
   

HONDAKIN BILKETA  
1 .Etxeko tarifa urtean 65,65 € 
2. Tarifa profesionala: profesionalen zerbitzu eta bulegoak: ile-apaindegiak, optikak, tindategiak, 
ikuztegiak, abokatuak, psikologoak, psikiatrak, terapeutak, arkitektoak, gestoriak, aseguru etxeak, 
notariotzak, beilatokiak, edertasun zentroak, higiezinak 

urtean 76,18 € 

3.1. Merkataritza tarifa: merkataritza eta zerbitzuak, elikagai eta elektrogailuen sektorekoak ez 
direnak eta banketxeak, 200 m² baino gutxiago dituztenak: mertzeriak, drogeria, zapata-dendak, 
arropa-dendak, argazki-dendak, estanko eta liburu-dendak, loradendak, kirol dendak, 
puerikulturako denda, bazarra, bulegoko hornigaiak, okindegiak, altzari denda, apaingarri eta 
oparien denda, pintura denda, litxarrerien denda, farmaziak eta albaitariak. 

urtean 
92,04 € 

3.2 Merkataritza. Elikagai dendak (harategi, arrandegi, fruta-denda....), supermerkatu 
txikiak eta autozerbitzuak, elektrogailu-dendak, burdindegiak urtean 

172,25 € 

3.3 Merkataritza. Elikagai dendak (supermerkatuak) urtean 
591,68 € 

3.4 Merkataritza saltoki handiak urtean 1.173,26 € 

4.1 Industria tarifa: Lantegi eta tailer eta komertzial biltegiak 5 langile arte urtean 92,04 € 

4.2 Lantegi, tailer eta komertzial biltegiak, 5 langile baino gehiago urtean 
184,08 € 

5.1 Ostalaritza tarifa: Ostatu eta kafetegiak. 30 m2 baino txikiagoak urtean 
313,03 € 

5.2 Ostatu eta kafetegiak. 30 m2 baino handiagoak eta janari-denda bertan dutenak urtean 
469,54 € 

5.3 Kategoria bereziko ostatuak, pub eta dantzalekuak urtean 
626,07 € 

5.4 Jatetxeak. Bortz mahai edo gutiago dituzten jatetxeak eta 20 bazkide baino gutxiago 
dituzten elkarte gastronomikoak. 

urtean 
469,54 € 

5.5 Jatetxeak. Bortz mahai baino gehiago dituzten jatetxeak, 100 lagun edo 
gutxiagorendako 

urtean 
626,07 € 

5.6 Jatetxeak. 100 mahaikide baino gehiagorendako tokia dutenak urtean 
991, 68 € 

5.7 Landetxeak urtean 
98,48 € 

5.8 Hostal eta hotelak. 10 logela edo gutxiago dituztenak urtean 
469,54 € 

5.9 Hostal eta hotelak. 10 logela baino gehiago dituztenak urtean 
626,07 € 

5.10 Hostal eta hotelak. 10 logela edo gutxiago dituztenak eta taberna eta/edo jatetxe zerbitzurik 
ematen ez dutenak ostatu harturik ez dauden pertsonendako 

urtean 
98,48 € 

5.11 Aterpetxeak eta kanpinak. 50 lagun edo gutxiagorentzat tokia dutenak urtean 469,54 € 

5.12 Aterpetxeak eta kanpinak. 50 lagun baino gehiagorentzat tokia dutenak urtean 991,68 € 

6 Osasungintza tarifa: Zahar etxea eta eritetxea urtean 591,68 € 

6.1 Hortz-klinikak, entzumen, oftalmologia, bizkortze eta antzeko bulegoak, yoga, meditazio eta 
antzeko zentroak, masaje, fisietorepia eta antzeko zentroak 

urtean 
81,31 € 

7.1 Hezkuntza tarifa: Akademiak (informatika, hizkuntzak, musika...) urtean 
81,31 € 

7.2 Haurtzaindegiak, haur eskolak urtean 184,08 € 

 
 



   

 


