ZERBITZUEN
ZERRENDA BERHAZ
HAZ 010 WEB

ZERBITZUAK /TRAMITEAK

UDAL MAKINAK (Kirol
Patronatuan eta
Gizarte eta Kultura
Etxean)

ERREGISTROA

Udalari zuzendutako dokumentazioaren erregistroa
Berehala
Erregistro hitzarmena indarrean duten beste
administrazioetara dokumentuen erregistro eta/edo
bidalketa Berehala
BIZTANLEEN ERROLDA / ERROLDA ZIURTAGIRIAK

Biztanleen Erroldan altak eta helbidea aldaketak berehala

Errolda, heriotza edo/eta alkarbizitza agiriak berehala
Errolda, heriotza edo/eta alkarbizitza ziurtagiriak
2 lanegun

 

Errolda ziurtagiri bereziak



Beste datu pertsonal batzuk aldatzea Berehala



Ofiziozko baja eskariak
ZERBITZUAK /TRAMITEAK

Ofiziozko baja dala ta espedientearen egoerari buruzko
ziurtagiria (tasa daroa) gehienez 15 egun

HAZ 010 WEB



Atzerritarren errolda eguneratu Berehala
TXOSTENAK ETA BESTELAKO ZIURTAGIRIAK

Antolamenduaren barneko etxebizitza ziurtagiria



Distantzia kilometrikoaren ziurtagiria 3 egun



UDAL MAKINAK

Polizien argitze-agirien eta txostenen kopia (tasa daroa)



Ondasun ziurtagiria



Landa lurreko ondasun higiezinen ziurtagiriak
Berehala



Uri lurretako katastro ziurtagiriak
UDAL ZERGAK eta TASAK

Ordaindutako edo ordaindu gabeko erreziboen kopiak
Berehala
Banku helbideratzeak Berehala
Ordainketa egoeren kontsulta Berehala

Helbide fiskala aldatzea Berehala
Ordainketak atzeratzea/zatitzea erizpideak



Salbuespenak edo hobariak zergetan, tasetan eta prezio
publikoetan



Autokitapenak igorri eta/edo helbideratu (Aurretiazko
komunikazinoak, Musika eskolako matrikulak eta ikastaro
bereziak, hilerriko zerbitzuak ehorztetxeei) Berehala
Sastar batze zerbitzuaren abondaduak: alta eta
titularidade aldaketea Berehala
Trakzino mekanikozko ibilgailuen udal erroldan altea
emon Berehala
OBRAK

Obra txikietarako lizentzien tramitazinoa (bide publikoa
okupatzeko lizentzia, aldaminoak, hesiak… ) Tasa daroa
Gehienez aste bete



Obra handien lizentzia eskaria Tasa daroa


HAZ

ZERBITZUAK /TRAMITEAK

ENPRESA LEHIATILA

Jardueren aurretiazko komunikazinoak Tasa daroa



Bide publikoa okupatzeko lizentzia eskariak:
ostalaritza-establezimentuetan, mahaiak, aulkiak
ipinteko… Tasa daroa



Ostalaritza eta erakusketariak

010



WEB



UDAL MAKINAK

Errotuluak jartzeko lizentzia – Tasa daroa- Diru
laguntza jaso daikezu



Fakturak aurkeztu

ESKARI ZEHATZAK

Ondare erantzukizun eskariak



Garajeetara igarotzeko, pasabide eta erreserben
eskariak Tasa daroa



Lurren segregazino eskariak



Alkarketa zibilen udal erregistrorako eskariak Tasa
daroa



Ezkontza zibilak egiteko eskariak Tasa daroa



Katastro zenbakiaren eskaria
Gehienez 2 lanegun



Espedienteen kopia eskaria Tasa daroa
Gehienez aste bete



Artxiboko espediente, plano, argazkien… eskariak Tasa
daroa



Tramiteak on line egiteko pasahitzen eskaria
Berehala
Eskaintza publikoan parte hartzeko eskaria . Tasa
daroa



Datu estatistikoen eskaria
Berehala / Konplexuak 10 egun





TRAFIKO ISUNAK ETA BESTELAKO ZIGORRAK

Isunen/zigorren ordainketa edo helbideratzea
Deskargu orriak aurkeztu



Zigor espedientearen errebizio eskaria



Gidaria identifikatzea


HOBARIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

Diru-laguntzak eskatzea (kultura, gazteria, kirol,
gizarte zerbitzuak, Beruala, euskera… arlokoak).







Diru-laguntzak justifikatzea



Trakzino mekanikozko ibilgailuen zerga salbuespena



Ondasun higiezinen zerga hobaria



TXARTELAK, BAIMENAK ETA BESTELAKO EGIAZTAGIRIAK

Ezinduentzako aparkaleku txartela



Oinezkoentzako eremuetan sartzeko baimenak eta
berriztapenak



Jubilatuei bideratutako Bermibus txartela
Ustez arriskutsuak diren animaliak edukitzeko lizentzia
Tasea daroa



Ustez arriskutsuak diren animalien erregistroa Tasea
daroa



Karabina eta arma txartelak Tasa daroa



Lurren balioaren gehikuntzearen
kitatzeko kontsultak(L)
Berehalako tramitea

ganeko

zergea


Eskaera eta espediente hasiera

Informazioa

HAZ 010

KUDEAKETAK /TRAMITEAK

BESTELAKO ZERBITZUAK

Galdutako gauzak Berehala
Hitzorduak Berehala
Argitalpenak:
udalak
diruz
lagundutako
argitaratutako produktuak Berehala

edo

Abisuak, kexak eta iradokizunak Gehienez 30 egun
Kontratazio publikoa. Kontratatzailearen profila
Udaleko edozein datu baseetako datuak aldatu,
eguneratu zein zuzentzeko, herritarrek emoten
dabezan datu zuzenak jaso Berehala



WEB

UDAL MAKINAK

Dokumentuen itzulpena
Edukiaren arabera jasotzean adierazitako epea



Konpultsak Berehala
INFORMAZIOA

Kultur agenda eta herriko beste jarduera batzuk

Hiriko erakundeen, enpresen eta elkarteen informazioa
Udal ekipamenduak eta zerbitzuak
Udalaz kanpoko tramite eta telefono ohikoenak
Imsersoko bidaiak
Garraio publikoa: Bermibus, bizkaibus, trena...
Udalak antolatutako ikastaroak: Musika Eskolan,
Gizarte eta Kultura Etxean, besteleakoak
Udaleko oposizino eta deialdi publiko guztien
baldintzak, oinarriak eta parte hartzeko erispideak
Udalagaz
edo
bere
erakunde
erlazionatutako informazinoa
Berehalako tramitea

autonomoakaz

Informazioa

Kultura Etxeko ordutegi barruan.

Eskaera eta espediente hasiera

