85
20,83
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Egun 1 astean (ordu erdi)
Abonatuak
Abonatu gabeak

11,63
17,39

Sormenezko dantza / umeentzako Xumba
Egun 1 astean (ordu bete)
Abonatuak
Abonatu gabeak

7,08
10,41

2 egun astean (ordu bete)
Abonatuak
Abonatu gabeak

13,85
20,83

Dantza Klasikoa-Balleta
3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

10,62
14,96

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

10,11
12,44

Hirugarren adinekoentzako gimnastika
Doan

0,00

Langabetuentzako gimnastika
(Lanbideren txartela aurkeztu ondoren)
Doan

0,00

KIROL ESKOLAK
Patinajea
2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

8,09
12,13

Eskrima:
Abonatuak
Abonatu gabeak

13,75
18,20
ARTE MARTZIALAK

Tai-chia
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2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,64
35,59

Aikidoa
2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,64
35,59
ASTEBURUKO JARDUERAK

Partaidea lan egunetan

2,07

Banakako sarrera
Abonatuak
Abonatu gabeak
10 saioko bonua
Abonatuak
Abonatu gabeak

4,15
6,22
25,98
36,40

Dantzak
Abonatuak
Abonatu gabeak

6,93
10,41

Ziklo
Abonatuak
Abonatu gabeak

9,25
15,17

Xumba
Abonatuak
Abonatu gabeak

7,18
11,88
TXARTELAREN KOPIA

4,75

KANPOKO IGERILEKUETARA SARTZEA
Udal Kirol Instalaziotako abonatuak
Udal Kirol Instalaziotan abonatu gabeak
26 urtetik beherakoen banakakoa (erroldatuak)
26 urtetik gorakoen banakakoa (erroldatuak)
26 urtetik beherakoen banakakoa (erroldatu gabeak)
26 urtetik gorakoen banakakoa (erroldatu gabeak)

3,03
4,04
6,07
8,09

24

ALKATEAREN
SINADURA,

4 urtetik beherakoak
ZERBITZUAK
Hamakak alokatzea
Txartela galtzea
Giltzarrapoa saltzea

2,02
4,75
5,06

KANPOKO IGERILEKUETAKO ABONU MOTAK
Udako abonua
Leioan erroldatutakoen familia abonua
Leioan erroldatu GABEEN familia abonua
Erroldatutako 26 urtetik beherakoen banakakoa
Erroldatutako 26 urtetik gorakoen banakakoa
Erroldatu gabeko 26 urtetik beherakoen banakakoa
Erroldatu gabeko 26 urtetik gorakoen banakakoa

95,59
187,04
31,85
42,46
62,08
82,80

PADEL / TENIS SARRERAK
UKIetako abonatuak
Abonatu gabeak
Leioan erroldatua
Leioan erroldatu GABEA

2,07
4,15

INSTALAZIOAK ERRESERBATZEA
Abonatu gabeek, instalazio hauek erreserbatzean, sartzeko tasa ere ordaindu beharko dute
PADELA
Ordu eta erdi
ORDU bete

10,92
7,28

TENISA
ORDU bete

5,06

ZERBITZUAK
Padeleko 3 pilota saltzea
Txartela galtzea
Giltzarrapoak saltzea

5,06
4,75
5,06

KIROL IKASTAROAK
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PADELA
HILERO
1. 50 minutuko ikastaroa, 2 saio astean.
Abonatuak
Abonatu GABEAK

26,79
52,07

2. 50 minutuko ikastaroa, saio 1 astean.
Abonatuak
Abonatu GABEAK

15,47
31,34

PADELEKO / TENISEKO ABONU MOTA
Hileko abonua
Leioan erroldatu GABEA
Leioan erroldatua

30,18
15,47

Hileko familia abonua
Leioan erroldatu GABEAK
Leioan erroldatuak

61,17
31,34

Abonatu txartel bakoitza ...............................................................................................

0,00

UZTAILEKO JARDUERAK
Abonatuak:
1 Jarduera– 2 egun astean
2 Jarduera – 3 egun astean
3 Jarduera - 3 egun astean, Zikloa
4 Jarduera- 2 egun astean Pilates

14,36
21,74
25,68
43,17

1 Jarduera – 2 egun astean
2 Jarduera – astean 3 egun
3 Jarduera -3 egun astean Zikloa
4 Jarduera - 2 egun astean Pilates

23,76
31,64
35,99
71,17

IGERIKETA IKASTARO TRINKOAK
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Umeentzako igeriketa ikastaroa:
Abonatuak
bonatu gabeak

38,87
76,10

Helduentzako igeriketa ikastaroa:
Abonatuak
Abonatu gabeak

24,26
46,51

UDA KANPAINA. “Gozatu Poztatu”
Abonatuak (15 kanpaina-egunetan)
Abonatu gabeak (15 kanpaina-egunetan)

41,55
67,48

UDA kanpainan inskribatu ahal izateko erroldatuta egon beharko dute inskripzioa hasi baino 6
hilabete lehenago.

5 ARTIKULUA. Hobariak kuotan
Abonatuen tasen gainean hobari hauek aplikatuko dira:
A motako hobariak:
Mota honetako hobariak gutxienez azken bi urteetan udalerrian erroldatuta egon diren abonatuei
aplikatuko zaizkie.
- Urtean familia-unitateko kide bakoitzeko 7.520 €-ko edo gutxiagoko diru-sarrerak dauzkaten pertsonek
% 100eko murrizketa eduki ahalko dute edozein abonamendu-modalitatetan, egiaztatzen badute.
- Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) titularrek edo onuradunek eta familia-unitateko kide
bakoitzeko 7.521 € eta 10.302,60 € bitarteko diru-sarrerak dauzkaten langabeek % 75eko murrizketa eduki
ahalko dute edozein abonamendu-modalitatetan, egiaztatzen badute.

BIGARRENA: Aldaketaren edukia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30
egunez, BAOn eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu
ostean; epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu
ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
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14.- UR-HARGUNEA KONEKTATZEKO ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN
INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 97 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
UR-HARGUNEA
KONEKTATZEKO
ZERBITZUA
EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa
(tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren
arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
Konturako ematea, baimena jasotzen den unean
........................................................................................................

326,55

Hala ere, behin-betiko likidazioa handiagoa izan daiteke, Udal Bulego Teknikoak instalazioaren
kostuari buruz egindako txosteenaren arabera instalazioaren kostua hasierako zenbatekoa-baino
handiagoa gertztzen denean.

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
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15.- KULTURA ETA GAZTERIA ARLOAREN ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN
INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:

Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 98 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Udalbatzak, aldeko hamabi botoren gehiengoarekin (Euzko
Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako zortzi botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien
botoak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako ahalmena betez, eta,
besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz
honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: KULTURA ETA GAZTERIA ARLOAN ZERBITZUAK
EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa
(tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren
arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
2019ko tarifa
1. ARTE ESZENIKOETAKO IKUSKIZUNAK, MUSIKA ETA ZINEMA
Arte eszenikoetako ikuskizunak (antzerkia, dantza, zirkua, magia, clown...) familientzat
edota helduentzat
Musika ikuskizunak familientzat edota helduentzat
“Kultur Leioa, gune irekia" Programazioa
(amateur izaerako ikuskizunak edo hirugarrenek antolatuak hitzarmenen arabera)
Zinema (zinema forum, familientzako zinema, zinema komertziala)
Zinema (ziklo bereziak jaialdiekiko eta irabazi asmorik gabeko elkarteekiko
lankidetzan, hitzarmenen arabera)

5,16-30,94
5,16-30,94
5,16-15,47
2,58-10,31
0-10,31

Sarreraren prezioa ondoko baremo hauen arabera kalkulatuko da: ikuskizunaren kostu
osoa, eserleku kopurua, publiko mota, inguruan dauden titulartasun publikoko beste
antzoki batzuetan eta Euskal Antzoki Sarean ikuskizun berberak izan dituen prezioak,
ikuskizun mota zehatzak sustatu eta ikusgai egiteko plan orokorrak, publikoa erakarri
eta fidelizatzeko planak.
Ziklo, denboraldi edo programazio moten arabera, abonu eta eskaintza bereziak egin
ahal izango dira aurretiazko salmentan. Guztirako deskontua %10 eta %50 bitartekoa
izango da, abonatuta dauden ikuskizun bakoitzaren prezioa batuta.
Taldearentzako sarrerak erosten direnean, honako deskontuak egin ahal izango dira
%25 10 sarrera edo gehiagorentzat
%35 30 sarrera edo gehiagorentzat
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%50 50 sarrera edo gehiagorentzat
Ikastetxe publiko eta pribatuekin hitzartutako ikuskizunetako sarreraren banako prezio
berezia 4 eta 5 euro bitartekoa izan daiteke.
2. BAZKIDEEKIKO
TXARTELAK

POLITIKA:

KULTUR

LEIOAREN

LAGUNEN

Kultur Leioaren Lagunaren txartel mota desberdinen titular erabiltzaileek honako
abantaila hauek izango dituzte.
A. UME TXARTELA

10,31€urtean

0-13 urte
Familientzako arte eszenikoetakoeta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.
2 sarrera doan haur zinema ikusteko.
Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea.
B. GAZTE TXARTELA

15,47€/urtean

14-26 urte
Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.
"Gazte" logoa duten ikuskizunetan %50eko deskontua.
4 sarrera doan zinemarako.
Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea.
C. KULTUR LEIOAREN LAGUNAREN TXARTELA

30,94€/urtean

27-64 años
Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.
KL" logoa duten ikuskizun gomendatuetan 2 gonbidapen
4 doako sarrera zinemarako.
Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea
* Txartel hau doakoa izango da langabeentzat eta oinarrizko errentako laguntzen
jasotzaileentzat. Horretarako, dagokion dokumentazio justifikagarria aurkeztu behar
izango da. Txartel honek abantaila guztiak izateko eskubidea emango du eta urtero
berritu ahalko da.
D. NAGUSI TXARTELA

20,62€/urtean

65 urtetik aurrera
Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua
"KL" logoa duten ikuskizun gomendatuetan 2 gonbidapen.
4 doako sarrera zinemarako
Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea
Gainera, txartel hauek Euskal Antzoki Sarea-SAREAko antzokietara sartzeko balio du,
hauek beren bazkideei egiten dizkieten deskontuekin.
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ELKARTE LAGUNAREN TXARTELA
Urteko kuotarik gabe

0,00

Leioako elkarteak, erregistroan izena emanda dutenak eta udalerriaren onerako lan egitea
helburu dutenak.
%25 10 sarrera edo gehiagorentzat
%35 30 sarrera edo gehiagorentzat
%50 50 sarrera edo gehiagorentzat
. Kultur Leioaren webgunean aipamena
. . Kultur Leioan antolatutako erakusketa eta jardueretako gonbidapena bi lagunentzat
. Kultur Leioarekin lotutako jardueren inguruko informazio pertsonalizatua,
lehentasunezkoa eta ohikoa.
. Kultur Leioak antolatutako jarduera paralelo jakin batzuetarako doako sarrera
. Kultur Leioak argitaratzen dituen argitalpen propioak bidaltzea.
. Deskontuak aretoen alokairuan:
- Auditorium eta ambigú: urtean erabilera 1 doakoa. 2. erabilera %50eko deskontua.
- Prentsa eta hitzaldietarako aretoa: urtean doako bi erabilera; hirugarren erabileratik
aurrera, %50eko deskontua.
- Entsegu aretoak: urtean doako erabilera 1; 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

ENPRESA LAGUNAREN TXARTELA
Urteko kuotarik gabe

0,00

Leioako udalerrian egoitza duten enpresak, Kultura eta Gazteria Arloarekin eta bere
programekin lankidetza eta laguntza harremanak egin nahi dituztenak.
. Kultur Leioaren webgunean aipamena.
. Babesa duen jarduerarekin zerikusia duten komunikazio ekintzetan parte hartzea.
. Kultur Leioan antolatutako erakusketa eta jardueretako gonbidapena bi lagunentzat.
. Kultur Leioarekin lotutako jardueren inguruko informazio pertsonalizatua eta
lehentasunezkoa.
. Kultur Leioak argitaratzen dituen argitalpen propioak bidaltzea
. Kultur Leioak antolatutako jarduera paralelo jakin batzuetarako doako sarrera.
.“Enpresa Laguna” izeneko pase bat, sarrerak erostea baimentzen duena %50 bitarteko
deskontuekin.
%25 10 sarrera edo gehiagorentzat
%35 30 sarrera edo gehiagorentzat
%50 50 sarrera edo gehiagorentzat
. Deskontuak aretoen alokairuan
- Auditorium eta ambigú: % 25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera, %50eko
deskontua.
- Prentsa eta hitzaldietarako aretoa: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera, %50eko
deskontua.
- Entsegu aretoak: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua.
3. GAZTE TXARTELA
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Leioako Udalak urtero sinatzen du hitzarmen bat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin, zeinaren bidez Gazte Txartelan Pack-ean 3
kupoi 2x1 sartzen diren, urte osoan
Kultur Leioako Audiotoriumeko arte
eszenikoetako eta musika ikuskisunetako sarrerak erostean aldatzeko, leihatilan Gazte
Txartela aurkeztu ondoren.
4. TALLERES DE ARTE, ARTESANÍA Y CREATIVIDAD
Ikasturtea, irail-ekaina (4 ordu astean). Kultur Leioan.
Ikasturtea, irail-ekaina (3 ordu astean). Kultur Leioan.
Ikasturtea, irail-ekaina (2 ordu astean).Kultur Leioan.
Hiruhileko tailerrak (2 ordu astean). Kultur Leioan.
Tailerra, irail-ekaina (eskulanak, gimnastika…). Txorierri Kulturgunean.

206,24
154,68
103,12
51,56
15,47

Tailerren prezioa egoitza-helbidea eta Kultur Leioaren Lagunaren txartela eduki edo ez
irizpideak konbinatuz ezarriko da, honako deskontu hauek aplikatuz:
Leioako auzokidea + KL txartela

%25eko deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea + KL txartela EZ

%15eko deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea EZ + KL txartela

%5eko deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea EZ+ KL txartela EZ

Oinarrizko prezioa

5. ATERPE LEIOA GAZTEGUNEKO JARDUERAK
Tailerak

0-103,12

14 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzendutado Aterpe Leioa Gazteguneko tailerren
prezioa jardueraren prezio osoa oinarri moduan hartuta ezarriko da, eta kontuan hartuz
egoitza-helbidea eta Kultur Leioaren Lagunaren txartela eduki edo ez irizpideen
konbinaketa, honako deskontu hauek aplikatuz:
(A). Gaztea 14-35 urte+ Leioako auzokidea + KL gazte txartela
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %25
(B). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea + KL gazte txartelik EZ
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %35
(C). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea EZ + KL gazte txartela
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %50
(D). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea EZ + KL gazte txartelik EZ
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %60
* 35 urtetik gorako pertsona interesdunak baleude eta plazak bete barik, onarpenerako
aukera aztertuko da honako irizpide hauen arabera:
Gazte EZ + Leioako auzokidea + KL txartela
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %70
Gazte EZ + Leioako auzokidea EZ + KL txartela
• Matrikula: oinarrizko prezioaren 75%
Gazte EZ + Leioako auzokidea EZ + KL txartelik EZ
• Matrikula: oinarrizko prezioaren %100
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Udan Leioa Gaztea Programa
Leioan erroldatutako 14 eta 17 urte bitarteko gazteentzako udako kirol-jarduera
ludikoetako programa euskaraz

0-103,12

Kultur Leioaren Lagunaren Gazte Txartelarekin %25eko deskontua
6. ARGITALPENAK ETA MERCHANDISING
Leioako Udaleko Kultura eta Gazteria Arloak argitaratutako argitalpenen prezioa bere
kostu osoaren 0 eta %80 artekoa izango da.
Merchandising (pinak, zapiak, elastikoak eta antzekoak)

1,03-51,56

7. LEIOAKO UDALEKO KULTURA ETA GAZTERIA ARLOKO LOKALAK
ALOKATZEA
7.a. KULTUR LEIOAKO AUDITORIUMA ETA AMBIGU
Auditoriuma eta Ambigu Kultur Leioako bi gune eszeniko dira, non Kultra eta Gazteria
Arloak arte eszenikoetako programa, musika eta gaurko zinema eskaintzen dituen.
Programa askotarikoa, profesionala eta kalitatezkoa da, Leioako herritarrentzat
erreferente kulturala dena eta erakusketa (arreta berezia emanez euskaraz egindako
antzerkiari, kaleko arteei eta zirkuari, eta beti "esperientziari" lotuta sorkuntzarako eta
publikoak fidelizatzeko motorra bezala), prestakuntza eta lan-sare formal eta
informaletan lankidetzaren aldeko apustuaren emaitza da.
Gainera, gune biak herriko kultur eragile desberdinen eta, orokorrean, herritarren
topaguneak dira, eta horregatik, erakunde publiko eta pribatuek antotalutako jarduerak
(gehienbat kulturalak) egitera irekita daude.

AUDITÓRIUM
Egun erdia, goizez (8:00-14:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

618,73
824,98
1.031,22

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

824,98
1.031,22
1.237,46

Egun osoz (8:00-22:00)
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan

•

Larunbat-igande -jaiegunetan

1.237,46
1.443,71
1.649,95

33

ALKATEAREN
SINADURA,

AMBIGÚ
Egun erdia, goizez (8:00-14:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

206,24
412,49
618,73

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

412,49
618,73
824,98

Egun osoz (8:00-22:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

824,98
1.031,22
1.237,46

AUDITÓRIUM ETA AMBIGÚ
Egun erdia, goizez (8:00-14:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

824,98
1.031,22
1.237,46

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan

•

Larunbat-igande -jaiegunetan

1.031,22
1.237,46
1.443,71

Egun osoz (8:00-22:00)
•
•
•

Astelehen-astearte-asteazkenetan
Ostegun-Ostiraletan
Larunbat-igande -jaiegunetan

1.237,46
1.443,71
1.649,95

Onuradunak:
-

Leioako Elkarteak (1). Urtean doako erabilera 1. 2. erabileratik aurrera, %50eko
deskontua.

-

Leioako enpresak: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera %50eko
deskontua.

(1) Elkarte lagapen-hartzaileak, auzo-elkarteak izan daitezke, eskoletako gurasoak,
kultura elkarteak, kirol-elkarteak, aisialdikoak, gazte-elkarteak, sindikatu-elkarteak,
enpresa-elkarteak, lanbide-elkarteak, 1/2002 Lege Organikoak, Elkartzeko Eskubidea
Arautzekoak eta 7/2007 Legeak, Euskadiko Elkarteei buruzkoak aurreikusten dituzten
bestelakoak, interes publikokoak eta irabazi asmorik gabekoak, Leioaren onerako lan
egitea helburu dutenak.
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Aretoaren alokairuaren barne sartzen da:
-Argiztapen orokorra
-Klimatizazioa
-Oinarrizko megafonia
-Ohiko garbiketa
Ez dira barne sartzen ez langilerik ez ikus-entzunezko baliabiderik
Beste zerbitzu batzuk (aretoan lekua hartzen laguntzeko langileak, leihatilla, muntaiak,
zamaketa eta hustuketa; langile teknikariak; proiekzio, soinu eta argiztapen ekipoak,
etab.):
Banakako aurrekontua
Zerbitzu osagarriak: Pertsonal eta material teknikoa
Zerbitzuen erretserba, bai langileei, bai material teknikoei dagokienez, espazioaren
erretserba orokorra egikaritzen denean egingo da, beharrizan bakoitza eta bere
zenbatekoa argi eta garbi jasoz
Langileen zerbitzu osagarriaren balioa
- Lehiatila (pertsonako eta orduko)
- Eserlekuetan kokatzea (pertsonako eta orduko)

21,66

- Zamaketa eta Ustuketa (pertsonako eta orduko)

21,66

- Soinu eta Argiztapen Teknikaria (pertsonako eta orduko)

26,81

- Segurtasuna (pertsonako eta orduko)

21,66

- Garbiketa estra

338,24

21,66

Material teknikoen zerbitzu osagarriaren balioa
Material teknikoen kostua aldatu egiten da Kultur Leioak erabilgarri baditu edo alokairua
beharrezkoa bada jarduera zehatza garatzeko.

Kultura eta Gazteria Arloak ez badauka eskatutako materiala, alokairuak merkatuan duen
kostua ordainduko da.
Material teknikoa edukiz gero, 100,00€ ordainduko dira hura erabiltzeagatik.

BILTEGIA
m2/eguneko

7,42

* Ekitaldia Leioako Udaleko Kultura eta Gazteria Arloak erkarteren batekin batera
antolatzen duenean, karga ekonomikoaren banaketa aldeek egindako akordioaren
baldintzen araberakoa izango da, aldez aurretik Alkatetzak berariazko erabakia hartu
behar duelarik, Kultura Batzordeak ebazpena eman ondoren, honetarako denbora
balego.
Ordainketak
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a) Ordaindeta egiteko betebeharra instalazioen eskatzaileari dagokio
b) Ordainketa ekitaldiaren hasieraren gutxienez 48 ordu lehenago egin behar da
c) Nahitaezkoa izango da Kultur Leioako instalazioak erabiltzeko baldintza orokorrak
onartuz agiri bat sinatzea eta dagokio kopurua ordaintzea.
d) Ordaindutako tarifa itzultzeko eskubidea duten erretserben baliogabetzeak bakarrik
justifikatutako arrazoiengatik onartuko dira, eta Kultura Zuzendaritak libreki onetsiko
ditu, betiere instalazioa erretserbatu den ekitaldiaren hasieraren gutxienez 8 egun
aurretik egiten badira
e) Kultura eta Gazteria Arloaren Zuzendaritzaren irizpideari jarraituz, bidezkotzat
jotzen denean, zerbitzua segurtasun pertsonalarekin indartuko da, zerbitzutik
eratorritako kostuak antolatzailearen kontura izango dira, eta zerbitzuaren iraupena
kontratatutako jardueraren garapen egokirako beharrezko denborara mugatuko da..
f) Ekitaldiak izaera artistikoa badu edo, orokorrean, haren gainean jabetza intelektuala
badago, antolatzaileak dagokion likidazioa egin beharko du Autore eta Argitaratzaileen
Elkarte Nagusiarekin (SGAE) edo dagokion egile eskubideen kudeaketarako
erakundearekin. Kasu honetan, ekitaldiaren antolatzaileak Aretoan aurkeztu nahi duen
jardueraren argazkia, txosten laburra eta CD edo DVD -hala badagokio- aurkeztu
behar ditu, Kultur Leioaren eta Udalaren argitalpenetan material hori erabiltzeko
g) Aurretiazko salmenta egiten bada, sarrerak saltzeko puntuetako bat Kultur Leioa
izan beharko da nahitaez. Zerbitzu hau aldeek aldez aurretik hitzartutako baldintzetan
eta ordutegian eskainiko da.
Muntaia eta desmuntaia, gauekotasun eta sarreraren prezioa::
-

Gauekotasuna: 22:00etatik aurrera, gainordaina 150€/orduko izango da.

-

Muntaia eta desmuntaia egiteko denbora (alokairukoa ez den beste egun batean
edo alokairuaren ordutegitik kanpo): gainordaina 100€/orduko izango da.
Beharrezkoa bada, sarrerako gutxieneko prezioa ezarri ahal izango da, laguntzazerbitzuak ordaintzea ahalbidetzeko.

-

7.b. KULTUR LEIOAKO ENTSEGU ARETOAK
Kultur Leioak bi entsegu areto ditu::
-Entsegu Aretoa 1: garbia
-Entsegu Aretoa 2: hornidura teknikoarekin musika-taldeentzat.
Areto hauek kultura izaerako jarduerak egiteko pentsatu dira (dantza-entseguak,
musika, etab.), erakunde publiko zein pribatuek eta pertsona fisikoek antolatuak
Entsegu Aretoak erabiltzeagatik ordaindu behar den tarifa lau aldagairen arabera
ezartzen da: eskatzailearen auzokidetasuna, erabilera ordua, hileko maiztasuna eta
entseatutako jardueraren izaera
Aplikatu beharreko tarifak honakoak izango dira
Entsegu Aretoa 1
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Alokairuaren gutxieneko denbora 2 ordukoa da.
Egun erdiz. Goizez. (8:00 -14:00)
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

134,06
154,68

Egun erdiz. Arratsaldez (16:00 – 22:00)
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

185,62
206,24

2 orduko tartea goizez
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

61,87
82,50

2 orduko tartea arratsaldez
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

82,50
103,12

Onuradunak:
-

Leioako elkarteak: urtean doako erabilera bat; 2. erabileratik aurrera, %50eko
deskontua.

-

Leioako enpresak: %25eko deskontua; 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua

- Beste udalerri batzuetako elkarte eta enpresak: oinarrizko prezioa
Alokairu tasek salbuespena izan ahal izango dute Leioako kultura elkarte batek bere
erabilera modu esanguratsuan eta jarraian urte osoan zehar eskatzen badu. Lagapen hau
dagokion hitzarmenean jasoko da.
.
Entsegu Aretoa 2
Alokairuaren gutxieneko denbora 2 ordukoa izango da
Areto honen alokairuaren barne sartzen da
-5 piezetako (makilarik gabe) bateria osoa (kutxa, 3 toms, dunbaia), dunbaiaren pedala,
charstonaren oina eta platera, 2 plater-oin plater eta aulkiekin
-baxuaren anplifika
-kitarrako 2 anplifikadore dore 1
-nahasketa-mahai bat (8 kanal eta 2 linea)
-3 mikro oin, eta 3 mikrofono
Noizbehinkako tarifak hurrengoak izango dira:
-60 €, musika taldeentzat, euren kideen artean gutxienez %50 Leioako biztanleak badira
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-120 € Leioako kideak %50 baino gutxiago badira.
Entitate edo talde berberak egiten duen lokal hauen erabileraren maiztasunaren arabera
eta betiere helburua musika-entsegua baldin bada, honako tarifa hauek aplikatuko dira:
a) Hilabete natural batean lau edo erretserba gehiago egiten badira, gutxieneko 2 orduko
denbora tarteagatik ordaindu beharreko kopurua 14-20 € artekoa izango da, ondorengo
ordutegiaren arabera:
2019ko tarifa
10/12h

12/14h

14/16h

16/18h

18/20h

20/22h

L

14,15

14,15

14,15

14,15

17,19

20,22

M

14,15

14,15

14,15

14,15

17,19

20,22

X

14,15

14,15

14,15

14,15

17,19

20,22

J

14,15

14,15

14,15

14,15

17,19

20,22

V

14,15

14,15

14,15

20,22

20,22

20,22

S

20,22

20,22

20,22

20,22

20,22

20,22

D

20,22

20,22

20,22

20,22

20,22

20,22

b) Hilabete natural batean bi edo hiru erretserba egiten badira, gutxieneko 2 orduko denbora tarteagatik ordaindu beharreko
kopurua 28-40 €koa izango da, ondorengo ordutegiaren arabera:
2019ko tarifa
10/12h

12/14h

14/16h

16/18h

18/20h

20/22h

L

28,31

28,31

28,31

28,31

34.00 €

40,44

M

28,31

28,31

28,31

28,31

34.00 €

40,44

X

28,31

28,31

28,31

28,31

34.00 €

40,44

J

28,31

28,31

28,31

28,31

34.00 €

40,44

V

28,31

28,31

28,31

40,44

40,44

40,44

S

40,44

40,44

40,44

40,44

40,44

40,44

D

40,44

40,44

40,44

40,44

40,44

40,44

Erretserbak: kasu guztietan 15 egun aldez aurretik egingo dira.
Fiantza:
• Noizbehinkako alokairua: erretserba egiteko mementoan fidantza moduan aretoaren
alokairuagatik ordainduko den tasa ofizialaren kopuru bera jarriko da.
•

Aldizkako alokairua: Erretserba ordaintzeko mementoan, fidantza moduan hileko kopuruaren
zenbateko berbera jarriko da. Behin urte naturala edo aretoen aldizkako erabilera amaituta, eta
betiere indarreko araudia urratu ez badu, taldeari aipatutako fidantza itzuliko zaio.

Dagokion tarifaren ordainketa honako arau hauen arabera egingo da:
a) Ordainketa egiteko betebeharra instalazioen eskatzaileek izango dute.
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b) Orainketa jarduera hasi baino gutxienez 48 ordu lehenago egin behar da, bai noizbehinkako
alokairuetan, bai aldizkakoetan (kasu honetan, aurrerapena hileko lehen entseguari dagokionez ulertu
behar da).
c) Nahitaezkoa izango da dokumentu bat sinatzea Kultur Leioako instalazioak erabiltzeko baldintza
orokorrak onartuz eta dagokion kopurua ordaintzea.
d) Ordaindutako tarifa itzultzeko eskubidea duten erretserben baliogabetzea bakarrik onartuko da
idatziz justifikatutako arrazoiengatik eta Kultura Arloaren Zuzendaritzak libreki baloratuak izango dira,
betiere eskatutako jardueraren hasiera-data baino gutxienez 8 egun aurretik egiten badira.
7.c. KULTUR LEIOAKO PRENTSA ETA HITZALDIETARAKO ARETOA.
Areto hau erakunde publiko zein pribatuek antolatutako jardueretarako da, batez ere kultura izaerakoak
(ikastaroak, hitzaldiak, aurkezpenak...).
Aplikatu beharreko tarifak ondorengoak izango dira:
Egun erdiz. Goizez. (8:00 -14:00)
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

206,24
412,49

Egun erdiz. Arratsaldez (16:00 – 22:00)
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

309,37
515,61

2 orduko tartea goizez
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

77,34
154,68

2 orduko tartea arratsaldez
•
•

Astelehen – Ostiraletan
Larunbat, igande eta jaiegunetan

128,90
180,46

Onuradunak:
-

Leioako elkarteak urtean doako erabilera bi; 3. erabileratik aurrera, %50eko deskontua
Leioako enpresak: %25eko deskontua; 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua.
Elkarteak, beste udalerri batzuetako enpresak eta partikularrak: oinarrizko prezioa

PERTSONAL ETA MATERIAL TEKNIKOEN ZERBITZU OSAGARRIEN PREZIOAK
Zerbitzu desberdinen erretserba, pertsonalari dagozkionak zein teknikoak, espazioaren erretserba
orokorra egiten den mementoan egin behar da, behar bakoitza eta bere zenbatekoa modu argian jasoz.
Pers

a

erbit u

sagarriare

stua

- Produkzio langileak (pertsonako eta orduko) ..........................................................................

21,66

- Pertsonal teknikoa (pertsonako eta orduko)

26,81
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- Segurtasuna (pertsonako eta orduko)

21,66

- Garbiketa estra

120,23

ateria Te

i

e

erbit u

sagarriare

stua

Material teknikoen kostua haien erabilgarritasunaren araberakoa izango da, hau da, jarduera zehatza
burutzeko Kultur Leioan eskuragai dauden edo alokairua beharrezkoa den aintzat hartuta.
Kultura eta Gazteria Arloak eskatutako materiala ez baldin badauka, merkatuko alokairuaren prezioa
ordainduko da.
Eskatutako material teknikoa eskura edukiz gero, 100€ ordainduko da hura erabiltzeagatik.
- Erretserbak: gutxienez 15 egun aldez aurretik egingo dira.
- Fidanza: erretserba ordaintzeko unean, aretoaren alokairuaren zenbateko berdineko fidantza jarriko
da.
Ordainketak:
1. Alokairuaren eta prentsa eta hitzaldietarako aretoko zerbitzu osagarrien ordainketa instalazioak
erabiltzen dituzten eskatzaileek egin behar dute.
2. Ordainketa modua honakoa izango da:
Aretoa libre dagoela behin baieztatuz gero eta erretserba ordaintzeko unean, alokairuaren zenbateko
berdineko fidantza jarriko da.
Alokairuaren zenbatekoa honela ordaindu behar da: aurrekontuaren %10 gordailu eta daten erretserba
moduan, behin erabilgarritasuna baieztatu ondoren
Gainerakoa, jarduera hasi baino 24 ordu aurretik.
Kultura Arloko lokaletako daten erretserba ez da benetakoa izango ez bada fidantza hau ordaintzen.
3. Aretoko Zuzendaritzaren irizpideari jarraituz eta zenbait jardueren garrantzia dela medio, pertsonal
teknikoa eta segurtasunekoa indartuko da, jardueraren iraupen berdina izango duen zerbitzu honetatik
eratorritako gastuak antolatzaileak ordaindu beharko dituelarik.
4. El organizador deberá efectuar la oportuna liquidación con la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) o entidad de gestión de derechos de autor que corresponda.
5. Erretserben baliogabetzeak bakarrik idatziz justifikatutako arrazoiengatik onartuko dira eta beti
eskatutako jardueraren dataren 8 egun aurretik gutxienez.
8. HERRIKO JAIAK
San Juan jaietan kanpoko barra instalatu duten establezimenduetako titularrek 60 € ordaindu beharko
dute barrako metro lineal edo 50 cm baino gehiagoko zatiki bakoitzeko. Jaiak hasi aurretik ordaindu
beharko da zenbateko hori
Leioako Udalak tasa merkeagoa ezarri ahal izango du udalerriko auzoetako jaietan kanpoko barra
instalatzeagatik.
Beste alde batetik, San Juan jaietan kanpoko bozgorailuak instalatzeko eskatzen duten
establezimenduak 1.800 € gordailatu beharko dute udalean, fidantza gisa, musika hedatzeari, ixteko
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ordutegiari eta antzekoei buruz ezarritako baldintzak behar bezala beteko direla bermatzeko
Leioako Udalak fidantza merkeagoa ezarri ahal izango du udalerriko auzoetako jaietan kanpoko
bozgorailuak instalatzeagatik.
San Joan jaietako txosnen koordinatzaileak 3.000 € gordailatu beharko ditu udalean, aurreko
paragrafoan ezarritako epean, txosna guztietarako. Fidantza gisa gordailatuko da zenbateko hori, musika
hedatzeari buruz ezarritako baldintza guztiak behar bezala beteko direla eta jaiak amaitutakoan erabili
duten gunea garbitasun baldintza egokietan utziko dutela bermatzeko.
SAN BARTOLOME KULTURGUNEKO ZUHATZU TXOKOA ETA GAZTELUBIDE
TXOKOA
Txoko bien erreserba, erabilera eta mantentze-lanengatiko (argia, ura, garbitasuna…) tasa
Lanegunak, astelehenetik ostegunera

57,63

Ostiral, larunbat, igande eta jaiegunetan

113,23

Ezarritako alokairu tasak salbuetsi daitezke txoko biak kokatuta dauden auzoetako jai batzordeek
erabiltzea eskatzen badute jai egitarauarekin lotutako jardueretarako. Doaneko lagapen hori egoki den
dekretu bidez jasoko da.
Ordainketa:
Honako arau hauen arabera ordainduko da tasa:
a) Instalazioen eskatzaileari egokituko zaio ordaintzeko beharra.
b) Erreserba baieztatutakoan eta baimena emandakoan (Alkatetzaren Dekretuaren bitartez ebatzita) egin
beharko da ordainketa, betiere txokoa erabili baino 48 ordu lehenago gutxienez.
Zenbatekoa sartu beharko da BBK-ko kontu zenbaki honetan: 2095 0048 24 32 3901 3049. Bertan,
“San Bartolomé txokoa” edo “Gaztelubide” eta eskatzailearen izena adierazi beharko dira.
Inola ere ezin izango da dirurik utzi txokoetan.
Ordaindutako tasak itzultzeko eskubidea duten erreserbak bertan behera utzi nahi izanez gero, behar
bezala arrazoitutako arrazoiengatik baino ez dira onartuko, Kultura Zuzendaritzak askatasunez
erabakitzen duenean, eta betiere txokoa erabiltzeko erreserbatu den jarduera hasi baino 8 egun lehenago
gutxienez jakinarazten bada.
Ekitaldiak udal erakunde honekin batera antolatzen direnean eta udalerrirako interes berezia dutela
balioesten denean, gainerako antolatzaileek Udalari aplikatu dakiokeen tasaren salbuespen berbera
izango dute. Salbuespen hau aplikatzeko, aldez aurretik, alkatetza dekretuaren bidez eta arloaren
zinegotzi arduradunaren proposamenez, udalerrirako interes berezi hori egiaztatu beharko da, eta
ondoren Osoko Bilkura jakitun egingo da.
LIBURUTEGIKO ZERBITZUAK
Fotokopiak
A4- Z/B ............................................................................................................................................
A4 – KOLORETAN .....................................................................................................................
Liburutegiko bazkide txartela ........................................................................................................

0,05
0,31
0,00
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Liburutegi arteko mailegua
*Euskadiko liburutegien sareko doaneko zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuak
Interneten erabiltzea:
*Euskal liburutegi publikoen sareko doaneko zerbitzuak eta Eusko Jaurlaritzak bere gain hartutakoak

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
16.- EUSKARA ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU
BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 99 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
EUSKARA-ZERBITZUAK
EMATEAGATIKO
TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
2019ko tarifa
Taillerrak euskaraz ................................................................

0,70 €/hora
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Egun osoko txangoa:

3,09 €

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
17.ARTATZA
JAUREGIAN
EZKONTZA
ZIBILAK
OSPATZEKO
ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO
URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 100 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: ARTAZA JAUREGIAN EZKONTZA ZIBILAK OSPATZEKO
ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN
aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo
xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
Tarifa 2019
3. artikulua
Ordenantza honetan arautu den zerbitzugintzagatik ondoko tarifak ordaindu beharko dira:
131,43
1) Baldin eta ezkontideetariko bat Leioa udalerriko herritarra bada edo izan bada 10 urtez
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gutxienez eta baja egin badu eskaera egin baino, gehienez, lau urte lehenago
2) Leioako udalerrian erroldatuta ez dauden baina udalerrian etxebizitza baten jabe diren; edo
bertan, negozioa, saltokia edo enpresa duten; edo udalerriko saltoki, enpresa eta abarren baten
lan kontratua duten ezkontideentzat, edo eztei-oturuntza Leioako jatetxe baten egiten duten
ezkontideentzat
206,24
SORTZAPENA
4. artikulua
Ordenantza honetan ezarri den Tasa ordaintzeko beharrizana ezkontza egin baino hilabete lehenago
sortzen da, Udalak emango duen arauzko inprimakian autolikidazioa eginez eta une horretan indarrean
dauden tarifekin.
Tasa epe horretan ordaintzen ez bada, zerbitzuari uko egiten zaiola ulertuko da.

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
18.- ANIMALIAK JASO ETA TXAKURTEGI-ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU
BEHAR DENA, ALDATZEA:

Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 101 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
Talde Sozialistak 2018ko urriaren 24an (13858/18 sarrera-erregistroa) zuzenketa bat
aurkeztu zuen, udal erregulamendu organikoak 46. artikuluan xedatutakoaren babesean.
Alkatetza-Udalburutzak bilkura honetan azaldutakoaren arabera, Euskadiko Talde
Sozialistak aurkeztutako zuzenketak ordenantzaren aldaketan ondore ekonomikoa izan dezake
eta, ondorioz, aztertzeko txosten teknikoa behar denez, bidezkoa litzateke aldaketa mahaiaren
gainean uztea, UEOk 33. artikuluan xedatutakoarekin bat. Hala, Ogasun, Ondare eta Kontuen
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Informazio Batzorde Bereziak egingo duen hurrengo bilkuraren aztergaien zerrendan sartuko
litzateke.
Udalbatza jakinaren gainean geratu zen.
19.- IRAKASKUNTZA BEREZIEN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN SARTU BEHAR DENA,
ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 102 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako bost botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin
(EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e
letrek aitortutako ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru
Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: IRAKASKUNTZA BEREZIEN TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz doitzea) behinbehinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean sartzeko:
Tarifa 2019
Emozioak moru positiboan kudeatzeko ikastaroa

103,12

Ikasturte honetan, matrikulan izena ematen bada eta gauzatzen bada, kuota guztiak
ordaindu beharko dira, nahitaez, ikastaroa bukatu baino lehen uzten bada ere..
Ikastaroari dagokion kuota osoa sortuko da eta eskatu egin daiteke inskripzioa
egiterakoan. Kuota horrek urritik ekainera bitartean programatutako irakaskuntza
osoari eragingo dio.
Zergen kudeaketari dagokionez, bi ordainketa egingo dira:
• %50 matrikula egiten den hilean.
• %50 abenduan.

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
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gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
20.- KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAGATIKO TASA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA, 2019KO URTARRILAREN 1EAN INDARREAN
SARTU BEHAR DENA, ALDATZEA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 103 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
2019ko ekitaldirako tarifa gehikuntzarako proposamena, espedientean dagoena, ikusi da.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta aurkako bost
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAGATIKO TASA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN aldaketa (tarifak % 1,1eko gehikuntzaz
doitzea) behin-behinekoz onartzea hurrengo xehetasunaren arabera, 2019/01/01ean indarrean
sartzeko:
KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAREN KOSTUA

2019ko tarifa

Langileen gastuak:
Pertsona eta ordu bakoitzeko ...................................................

15,17

Lekualdatzeak:
Kilometro bakoitzeko ................................................................

0,24

Materiala:
(dardoak, xiringak) ......................................................................

77,85

Ganaduaren mantenua
Abere larria:
— 1. burua ................................
— 2. Burua eta

31,34
8,09
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hurrengoak
Abere xehea:
— 1. burua ................................
— 2. Burua eta
hurrengoak ................................

18,20
5,06

BIGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez, BAOn
eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean; epe
horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
HIRUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
LAUGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
BOSGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
21.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA:

EMATEAGATIKO

TASA

Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 104 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
Tasa ezartzeko eta horren inguruko ordenantza fiskala onartzeko proposamena aztertu da
eta espedientean aurki daiteke.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamazazpi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru abstentziorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako ahalmena betez, eta,
besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan eta zerga zehatz
honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA:
ETXEZ
EMATEAGATIKO TASA ezartzea.

ETXEKO

LAGUNTZA-ZERBITZUA

BIGARRENA.- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen
ordenantza fiskala behin-behinekoz onartzea honako edukiarekin:
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ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Udal honek, Lurralde Historikoko Tokiko Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren arabera,
Leioako udalerrian etxez etxeko laguntza-zerbitzua emateagatiko tasak ezarri eta eskatu ditu, Ordenantza
honetan ezarritakoari jarraiki.
2. artikulua.- Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
ZERGA-EGITATEA
3. artikulua.- Etxez etxeko laguntza zerbitzua, zerbitzu soziala, integrala, balio anitzekoa eta komunitarioa
da, eguneroko jarduerak egiteko beren kasa baliatzeko arazoak dituzten familia edota pertsonentzat da, eta
beren bizi-kalitatea hobetzeko helburua du, bakoitzari bere prebentzio, asistentzia edota birgaitze
programa aplikatuta, eginkizun nagusiak etxeko laguntza eta norbere zainketa izango direla, pertsonek
etxean jarraitu dezaten lagunduz
SUBJEKTU PASIBOA.
4. artikulua.- Zerbitzua eskatu edo horren onuradun gertatzen diren pertsona fisiko eta juridikoak zein
zergei buruzko foru arau orokorrak aipatutako erakundeak dira subjektu pasiboak, zergadun gisa
5. artikulua.- Ordenantza honetan araututako tasak ordaindu beharko dituzte etxean laguntzeko zerbitzuaz
onuradun direnek.
ZERGA-OINARRIA ETA ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK
6. artikulua- Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren (ELZ) erabiltzaileek, oro har, jasotzen duten zerbitzua
finantzatzen lagunduko dute, familia-unitateak dituen baliabide ekonomikoen arabera. Dena den, muga
zerbitzuaren egiazko kostua izango da.
Tasaren zerga-oinarria honako formularen arabera kalkulatuko da:
Kideei dagokien DSBE
12

x 15

ZO =
100
FAMILIA-UNITATEAREN URTEKO DIRU-SARRERAK = (pentsio, lan, errenta, lanbide- edo
enpresa-jardueren etekin, kapital higigarri ala higiezinaren etekin, ohiko etxebizitzaren gainean
alderantzikako hipotekaren kuota eta familia-unitateak duen bestelakoarengatik diru-sarrera guztien batura)
+ (Ondasun higigarri eta higiezinen batura (katastro-balioa) – 4 aldiz indarreko urteko LGS).
Familia-unitatearen hileko ekarpen ekonomikoa ez da inolaz ere Udalari zerbitzua eskaintzen dion
enpresak fakturatutako ordu baten kostua baino txikiagoa izango.
Diru-sarrerak kalkulatzeko eta familia-unitatearen kideak zehazteko, hori pertsona onuradunak,
ezkontideak eta ezkontidearen pareko bestelako harreman-formula iraunkorrak osatuko dute, 18 urteko
seme-alaba adingabe ez-emantzipatuekin edo adin nagusikoak izanda, desgaitasuna onartua dutenekin
batera. Azkeneko kasuan, ekonomikoki familia-unitatearen mende egon beharko dute.
Ondore guztietarako ohiko etxebizitza salbuetsia dago. Ohiko etxebizitzatzat joko da zerbitzuaren
onuraduna erroldatua dagoen hura.
Ohiko etxebizitzatik at, ondasun higiezinak balioztatzeari dagokionez, horien katastro-balioa kontuan
hartuko da.
Osasun-arazoak direla-eta edota arreta eta zaintza hobeak jasotzeko, onuradunak senitarteko baten etxera
joan behar badu, betiere gertaera hori behar bezala egiaztatuz gero, ohiko egoitza zenaren etxebizitzaren
katastro-balioa ez da zenbatuko (bai zenbatuko dira, ordea, hortik lor daitezkeen etekinak, hala baleude).
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Era berean, onuradunak etxebizitza merkeagoa alokatu behar duenean eta, ondorioz, behar hori modu
egokian egiaztatzen duenean, hileko diru-sarrera bezala zenbatuko da ohiko etxebizitzaren alokairutik eta
etxebizitza berriaren alokairutik datozen etekinen arteko desberdintasuna, hala balego. Kasu honetan,
alokairuarengatik kengarriak ez dira aplikatuko eta ohiko egoitza zenaren etxebizitzaren katastro-balioa ez
da zenbatuko.
Errentan edo familia unitateko pertsona kopuruan aldaketarik egotekotan edo banakako ekarpena
ezartzean eraginik izan dezakeen beste edozein inguruabar aldatzekotan, zerbitzuaren onuradunek 15
eguneko epea izango dute udalari jakinarazteko, aldaketa egon denetik aurrera zenbatzen hasita.
Urtero Udaleko Gizarte Zerbitzuek zerbitzu-onuradunen egoera ekonomikoa ikuskatuko dute, kuota
jarduneko ekitaldiko egoera ekonomikora eguneratzeko.
Familia-unitatearen gaitasun ekonomikoa egiaztatzeari begira, azkeneko bi urteetan ondare-aldaketak
aztertuko dira.
KUOTA
7. artikulua.- Kuota zehazteko hurrengo formula aplikatuko da:
KUOTA = Zerga-oinarria x 1,n
n = zerbitzuaren hileko ordu-kopurua
Eskatzaileak ordaindu behar duen kuota kalkulatzeko bere eta familia-unitatearen egoera ekonomikoari
buruz ezinbesteko dokumentazioa ez badu aurkezten, zerbitzuaren kostu osoa ordaindu beharko du.
SORTZAPENA
8. artikulua.- Tasa sortu eta zergak ordaintzeko betebeharra eratuko da zerga-egitatea osatzen duen udalzerbitzua emateari ekiten zaionean.
LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
9. artikulua.- Arau harmonizatuaren arabera, Leioako Udalean etxez etxeko laguntza-zerbitzua prozedura
irekiaren bidez kontratatzeko baldintza teknikoen pleguak 8.2.C klausula xedatutakoaren babesean,
adjudikaziodunak atxikitzen zaizkion jardueretarako titulazio egokiarekin administrazio-langileak izango
ditu eta hurrengo zereginak hartuko dituzte berengan:
− Etxeetan laguntza-zerbitzua eta atseden-zerbitzua eskaintzean hileko orduak kontrolatu eta jarraitzea.
− Zerbitzuaren erabiltzaileentzat ordainagiriak kudeatu eta kobratzea.
− Eskainitako etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren orduengatik fakturak egin eta bidaltzea.
− Beste edozein administrazio-zeregin, zerbitzua ezin hobeki funtzionatzeko beharrezkoa izanez gero.
Datuetan gezurra esan edo daturik ezkutatzen bada, eskabidea artxibatu edo zerbitzua amaituko da,
jadanik zerbitzua ematen hasi bada. Gainera, horrek ez dio inolako kalterik eragingo gertakari horietatik
erator litezkeen erantzukizunei.
ZERBITZUA ETEN ETA AMAITZEA
10. artikulua.- Honako arrazoi hauengatik etengo da etxez etxeko laguntza-zerbitzua aldi batez:
1. Zerbitzuaren titularra ospitaleratzea edo aldi baterako egoitza-zentroan sartzea. Halakoetan,
zerbitzua familia-unitateko gainerako onuradunei eskaintzen jarrai dakieke, gizarte-langile
arduradunak zehaztutako funtzio eta intentsitateari jarraiki. Dena den, egoera hori gehienez hiru
hilabetetan zehar luzatuko da. Denboraldia zabal daiteke egoera berezietan, balioztapen
teknikoaren arabera.
2. Titularra ohiko etxebizitzatik kanpo egotea, urtebeteko zenbaketan hiru hilabetetik gorako epean.
3. Onuradunak araudi honetan xedatutako eskakizunak ez betetzea.
4. Etxez etxeko laguntza zerbitzua eman behar duten langileek arrisku fisikoa edo psikikoa izatea.
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Zerbitzuaren titularrak, senitartekoek edo legezko ordezkariek Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailari
jakinaraziko diote aldi baterako etenaldia, arrazoia aurreko paragrafoan xedatutakoaren bat bada. Zerbitzua
aldi batez eteten denean, betiere hiru hilabetetik behera, zerbitzuaren titularrak hileko kuota ordaintzen
jarraituko du.
Honako arrazoi hauengatik amaituko da etxez etxeko laguntza zerbitzua:
1. Titularra bere etxebizitzan hiru hilabetetik gora ez egotea eta denboraldi hori igarotakoan
zerbitzuari berriz ez eustea (salbuespenezko kasuetan izan ezik).
2. Titularrak ala borondatezko edota legezko ordezkariak uko egitea.
3. Heriotza.
4. Onuraduna beste udalerri batera aldatzea.
5. Zerbitzua ematea eragin zuen beharrizanaren arrazoia desagertzea.
6. Zerbitzua emateko kontuan hartu diren datuetan zerbait ezkutatu dela edo gezurren bat esan dela
antzematea.
7. Zerbitzua jasotzeko eskatutako betekizunen bat galtzea.
8. Gizarte- eta ekonomia-egoeraren aldaketei buruzko argibideak egutegiko 15 eguneko epean ez
aurkeztea.
9. Zerbitzuaren onuradunak betebeharrak behin eta berriz ez betetzea.
10. Zerbitzua ematen duten langileei eraso fisiko edo psikologikoa eragitea.
11. Arrazoirik gabe, jarraian zerbitzuaren ondoz ondoko hiru ordainagiri (3) ordaintzean atzeratzea.
12. Familia-unitatea eratzen duten pertsonak gizarte-laneko teknikariarekin edo zerbitzua ematen
duten langileekin lankidetzan ez aritzea, gizarte-laneko zerbitzu teknikoek egoera ebaluatu
ondoren.
13. Zerbitzua ematea ezinezko egiten duten bestelako arrazoi larriengatik.
KUOTAN HOBARIAK ETA MURRIZKETAK
11. artikulua.- Diru-sarrerak kalkulatzeko, hurrengo kengarriak kontuan hartuko dira:
a) Aniztasun funtzionala duten pertsonak, ziurtagiriak % 65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila
onartzen badie eta mendekotasun handiko II. eta III. mailan balioztatuak dauden pertsonak:
pertsonako 1.440 euro urtean.
Kontzeptu honengatik gehienez urtean 2.880 euro kenduko dira.
b) Ohiko etxebizitza erosteko eskatutako kredituen interesak eta amortizazioa edo alokairuko
gastuak urtean gehienez 1.440 eurora arte.
Familia-unitate bakoitzean egin daitekeen gehieneko kenketa 2.880 eurokoa izango da urtean.
Kengarriak familia-unitatearen urteko diru-sarrerei aplikatuko zaizkie.
c) Pertsona bat gizarte-kalteberaren egoera berezian egongo da, urteko diru-sarrerak 9.196,60 euro
edo hortik beherakoak direnean.
Gizarte-kalteberaren egoera berezian daudelako, pertsonek babes berezia behar badute, udaleko
gizarte-zerbitzuek jakinarazi ostean, Alkatetzak ekarpena zati batean edo erabat murriztea aitor
dezake.
Aurreko paragrafoan aipatutako ustezkoan izan ezik, kuota ordaintzen ez bada, zerbitzua
amaitutzat joko da.

HIRUGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez,
BAOn eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean;
epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
LAUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
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BOSGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
SEIGARRENA: Ordenantza fiskalaren testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian
argitaratzea.
22.- BIDAIARIEN HIRI-ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA:
Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 105 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
Tasa ezartzeko eta horren inguruko ordenantza fiskala onartzeko proposamena aztertu da
eta espedientean aurki daiteke.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabost botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak), aurkako hiru
botorekin (saioan zeuden Esnatu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak) eta bi abstentziorekin
(Leioako Alderdi Popularreko bi botoak), honako hau ERABAKI DU, Tokiko araubidearen
oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluko d eta e letrek aitortutako
ahalmena betez, eta, besteak beste, Bizkaiko tokiko ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta zerga zehatz honen araudian xedatutakoarekin bat etorriz,
LEHENENGOA: BIDAIARIEN HIRI-ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA
ezartzea.
BIGARRENA.- Bidaiarien hiri-zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza
fiskala behin-behinekoz onartzea honako edukiarekin:

LEIOABUS-HIRIKO GARRAIO-ZERBITZU KOLEKTIBOA EMATEAGATIKO
TASA/TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO
URBANO-LEIOABUS
2018ko tarifa
I. ZERGAPEKO EGITATEA.

Tarifa 2018
I. HECHO IMPONIBLE.
Artículo 1.

1. artikulua
Zergapetzen den egitatea hiriko garraio publiko
kolektiboaren zerbitzua ematea izango da.
II. SUBJEKTU PASIBOAK.

El hecho imponible está constituido por la
prestación del Servicio de Transporte Público
Colectivo Urbano.
II. SUJETOS PASIVOS.
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2. artikulua.

Artículo 2.

Tasaren subjektu pasiboak dira Zergei buruzko
Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluak aipatzen
dituen pertsona fisikoak nahiz juridikoak eta
entitateak, betiere Ordenantza honek araututako
Udal Zerbitzuaren prestazioa eskatu badute edo
horren onuradun badira.

Son sujetos pasivos de la Tasa las personas
físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere
el artículo 34.3 de la Norma Foral General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por la prestación del Servicio Municipal
regulado en esta Ordenanza.

III. ZERGA OINARRIA

III. BASE IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

Zerga Oinarria Zerbitzuaren kostu erreala edo
aurreikusitakoa da, aintzat hartuta zerbitzuaren
edo jardueraren kostu osoa osatzen duten
zuzeneko eta zeharkako gastuak, barne daudela
finantza gastuak, ibilgetuaren amortizazioa eta,
hala badagokio, tasa duen zerbitzuaren edo
jardueraren
arrazoizko
garapenaren
mantenimendua bermatzeko behar direnak.

La Base Imponible está constituida por el coste
real o previsible del Servicio, tomando en
consideración los gastos directos e indirectos que
contribuyen a la formación del coste total del
servicio o la actividad, incluso los de carácter
financiero, amortización de inmovilizado y, en su
caso, los necesarios para garantziar el
mantenimiento de un desarrollo razonable del
servicio o actividad cuya por cuya prestación o
realización se exige la Tasa.

IV. ZERGA-KUOTA

IV. CUOTA TRIBUTARIA

4. artikulua

Artículo 4.

Ordenantza honek araututako zerbitzuak edo
jarduerak emateko zerga-kuotak honako hauek
dira:

Las cuotas tributarias por la prestación de
servicios o la realización de actividades reguladas
en esta Ordenanza se fijan en la forma que sigue:

Leioabus-hiri garraio
publikoak emateagatik

Por la prestación de los servicios públicos del
transporte colectivo urbano Leioabus

kolektiboaren

zerbitzu

1. Zerbitzu edo jarduera mota Kuota/€

1. tipo de Servicio o actividad Cuota/€

a. Txartel arrunta bidaiako……. 1,00
b. Barik txartelaren tituluak……… *

a. Billete ordinario por viaje……. 1,00
b. Titulos Tarjeta Barik…………… *

(*) Hasiera batean, Barik txartelean dauden
tituluak honako hauek dira: Creditrans, Gizatrans,
Bidai 50, Bidai 70, Urrea Bidaia (Familia
Ugarikoak barne) eta BBC titulua, Bilbao Bizkaia
Card turismo-txartelean dagoena. Titulu horiek
sartu, abian jarri eta kudeatzea Hitzarmen
honetan araututa dago: “Lankidetza-hitzarmena,
2018ko irailaren 3koa, Leioako Udalaren eta
Bizkaiko Garraio Partzuegoaren artekoa, Barik
kontakturik gabeko txartela eta horrek dituen
tituluak ezarri, kudeatu eta ustiatzeko udalerri
horretako hiri garraio koketiboaren zerbitzu
erregular iraunkorrean.”

(*) Inicialmente, los títulos contenidos en la tarjeta
Barik cuya incorporación, puesta en operación y
gestión se regulan en el “Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Leioa y el
Consorcio de Tarnsportes de Bizkaia para la
implantación, gestión y explotación de la tarjeta
sin contacto Barik y los títulos en ella contenidos
en el servicio regular permanente de transporte
colectivo urbano de viajeros de dicho municipo de
3 de septiembre de 2018” son los siguientes:
Creditrans, Gizatrans, Bidai 50, Bidai 70, Bidai
Oro (incluidos los de Familia Numerosa) y el título
BBC, albergado en la tarjeta turística Bilbao
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Bizkaia Card.
Horien guztien tarifak, modalitate guztietan,
urtero
ezarriko
ditu
Bizkaiko
Garraio
Partzuergoak.

Las tarifas de todos ellos, en sus diferentes
modalidades, se establecerán anualmente por
el Consorcio de Trasnporte de Bizkaia.

V. ZERGA-KUOTA

V. CUOTA TRIBUTARIA

5. artikulua.

Artículo 5.

Sortu egiten da tasa, eta zerga ordaintzeko
beharra sortzen da zerga-oinarria den zerbitzua
ematen hastean. Ondore horietarako, zerbitzua
ematen hasi dela ulertuko da berau eskatzen den
datan.

Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la prestación del
servicio que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha
prestación del servicio en la fecha de solicitud de
mismo.
VI. GESTIÓN, TÉRMINOS Y FORMAS DE
PAGO

VI. KUDEAKETA,
ORDAINTZEKO ERAK
6. artikulua.

TERMINOAK

ETA

Artículo 6.
Tasaren likidazioa eta ordainketa zerbitzua
ematearekin batera egingo dira. Dena dela,
administrazioak likidatu eta ordaintzea eskatu
ahal izango du eskabidea erregistratzearekin bat.
7. artikulua
Likidazioa eta zerga-bilketa garraio zerbitzuaren
operadorearen eta/edo Garraio Partzuergoaren
kontura izango dira aldian behingo txartelerako
eta Barik tituluetarako, hurrenez hurren.
Aurrez aipatutako Leioako Udalaren eta Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren arteko hitzarmena betez,
azken horren Kudeaketako Zuzendaritzak izango
du eskumena akordioak, hitzarmena eta
kontratuak negoziatu, tramitatu, esleitu eta
formalizatzeko
–garraio
zerbitzuko
operadorearekin sinatu behar dena barne-, baita
neurriak
hartu
eta
egokitzapenak
zein
ekipamenduak egiteko ere, Barik txartela egoki
ezarri, kudeatu eta ustiatu dadin.

Geroago, erabakiko den aldizkakotasunarekin,
Udal Aurrekontu Orokorraren diru-sarreren
egoerari dagokion aurrekontu-aplikazioan likidatu,
onartu eta sartuko dira diru-sarrerak, hain zuzen
ere,
Leioabus-Hiri
Garraio
Kolektiboaren
Zerbitzua emateagatiko tasaren ondorio direnak.

8.artikulua
Ordenantza honetan xedatuta ez dagoenari
Kudeaketa, Diru-bilketa eta Ikusketari buruzko

La liquidación y pago de Tasa se practicará
simultáneamente a la prestación del servicio. La
administración, no obstante, podrá liquidar y exigir
su pago al tiempo de ser registrada su petición.
Artículo 7.
La liquidación y recaudación será a cargo del
operador del servicio de transporte y/o Consorcio
de Transportes para el billete ocasional y los
títulos Barik, respectivamente.
En virtud del precitado convenio entre el
Ayuntamiento de Leioa y el Consorcio de
Trasnportes de Bizkaia, queda delegada en la
Dirección Gerencia de este último la competencia
para negociar, tramitar, adjudicar y formalizar
acuerdos, convenio y contratos –incluido el que
ha de suscribirse con el operador del servicio de
transporte-, adoptar medidas y actuaciones al
objeto de la realización de cuantos desarrollos,
equipamientos y adaptaciones sean precisos para
llevar a buen término la implantación, gestión y
explotación de la tarjeta Barik.
Posteriormente, con la periodicidad que se
acuerde, se liquidarán, aprobarán e ingresarán en
la aplicación presupuestaria correspondiente del
estado de ingresos del Presupuesto General
Municipal, los ingresos derivados de la Tasa por
prestación del Servicio de Transporte Público
Colectivo Urbano de Leioa_Leioabus.
Artículo 8.
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza
se aplicará la Ordenanza Fiscal General de
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Ordenantza Fiskal Orokorra aplikatuko zaio.
VII. AZKEN XEDAPENA.
Ordenantza fiskal hau indarrean sartuko da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunean.

Gestión, Recaudación e Inspección
VII. DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor
al día día siguiente su publicación en el
Boletín Oficial de Bizkaia.

HIRUGARRENA: Erabakia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jartzea, 30 egunez,
BAOn eta lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean argitaratu ostean;
epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu ere bai.
LAUGARRENA: Era berean, eta Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
50. eta 53.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, ordenantza fiskalaren proiektua argitaratuko da,
gutxienez erakundearen webgunearen edo egoitza elektronikoaren bidez hasieran onetsi eta
berehala.
BOSGARRENA: Hala baleude, onartzeko behin betiko Udalbatzaren erabakiz
erreklamazioak ebaztea, 30 egunak igarotakoan erreklamaziorik ez badago, 9/2005 Foru Arauak
16.3. artikuluan xedatutakoaren babesean, behin-behineko erabakia automatikoki behin betiko
bihurtuko dela kontuan hartuta.
SEIGARRENA: Ordenantza fiskalaren testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian
argitaratzea.
23.- 2018KO IRAILEAN UDALAREN ERAIKINAK ETA LOKALAK GARBITZEARI
DAGOKION FAKTURAREN ERAGOZPENA KENTZEA.

Proposamena irakurrita, aintzat hartu da 105 zenbakiko irizpena, 2018ko urriaren 17an
Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezian hartutakoa, kontuan hartuta horren
ziurtagiria espedientean jasotzen dela.
Ikusita: Bulego Teknikoak udalaren lokalak garbitzeko zerbitzuaren inguruan egindako
txostena.
Ikusita: kontratu horren fiskalizazioari buruzko Kontu-hartzailetzaren txostena.
Oinarria: Osoko Bilkuraren 8. Erabakia, 2011ko irailaren 29koa; horren bidez, udalaren
lokalak garbitzeko zerbitzuen kontratua adjudikatu zen.
Oinarria: 2011ko azaroaren 7an sinatutako kontratuaren bitartez formalizatu zen, hasieran
lau urterako, formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera; beste bi urtez luzatzeko aukera zegoen,
gehienez sei urtera arte.
Oinarria: administrazio klausula arautzaileen pleguen 10. puntuan ezarri zenez, “kontratu
honek lau urte iraungo ditu administrazioaren dokumentuan formalizatu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatzen hasita. Nolanahi ere, aldeek hala adostuta, hura aldatzea eta luzatzea erabaki
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ahalko da, kontratua amaitu baino gutxienez hiru hilabete lehenago, eta ezingo du iraun sei urte
baino gehiago, luzapenak barne”.
Kontuan hartu da, horrenbestez, kontratazio epea iraungi egin dela eta, horrenbestez,
indarrean dagoen kontratua izateak ematen duen babes legaletik kanpo dagoela une honetan.
Kontuan hartu da enpresak zerbitzuak ematen jarraitzen duela eta, horrenbestez, egindako
lanei dagokien faktura ematen jarraitzen duela. Hala frogatzen du TB 2018/1.237 zenbakidun
fakturak, 2018-09-25ekoak (Kontabilitate Erregistroko zk.: 4.628). Faktura horren zenbatekoa
171.281,79 euro izan zen (gehi BEZa: 35.969,18 euro), eta horrek 207.250,97 euroko gastua ekarri
du, guztira, Leioako udal-eraikinak eta -lokalak garbitzeko zerbitzuengatik irailean.
Oinarrian: Udal Bulego Teknikoak urriaren 1ean txostena egin du, aurkeztutako faktura
ordaintzearen aldekoa, zerbitzu horiek benetan eman direla dioen argudioan oinarrituz.
Oinarria: Udal Kontu-hartzailetzak urriaren 2an eragozpen-oharra egin du, udal-lokalen
garbiketa zerbitzua ematen duen enpresak aurkeztutako faktura ordaintzeko proposamenaren
haritik, dagoeneko iraungita baitago, argudiatuz horrek “ordainketa betebeharrak aitortzeko
funtsezko izapide edo betekizunen espedientean omisioa” dakarrela.
Oinarria: Sektore Publikoko kontratazioa arautzen duen araudia, alegia, urriaren 30eko
30/2007 Legea eta azaroaren 8ko 9/2017 Legea; baita Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua eta Aurrekontua
Betearazteko Araua ere. Azkenengo hori gaur egun indarrean den 2018ko aurrekontu
orokorrarekin batera onetsi zen eta hari gehitu zitzaion eranskin modura.
BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu eta gero, Leioako Udalbatzak, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), aurkako hiru botorekin (saioan dauden Esnatu Leioa taldeko hiru
zinegotzien botoak) eta bost abstentziorekin (EH-Bilbu Leioa taldeko hiru zinegotzienak eta
Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU:
Lehenengoa.- Udal Kontu-hartzailetzak agertutako eragozpena kentzea, udalaren lokalak
garbitzeagatiko 2018ko iraileko faktura ordaintzeari buruzkoa, Udalaren Zerbitzu Teknikoek
2018ko urriaren 1ean hartara egin zuten aldeko txostenarekin bat etorriz.
Bigarrena.- Horren ondorioz, TB 2018/1.237 zenbakidun faktura ordaintzea, 4.628
kontabilitate erregistro zenbakiduna, 207.250,97 eurokoa (BEZ barne) udal-lokalen garbiketa
zerbitzua irailean emateari dagokiona, Enviser Servicios Medioambientales S.A.U. enpresaren
alde.
Hirugarrena.- Ebazpen hau aurreko puntuan aipatutako enpresari jakinaraztea.
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II.- OSOKO BILKURAK UDAL-GOBERNUKO KUDEAKETARI
EGINDAKO KONTROLA ETA JARRAIPENA
24.- ALKATETZA-UDALBURUTZAREN DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNUBATZARREAN HARTUTAKO ERABAKIAK, 2018-09-20tik 2018-10-17ra:
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.e)
artikuluan xedatutakoari erreparatuz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eta Toki Korporazioen
Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoko Araudiaren 42. artikuluak (azaroaren 28ko
2586/1986 Errege Dekretuak onetsia) emandako idazketan, osoko bilkurako espedientean
honako hau jasota dago, azter dadin, idazpuruan aipatutako epean alkatetzak emandako
dekretuen kopia, dagokion tokian ondoren artxibatzeko aukera alde batera utzi gabe.
Udalbatza jakitun geratu da.
25.- PREMIAZKO MOZIOAK
Idatz-zati honetan ez da premiazko moziorik aurkeztu.
26.- GALDE-ESKEAK
26.1.- Leioako Alderdi Popularrak aurkeztutako idazkia (sarrera-erregistroa: 13868/18),
bozeramailea aldatu eta informazio-batzordeetan kideak izendatzeari buruzkoa.
Leioako Alderdi Popularreko bozeramaileak Udalbatzari 2018ko urriaren 25ean (sarreraerregistroa: 13868/18) aurkeztutako idazkiaren berri eman dio. Horren bidez, bozeramailea aldatu
eta informazio-batzordeetan kideak izendatzen ziren:
• Leioako Alderdi Popularreko udal-taldean bozeramailea izendatzea:
o Bozeramailea: Jazael Martínez Esteban.
o Ordezkoa: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
• Hirigintza eta Etxebizitza; Obra eta Zerbitzu; Mugikortasun eta Ingurumenaren
Informazio Batzordea:
o Kide titularra: Jazael Martínez Esteban.
o Ordezko kidea: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
• Barne Araubideko Informazio Batzordea:
o Kide titularra: Jazael Martínez Esteban.
o Ordezko kidea: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
• Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezia:
o Kide titularra: Jazael Martínez Esteban.
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o Ordezko kidea: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
• Hezkuntza eta Hiritarren Partaidetzaren Informazio Batzordea:
o Kide titularra: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
o Ordezko kidea: Jazael Martínez Esteban.
• Gizarte Ekintza, Osasun, Kontsumo, Berdintasun eta Garapenerako Lankidetzako
Informazio Batzordea:
o Kide titularra: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
o Ordezko kidea: Jazael Martínez Esteban.
• Kultura, Kirolak, Gazteria eta Hizkuntza Politikaren Informazio Batzordea:
o Kide titularra: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
o Ordezko kidea: Jazael Martínez Esteban.
• Ekonomiaren Sustapen eta Garapeneko, Prestakuntzako eta Enpleguko Informazio
Batzordea:
o Kide titularra: Xabier Olabarrieta Arnaiz.
o Ordezko kidea: Jazael Martínez Esteban.
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.
Eta arratsaldeko zortziak eta berrogeita zazpi minutu direnean, AlkatetzaUdalburutzak ekitaldia bukatutzat eman du, eta Idazkaritza honi dagokion akta egiteko agindu
dio, adostutako eran onetsi dena. Hori guztia ziurtatu dut idazkaria naizen honek.
O.E.
ALKATEA,

IDAZKARI NAGUSIA,
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