
Herri jabaria hartzea

Espte. zk.

Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-postal

Enpresaren izena IFK 

Enpresaren helbide  e-posta  Finkoa

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

Herri jabaria hartzeko era:
Kokalekua Zenbakia: nondik nora

      Ibilgailuak kendu                                              Esparrua itxi                                               Edukiontzioa jarri 

Metroak, gutxi gorabera Bestelako hornigaiak Kopurua

Obraren hasiera data Aurreikusitako amaiaera data

Oharrak

Dirua  k/k honetan sartu: Kutxabank: 2095 5064 83 1062389530

Tasak ordaintzearen agiria aukezteko:

• Aurrez aurre: ZU! Zerbitzuan edo Udaltzaingoan

• e-postaz: udaltzaingoa-policialocal@errenteria.eus

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

                                                                  Errenteria, 

Eskatzailea

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

mailto:udaltzaingoa-policialocal@errenteria.eus
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus


2.05.-TASA: JABARI PUBLIKOAN OBRA, ALDAMIO, EDUKIONTZI, GARABI, MATERIALAK METATZE, MUDANTZA EDO

HORIEKIN LOTUTAKO BESTE JARDUEREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDUA.

Atal honetan sartuta daude obrak egin edo lizentzia eman ondoren partikularren esku-hartzearekin lotutako jarduera guztiak.

Eta horrek baldin badakar  jabari  publikoa behin-behinean hartzea,  aldamio,  edukiontzi,  garabi,  karga-  jasogailua nahiz

materialak edo beharrezko beste edozein elementu laguntzaile metatzea horrelakoren bat instalatu behar denean.
  

2.05.- Tarifak

Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako Ml: €/ml eta aste edo frakzioko. 2,38 €/ml

Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako Ml: €/ml eta aste edo frakzioko. 3,64 €/ml

Okupazio lineal hori baimenduko da gutxieneko beharrezko zabalerarako eta gehienez bi metrorako.

Beharrezkoa denean zabalera handiagoko okupazioa eremu jakin batean, sortutako eremuan m2

bakoitzeko prezio hauek ezarriko dira.

Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako M2: €/m2 eta aste edo frakzioko. 1,23 €

Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako M2: €/m2 eta aste edo frakzioko. 1,80 €

Beste igoera batzuk

Okupaziorako beharrezkoa balitz ibilgailuak ateraraztea, erretiratutako kotxe bakoitzeko ondorengo

euro kupurua igoko da, era bakarrean eta lehen aldian soilik.
3,90 €

Gainera, TAOk erregulatutako eremuko aparkalekuetan eragiten denean, ondorengo euro kopurua

igoko da astean (edo frakzioa bigarren egunetik aurrera) ezabatutako aparkaleku bakoitzeko.
4,98 €
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