BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, ekainak 19. Asteazkena

460. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Gorlizko Udala
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko Tasak arautzen dituen Ordenantza fiskala.

Udalbatzak, 2019ko otsailaren 11ko bilkuran, behin-behingoz onartu zuen «udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu
beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa, F epigrafean».
Akordioa 2019ko otsailaren 22an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 38.
zenbakian. Horiek horrela, apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena, 49. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, eta jendaurreko aldian alegaziorik aurkeztu ez denez, ordenantza behin betiko onartuta geratzen da.
Bidezkoa da beraz udal ordenantza hori oso-osorik argitaratzea.
Gorlizen, 2019ko ekainaren 11n.—Alkatea, Arantza Etxebarria Villabeitia
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UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIK
EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO
TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
F EPIGRAFEA
Gune Urdina

Euroak

Aparkatzeko 30 minutu gehienez

0,00

30 minutik 60 minutu artean

0,70

60 minutik 90 minutu artean

1,40

90 minutik 120 minutu artean

2,00

120 minutik 150 minutu artean

2,50

150 minutik 180 minutu artean

3,50

180 minutik 270 minutu artean

4,50
Gune berdea

Euroak

Goizez astelehentik domekara

5,00

Arratsaldez astelehentik domekara

5,00

Egun guztirako

8,00

Gune berdean aparkatzea orduko

1,00/orduko
Bonoak

Euroak

Ibilgailuko udalerrian erroldatuta egonda ibilgailuen transferentzia Gorlizko
udalerrira egiaztatzen eta gainerako egoiliarrei ezarritako baldintzak betetzen
dabezanei

30,00

Txartela emotea matrikula bakarrari atxikitzea ordainduta daukaten etxebizitzetako Ondasun higiezinen gaineko zerga guztiei (etxebizitzaren zenbaki
finkoa), erroldatuta egonda zein ez eta ez da egiaztatu behar ahaidetasun-harremanik

50,00

Txartela emotea matrikula bakarrari atxikitzea ordainduta daukaten etxebizitzetako Ondasun higiezinen gaineko zerga guztiei (etxebizitzaren zenbaki
finkoa), erroldatuta egonda zein ez eta ez da egiaztatu behar ahaidetasun-harremanik

50,00

Udaldiko egoiliarrak ondasun higiezinen gaineko zerga barik

50.00 (15/hileko)
Euroak

30,00
(10,00/hileko)
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Aparkatzeko txartel bereziak

A)	Zabaltzeko lizentzia edo aurretiazko jakinarazpena daukaten Gorlizen sozietatearen egoitzadun Ekonomia-jarduerei.
B)	Saltegi, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduetako Gorlizen bizi
ez diren langileei.
C)	Gorlizko herriari zerbitzua emoten deutsien herri-erakundeak euren langile-zerrendan sartutako Gorlizko udalerria bizi ez direnen langileei.
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