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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen 
dituen zerga ordenantza aldatzeari

Erreklamaziorik ez denez aurkeztu ondoren aipatzen den zerga ordenantzaren aldaketari, zei-
nari hasierako onarpena eman zion erabakia 2017ko azaroaren 3an argitaratu baitzen ALHAOn 
(126 zk.).

1. Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren (hirigintza zerbitzuak) tasa arautzen duen 
ordenantza. Behin betiko onartuta geratzen da, eta testua osorik argitaratzen, apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 70.2. artikuluan jasotako ondo-
rioetarako.

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza

Hirigintza eta ingurumena

I. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Udal honek, bat etorriz Arabako lurralde historikoko toki ogasunak arautzen dituen foru arauak 
xedatzen duenarekin, eranskinean ageri diren zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren 
tasak ezarri eta eskatzen ditu, ordenantza honetan ezarritako eran, zeinaren zati baitira.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatzekoa da.

II. Zerga gaia

3. artikulua

Zerga gaia da udalak benetan zerbitzua ematea edo jarduera egitea, zerbitzu hori gizaba-
nakoek zuzenean eskatu dutelako, edo gizabanako horiek egin dituzten edo egin ez dituzten 
jardueren ondorioz zeharka sortua izan delako.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoko zergen foru arau 
orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakundeak, baldin 
eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz gozatzen badute.

2. Zergadunaren ordezkoak izango dira:

a) Zerbitzu edo jardueren tasetan, onura edo eragina jasotzen duten erabiltzaileen etxebizitza 
edo lokalen jabeak; haiek, hala badagokio, onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete.

b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, zerbitzu hauen tasetan: suteen 
prebentzioa eta itzaltzea; aurri, eraikuntza eta eraisketen prebentzioa, salbamenduak eta, oro 
har, pertsona eta ondasunak babestea eta zerbitzua mantentzea.

c) Hirigintza baimenen tasetan, hau da, lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko arau-
tegian xedatutakoetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak.
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5. artikulua

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.

b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek ez badituzte eskatu baina hauek egin-
dako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa 
egotz dakiekeenek.

6. artikulua

Ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak, subjektu pasiboarekin batera, tarifak 
aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ordainduko dituzte.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

7. artikulua

Salbuespenak eta bestelako zerga onurak aplikatzekoak diren xedapen orokorren arabera 
emango dira.

V. Zerga oinarria

8. artikulua

Zerga oinarria da zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza, eranskinak dioen eran.

VI. Kuota

9. artikulua

Zerga kuota, eranskinean ezartzen denaren arabera, honako hau izango da: zerga oinarriari 
tarifa bat edo horretarako propio ezarritako kopuru bat aplikatzetik ateratzen dena, edo bi proze-
dura horiek batera aplikatzetik ateratzen dena.

VII. Sortzapena eta zergaldia

10. artikulua

Tasa sortzen da zerbitzua edo jarduera egiten denean.

VIII. Likidazioa eta diru sarrera

11. artikulua

Udalak kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa egingo du, eta likidatutako 
zenbatekoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskineko tarifetan dauden 
arauen arabera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahal izango da.

IX. Tasen kudeaketa

12. artikulua

Ordenantza honek araututako tasen likidazio, bilketa eta ikuskatzearen gaineko guztian, eta 
zergen arloko arau hausteen kalifikazioari eta zehapenak zehazteari dagokien guztian, Lurralde 
Historikoko zergen foru arau orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.

X. Azken xedapena 

1. epigrafea

1.1. Hirigintza baimenak emateko zerbitzua.

Xedea. Zerga gaia da udal jarduera tekniko eta administratiboa egiaztatzeko ea udalerrian 
egin behar diren eta lurzoruaren eta hirigintza antolamenduaren araubidearen legearen 178. 
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artikuluak jasotzen dituen eraikitze eta lurzoru erabiltze ekintzek betetzen dituzten lurzoruaren 
legeak eta udalerriko hiri antolamendurako plan orokorrak araututako hirigintzako eraikuntza 
eta polizia arauak.

Ez dira tasa honen mende egongo etxebizitzen barruan egiten diren apaintze, kontserbazio 
eta konponketa hutseko obrak.

Tarifa

1. 3.005,06 euro arte: ehuneko 1,8

2. 3.005,06 – 6.010,12 euro: ehuneko 1,3

3. 6.010,13 – 30.050’61 euro: ehuneko 0,8

4. 30.050,61 - 60.101’21 euro: ehuneko 0,6

5. 60.101,22 eurotik gora: 601,01 euro

1.2. Hirigintza txostenak.

Udal zerbitzu teknikoek hirigintza txostenak egitea, okupazio, eraikigarritasun bolumen, 
lurzati lerrokadura, eraikinetatik mugetarako tarte eta abarri buruzkoak, eta, azken finean, udal 
planeamenduko hirigintza zehaztapenak interpretatzen dituen zernahi hirigintza txosten egitea 
gizabanakoak eskatuta.

Gutxieneko kuota: 25 euro

10 euro gehiago katastro balioaren 1.000 euroko zatiki bakoitzeko.

1.3. Lurzati bereizte eta elkarketak.

Gutxieneko kuota: 25 euro

15 euro gehiago katastro balioaren 1.000 euroko zatiki bakoitzeko.

1.4. Eraikinak lehenengoz okupatzeko eta erabiltzeko udal lizentzia.

Aplikazio arauak:

IRTEERAK OBRAK EGIAZTATZEA ZENBATEKOA

Lehena Obrak bat datoz aurkeztutako agiriekin. Ez dago eragozpenik 0’00 euro

Bigarrena Lehenengo bisitan obrak eta aurkeztutako agiriak ez zetozen bat, eta eragozpenak izan ziren; esleipendunak beste agiri 
batzuk aurkeztu behar izan zituen 50’00 euro

Hirugarrena Beste bisita bat, zeren aurkeztutako agiriak, oraindik ere, ez datoz bat ez egindako obrekin ez hasierako proiektuekin. 
Berriro ere eragozpenak; zuzendu egin beharko dira. 25,00 euro

Laugarrena Beste bisita bat, egiaztatzeko hirugarren bisitako eragozpenak zuzendu diren. 25,00 euro

Bosgarrena Bisita egiten da, eta lanak eta agiriak bat ez badatoz, ohartarazten zaio espedientea iraungitzat eta amaitutzat joko dela 25,00 euro

1.5. Lokalak eta eraikinak ikuskatzea.

• Eskatzaileak proposatuta eta inork salaketarik jarri gabe: 33,66 euro

1.6. Titulartasun aldaketak.

Likidatutako eskubideen ehuneko 5 ordainduko da, hain zuzen jatorri duen negoziorako 
eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan likidatuena.

1.7. Lizentziak luzatzea.

Kitatutako eskubide eta tasen ehuneko 5 ordainduko du, eta ehuneko 5 hori, gutxienez, 6,20 
euro izango da.

Tasa ofizioz kitatuko da obra egiteko epea bukatutakoan, nahiz eta interesdunak luzapenik 
eskatu ez, baldin eta hirigintza legeek lizentzia luzatzea ahalbidetzen badute.
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Aplikazio arauak:

1. Tasaren zerga oinarria dira:

a) Obra zibilaren benetako eta egiazko kostua, baldin eta lur mugimenduak, oin berriko 
obrak eta dagoeneko badauden eraikinen kanpoko itxura edo egitura aldatzeko obrak badira.

b) Etxebizitza, lokal edo instalazioaren benetako edo egiazko kostua, baldin eta eraikina 
lehenengoz erabiltzen bada edo hari emandako erabilera aldatzen bada.

c) Lursailek eta eraikinek duten balioa ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako, 
baldin eta hirigintza txostenak, hiri lurzatikatzeak eta eraikinen eraisteak badira.

d) Propagandako kartelen azalera, bide publikotik ikusten badira.

Aurreko a) eta b) letretan adierazitako kostutik kanpo gelditzen da makinei eta industria eta 
mekanika instalazioei dagokiena.

2. Tasa eta zerga ordaintzeko betebeharra sortzen da zerga gaia gauzatzen den udal jarduera 
hasten denean. Ondorio horietarako, udal jarduera hasitzat joko da hirigintza baimenaren es-
kaera aurkezten den egunean, subjektu pasiboak berariaz jakinarazten badu.

3. Obrak baimenik eskuratu gabe hasi edo egin badira, tasa sortuko da udalak benetan has-
ten duenean bere jarduera, zehazteko obra baimendu daitekeen ala ez; horrek ez du kentzen 
obra horiek baimentzeko edo, baimentzerik ez badago, eraisteko administrazio espedientea 
hasi ahal izatea.

4. Behin sortuta zerga ordaintzeko betebeharra, eskatzaileak betiere tasa ordaindu egin 
beharko du, eta horretan ez du eraginik izango eskatutako baimena ukatu izanak, aurkeztutako 
proiektua aldatzeko baldintzapean eman izanak edo eskatzaileak uko edo atzera egin izanak, 
baimena eman eta gero.

5. Obra baimena eskuratu nahi dutenek aldez aurretik aurkeztu beharko dituzte erregistro 
orokorrean eskaera eta dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsitako egiaztagiria, zeinean xehe 
zehaztuko baitira obraren izaera eta kokapena, bai eta obren begiz jotako zenbatekoa, neurketak 
eta eraikinari emango zaion erabilera ere.

6. Obra baimena teknikari gaitu batek izenpetutako proiektua behar duen jarduera baterako 
bada, eskaerarekin batera, egingo diren obren aurrekontua aurkeztu beharko da, xehe azalduta 
eragindako azalera, departamentu kopurua, erabiliko diren materialak eta, oro har, obraren 
ezaugarriak, edo, bestela, obraren kostua egiaztatzea ahalbidetuko duen egintza.

7. Baimen eskaera egin eta gero proiektua aldatu edo handitzen bada, udal administrazioari 
horren berri eman beharko zaio, jakinarazpenarekin batera aurkeztuz aurrekontu berria edo 
aldatua eta, behar izanez gero, aldaketaren edo handitzearen planoak eta memoriak.

8. Likidazioa eta ordainketa:

8.1. 1.a), b) eta d) arauetan jasotako obra eta jarduerak badira:

a) Hirigintza baimena eman eta gero, behin-behineko likidazioa egingo da eskatzaileak 
aitortutako oinarriaren gainean.

b) Obrak bukatutakoan, udal administrazioak egiaztatuko ahal izango ditu benetako eta 
egiazko kostua, eta eskatzaileak aitortutako kartelen azalera, eta egiaztapen horren emaitzaren 
arabera, behin betiko likidazioa egingo du, hala badagokio behin-behinean jasotakoari bidezko 
kenkaria eginda.

8.2. Hirigintza txosten, hiri lurzatikatze eta eraikinen eraiste kasuetan, baimena eman eta 
gero dagokien zerga oinarriaren gainean egiten den likidazioa behin betikoa izango da, nola 
eta ondasun higiezinen gaineko zergan adierazitako balioak ez duen izaera hori.
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8.3. Egiten diren likidazio guztiak zergadunaren ordezko den subjektu pasiboari jakinaraziko 
zaizkio, zuzenean udal diru kutxan sar ditzan, dirubilketa arautegi orokorrak zehazten dituen 
ordainbideak erabilita eta epeak kontuan hartuta.

9. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrengatik era solidarioan erantzungo dute Arabako 
zergen foru arau orokorreko 38. eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridi-
koek.

II. epigrafea Sailkatutako jarduera baimenak emateko zerbitzua.

Xedea.

1. Tasaren zerga gaia dira beharrezko zerbitzu teknikoak eta administratiboak sailkatutako 
jardueraren baimena emateko, xede izanik jarduerak ezartzea, aldatzea edo handitzea, jasoak 
apirilaren 23ko 7/2012 Legearen 83. artikuluan, zeinak idazkera berria ematen baitio 3/1998 
Lege Orokorraren, Euskal Herriko ingurumena babestearenaren, II. eranskinaren izenburuari 
eta edukiari.

Tarifa

Gutxieneko kuota: 150,25 euro.

42,07 euro gehiago jarduera jartzeko aurkezten den obra proiektuaren aurrekontuko 6.010,12 
euroko zatiki bakoitzeko.

Aplikazio arauak:

1. Hauek dira jarduera irekitzeak:

a) Establezimendua lehenengo aldiz instalatzea, bere jarduerak hasteko.

b) Establezimenduko jarduera aldatu edo handitzea, nahiz eta titularra ez aldatu.

c) Establezimendua handitzea eta bertan edozein aldaketa egitea, baldin eta artikulu honen 
1. paragrafoan adierazitako baldintzetan eraginik badu eta, beraz, baldintzak berriro egiaztatu 
behar badira.

2. Industria edo merkataritzako establezimendu izango da eraikuntza bizigarri oro, 
jendearentzat irekita egon edo ez, baldin eta ez bada erabiltzen soilik etxebizitzatarako, eta:

a) Erabiltzen bada jarduera ekonomikoen gaineko zergaren (edo lizentzia fiskalaren) menpe 
dauden fabrika, artisautza, eraikuntza, merkataritza eta zerbitzuen inguruko enpresa jarduere-
tarako.

b) Jarduera horietarako erabiltzen ez bada ere, horien lagungarri edo osagarri gisa erabiltzen 
bada, edo horiekin harremanak izanik onurak edo aprobetxamendua ematen dien jarduereta-
rako baliatzen bada, besteak beste, gizarte egoitzak, agentziak, entitate juridikoen ordezkaritzak 
edo sukurtsalak, idaztokiak, bulegoak, langelak edo estudioak.

3. Tasa eta hori ordaindu beharra sortzen da zerga gaia gauzatzen den udal jarduera hasten 
denean. Ondorio horietarako, udal jarduera hasitzat joko da jardueraren baimen eskaera aur-
kezten den egunean, subjektu pasiboak espresuki jakinarazten badu.

4. Establezimendua dagokion baimena eskuratu gabe ireki bada, tasa sortuko da udalak 
benetan hasten duenean bere jarduera, egiaztatzeko establezimenduak betetzen dituen eska 
daitezkeen baldintzak; horrek ez du kentzen administrazio espedientea hastea establezimen-
duaren irekiera baimentzeko edo establezimendua ixteko, baimena ematerik ez badago.

5. Behin zerga ordaintzeko beharra sortuta, eskatzaileak betiere tasa ordaindu egin beharko 
du, eta horretan ez du eraginik izango eskatutako baimena ukatu izanak, establezimenduaren 
ezaugarriak aldatzeko baldintzapean eman izanak edo eskatzaileak uko edo atzera egin izanak 
baimena eman eta gero.
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6. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrengatik era solidarioan erantzungo dute Arabako 
zergen foru arau orokorreko 38. eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridi-
koek.

III. epigrafea Arriskugarriak izan litezkeen animalien lizentziak eta erregistroa kudeatzea eta 
bestelako zerbitzuak.

I. Xedea. Tasa honen gaia da:

a) Arriskutsuak izan litezkeen animalien lizentzia ematea edo berritzea.

b) Arriskutsuak izan litezkeen animalien erroldan inskribatzea.

II. Subjektu pasiboak

Subjektu pasiboak dira tasa honen zerga gaia diren jarduerak edo zerbitzuak eskatzen di-
tuzten edo horiek eman edo egitetik onura edo eragina jasotzen duten pertsona fisiko eta 
juridikoak.

III. Zerga kuota

Lehenengo tarifa: arriskutsuak izan litezkeen animaliak edukitzeko lizentzia eman edo 
berritzearen tasa 60 euro da.

Tasa hau sortuko da emakida eskatzen den egunean, eta 5 urterik behin, lizentzia berritzeko 
eskaera egiten den unean.

Bigarren tarifa: arriskutsuak izan litezkeen animalien udal erroldan inskribatzea. Tasa 10 euro 
da, eta erregistroan eskaera egiteko unean kobratuko da.

Hirugarren tarifa: lizentziaren bikoiztuak egitea. Tasa 3 euro da.

IV. Sortzapena. Ordaindu beharra sortzen da kasuan kasuko zerbitzua edo jarduera ematen 
edo egiten hasten denean.

V. Kudeaketa. Hala dagokionean, tasak autolikidazio araubidean eskatu ahal izango dira.

IV. epigrafea Kaleko salmentarako baimena emateko tasa.

Xedea. Tasa honen gaia da kaleko salmentarako baimena ematea edo berritzea.

Kuota: 6,20 euro

V. epigrafea Arma txartela (4. mailakoa) emateko tasa

Kuota: 15 euro

Ordenantza hau indarrean jarriko da Iruña Okako Udalak behin betiko onartu eta testu osoa 
ALHAOn argitaratzen denean, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen 
dituenak, 65.2 artikuluan ezarritako epea igaro eta gero.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Iruña Oka, 2017ko abenduaren 18a

Alkate lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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