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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Zergen eta precio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea

Ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu 2019ko zergen eta prezio publikoen ordenantzen 
aldaketari behin-behineko onarpena ematen dio erabakiari; beraz, behin betiko onartzen dira, 
eta oso-osorik ematen da argitara aipatutako aldaketa.

Ordenantza behin betiko onartzeko erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, jurisdikzioarenak, ezartzen duenari 
jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazio Auzietarako Sa-
lan. Horretarako, bi hilabeteko epea izango da, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita.

Murgian, 2018ko abenduaren 21ean

Alkate-lehendakaria
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA

Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik 
ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza

Azken xedapena

Zerga-ordenantza honen azken aldaketa 2018ko urriaren 18an onartu zen behin betiko, 
2019ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta aldatzea edo baliogabetzeaerabakitzen den 
arte jarraituko du indarrean.

2. Zaborra biltzeko zerbitzua:

Etxebizitzak 73,76 euros

Profesionales lokalak 73,76 euros

Dendak 147,42 euros

Zerbitzuetarako lokalak

Altube Estatua 4.443,68 euros

Guardia Zibilaren Kuartela 596,98 euros

Lanbide Heziketako Institutua 176,56 euros

Karitateko Ahizpak (zaharra) 176,56 euros

Zarateko Karmeldarrak 176,56 euros

Markinako Landa Etxea 176,56 euros

Sarrito Aterpetxea 176,56 euros

Ostalaritza - Kirolak

Txokoak 206,46 euros

Taberna kafetegiak 206,46 euros

Sardexka bateko jatetxeak 354,02 euros

Sardezka biko jatetxeak 442,26 euros
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Estatua-Nekazaritza turismoa 181,32 euros

Hotelak 181,32 euros

Adineko pertsonen egoitza 20 leku 181,32 euros

Adineko pertsonen egoitza 21 eta 40 leku artean 304,00 euros

Adineko pertsonen egoitza 40 baino gehiago 426,62 euros

Kirolgunea 610,76 euros

Gizarte Zentroak 131,14 euros

Industria

500 m2 edo gutxiago 163,10 euros

501 eta 1.000 m2 bitartean 596,82 euros

1.001 eta 3.000 m2 bitartean 914,64 euros

3.001 eta 10.000 m2 bitartean 1.372,02 euros

10.000 m2 baino gehiago 1.829,40 euros

Gorago aipatutako epigrafeetan jasotzen ez diren dendek, industriek eta fabrikek itxura dela 
eta ondoen egokitzen zaien taldekoek ordaintzen dutenaren arabera ordainduko dute.

Tarifak aplikatzetiksortzen diren kuotak urteari dagozkio, eta zorra urte bakoitzeko lehenengo 
egunean sortzen da; Udalak, hala ere, seihilekoetan kobra dezake tasa hori.
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