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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRATZUA-UBARRUNDIAKO UDALA

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

Espediente horri alegaziorik jarri ez zaionez, argitaratu egiten da, indarrean jar dadin.

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza 

I. Xedapen orokorrak 

1. artikulua

Arratzu-Ubarrundiako Udalak, bat etorriz Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak 
arautzen dituen Foru Arauaren 20. eta 25. artikuluek, Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 
14ko 185/1995 Epaiak eta uztailaren 13ko 25/1998 Legeak xedatutakoarekin, ordenantza honen 
eranskinean ageri diren zerbitzuen eta jardueren tasak ezarri eta ordainarazten ditu, ordenantza 
honetan ezarritakoari jarraituz, zeinaren osagai baitira.

2. artikulua

Ordenantza hau Arratzua-Ubarrundiako udalerri osoan aplikatuko da.

II. Zerga gaia

3. artikulua

1. Zerga gaia da udal administrazioak subjektu pasiboari bereziki eragiten dion edo onura 
dakarkion udal eskumeneko zerbitzuren bat eman edo administrazio jardueraren bat egitea, 
hala eskatu diotelako edo partikularren ekintzek edo omisioek zeharka eragin dutelako.

2. Zerbitzuak emateagatik kobratu beharreko tasak ezarrita ere, horrek ez du esan nahi 
zerbitzu horiek ezartzeak edo gehitzeak sor litzakeen kontribuzio bereziak ordainarazi beharko 
ez direnik.

III. Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak edo zergak ordaintzen dituzten subjektuak dira Arabako zergei buruzko 
Foru Arau Orokorraren 35. artikuluak aipatzen dituen pertsona fisikoak eta entitateak, zerbitzuak 
edo jarduerak eskatzen badituzte edota horien onuraz edo eraginaz gozatzen badute.

2. Hauek izango dira zergadunaren ordezko subjektu pasiboak:

a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura edo eragina ekartzen 
badiete, horiengatik ordaindu beharreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Horiek, hala 
badagokio, dagozkien onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b) Hirigintza baimenen tasei gagozkiela, eraikitzaileak eta obren kontratistak.

5. artikulua

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatzen badituzte, eskatu dituztenek.
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b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak partikularrek eskatu gabe, baina horiek egindako 
edo ez egindako zerbaitengatik gauzatu behar izan badira, egindakoaren edo ez egindakoaren 
erantzuleek.

c) Subjektu pasiboarekin batera, ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak ordaindu 
beharko dituzte eranskineko tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek.

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak 

6. artikulua

Aplikatu beharreko xedapen orokorren mende egongo da salbuespenak, murrizketak, ho-
bariak eta bestelako zerga onurak ematea.

V. Zerga oinarria

7. artikulua

Zerga oinarria da dena delako zerbitzu edo jardueraren kostu erreala edo aurreikusitakoa, 
kontuan hartuta zer zuzeneko gastuk edo zeharkakok osatzen duten zerbitzuaren edo jardue-
raren kostu osoa; baita zer finantza gastu egon den, higiezinetatik zer amortizatu den, eta zer 
gastu orokor egin den ere, kontribuzio berezien bidez ordaindu ez direnak.

VI. Kuota

8. artikulua

Zerga kuota zehazteko, aurreko artikuluari darion oinarriari, eranskineko tarifetan dagokiona 
gehituko zaio, tarifa aplikatzeko arauen arabera.

VII. Sortzapena

9. artikulua

Tasa noiz sortzen den:

1. Zerbitzua ematen edo jarduera egiten hastearekin batera; nolanahi ere, lanari ekin aurretik 
zenbateko osoa edo zati bat jartzeko eska daiteke.

2. Jarduera edo espedientea abiarazteko eskaera aurkezten denean, zeina ezin izango baita 
egin edo izapidetu ordaindu beharrekoa ordaindu arte.

VIII. Likidazioa eta dirua sartzea

10. artikulua

Kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioa udal administrazioak egingo du, eta 
likidatutakoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako tarifetan dauden arauen ara-
bera.

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzea ere eska daiteke.

IX. Tasen kudeaketa

11. artikulua

Ordenantza honek araututako zergak likidatu, bildu eta ikuskatzeari, zergen inguruko arau 
hausteak kalifikatzeari eta kasu bakoitzerako zehapenak zehazteari dagokion guztian, Arabako 
Lurralde Historikoaren zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.
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Eranskina 

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak

1º. Hirigintza baimenak emateko jarduerak

1.1. Gaia.

Tasaren gaia dira udalak burutu beharreko egintza tekniko edo administratiboak, egiaztatzeko 
eraikuntza jarduerak edo lurraren erabilera, eta/edo aldez aurretik udal baimena edo jakina-
razpena behar duten jardueren baimenak, hirigintzari buruzko lege eta arauetan, eraikuntza 
ordenantzetan eta eraikuntza, obra eta lurraren erabileraren alorrean ezar daitezkeen gainerako 
xedapenetan ezarritakoaren arabera, baldin eta ez badakarte eraikuntza, instalazio eta obren 
gaineko udal zerga nahitaez ordaindu beharra.

1.2. Tarifak.

Epigrafe hauen araberakoak izango dira:

1. epigrafea. Finkak zatikatzeko, banantzeko eta batzeko baimena: 50 euro.

2. epigrafea. Hirigintza kontsultak. 20 euro

1.3. Sortzapena.

Baimena eskatzen den unean sortuko da tasa ordaintzeko beharra edo, nahiz eta ez es-
katu, ordenantza honetan deskribatutako tarifen arabera tasa ordaindu beharra eragiten duten 
egintzak gertatzean.

2º. Establezimenduak irekitzeko baimena

2.1. Gaia.

Tasaren gaia da Udalak zerbitzu tekniko edo administratiboak ematea irekitzeko baimena 
eman aurretik edo aldez aurreko jakinarazpena egiaztatu aurretik, establezimenduak edo ins-
talazioak irekitzeko, merkataritza, lanbide, industria edo zerbitzu jarduerak egiteko xedez, edo 
beste edozein, horretarako udal baimena behar bada ingurumen arloko araudiari jarraituz, 
bai eta jarduera horien lagungarri edo osagarri diren edo horiekin zerikusia duten espazioak 
irekitzeko ere.

2.2. Tarifak.

Prezioak epigrafe hauen araberakoak izango dira:

1. epigrafea. Egiaztatzea jarduera sailkatuen eta horiek irekitzearen aldez aurreko jakinara-
zpenean ezarritako baldintzak: 20 euro.

2. epigrafea. Sailkatutako jardueretarako baimena, otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, inguru-
mena babesteko orokorrak, ezarritakoaren arabera. 100 euro.

2.3. Aplikazio arauak:

— Tasa sortuko da baimen eskaera aurkezten edo aldez aurretiko jakinarazpena egiten den 
unean edo, baimenik eskatzen edo jakinarazpenik egiten ez bada ere, hurrengo arauan adiera-
zitako egoeraren bat gertatzen denean.

— Ordainarazpen honen ondorioetarako, hauek izango dira irekitzeko baimena edo aldez 
aurreko jakinarazpena lortu beharra duten establezimendu edo instalazioak:

• Hasierako instalazioak, bai eta merkataritza, industria edo zerbitzuetarako erabiltzen diren 
makinak edo beste elementuak jartze hutsa ere, nahiz eta berehala ez abiarazi, funtzionatu edo 
ireki.
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• Lokalez aldatzea.

• Jarduera aldaketak, nahiz eta izena, titularra edo lokala berbera izan.

• Jarduera handitzea; horrelakotzat hartuko da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 
kuota igotzea, salbu eta igoerak zergak aldatu direlako gertatzen badira.

• Lokalak handitzea.

— Jarduera batek irekitzeko bi baimen desberdin lortu beharra badu edo baimen batek 
zenbait jarduera hartzen baditu barne, zenbateko handieneko epigrafearen arabera ordainduko 
da zerga.

— Eskaera ebatzi edo ezetsi aurretik bertan behera uzten bada, ez da inolako tasarik or-
daindu beharko.

— Ez zaie kargarik ezarriko baimen eskualdaketei, baldin eta indarrean dauden arauetara 
egokitzeko baimena emateko prozedura izapidetu beharrik ez badute.

3º. Baimenak ematea arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko

3.1. Gaia.

Tasaren gaia da Udalak zerbitzu tekniko eta administratiboak egitea arriskutsuak izan dai-
tezkeen animaliak edukitzeko baimenak eman aurretik eta halakoak berritu aurretik, martxoaren 
22ko 287/2002 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, zeinak garatu egiten baititu abenduaren 
23ko 50/1999 Legea, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen araubide juridikoari 
buruzkoa, eta ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak 
edukitzeari buruzkoa.

3.2. Tarifak.

Baimenak ematea edo berritzea, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko: 10 euro.

3.3. Sortzapena.

Tasa ordaintzeko beharra sortuko da baimena emateko edo berritzeko eskaera egiten den 
unean.

4º. Zaborrak biltzea

4.1 Gaia.

Tasa honen gaia da etxebizitzetako, lokaletako, industria eta merkataritza establezimendue-
tako eta jarduerak egiten diren beste higiezin batzuetako zaborra bildu, garraiatu eta zabortegi 
baimenduetan tratatzeko zerbitzua ematea. Tasa hori ordaindu beharko da Udalak zerbitzua 
zuzenean kudeatu zein kontratistaren baten bidez eman.

4.2. Zerbitzua nahitaezkoa da.

Zaborra biltzeko zerbitzua orokorra eta nahitaezkoa da; beraz, ulertuko da udalerriko herrie-
tako higiezinen titularrek eta erabiltzaileek erabiltzen dutela.

4.3. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasibo izango da titularra dena ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen 
duen ordenantzaren 7. artikuluaren arabera.

4.4. Sortzapena.

Tasa ordaintzeko beharra urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean, eta ondasun higiezinen gai-
neko zerga arautzen duen ordenantzaren 18. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.
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4.5. Zerga kuota.

Zerga kuota urtero ordainduko da, eta ezin da ez murriztu ez hainbanatu.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergarik ordaindu behar ez duten edo salbuetsita dauden 
merkataritza eta industria establezimenduek eta lokalek, antzekotasunez ondoen egokitzen 
zaien kuota ordainduko dute.

Tarifak:

Tasa honi loturiko zergadunek tarifa hauek ordaindu beharko dituzte:

Etxebizitzak 80 euro

1 motako kolektiboak. Jende ugari ibiltzen den lokalak (klub nautikoak, 
adingabeen zentroak, ikastola, Etxe Zuri, zaharren egoitzak…) 500 euro

2 motako kolektiboak (gainerako tabernak, txokoak, sozietateak, elkarteak…). 200 euro

Nekazaritza eta abeltzaintzako zerbitzuak eta kooperatibak 150 euro

Zerbitzuguneak, gasolindegiak… 300 euro

500 metro karratuko edo hortik gorako lantegi eta industriak 250 euro

500 metrotik beherako lantegi eta industriak 150 euro

Lorezaintza zerbitzuak edo parekoak 100 euro

Merkatari edo profesionalen establezimenduak ohiko etxebizitza den eraikinean 20 euro

Merkatari edo profesionalen gainerako establezimenduak 130 euro

Altzariak eta gauzak biltzea, etab. Doan

Lagun egiteko animaliak jasotzea Jasotzen dituen enpresari ordainduko 
zaio tasa, zuzenean.

4.6. Titulazioa.

Zerbitzu orokor eta nahitaezkoen tasa ordaindu behar duten pertsonak behartuta daude alta, 
baja eta aldaketa aitorpenak aurkeztera, eta tasa zuzen aplikatzeko behar diren datuak ematera, 
hilabeteko epean, egintza gertatzen denetik aurrera.

Udalaren eta haren baitako administrazio batzarren higiezinek ez dute tasa hau ordaindu 
beharrik izango, haien helburuak betetzeko erabiltzen badira; bai, ordea, haiek alokatutako 
txoko, elkarte eta higiezinek.

5º. Edateko ur horniduraren zerbitzua Langara Ganboan

5.1. Xedapen orokorra.

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eza-
rritakoarekin bat, Langara Ganboan edateko ur horniduraren zerbitzuaren tasa ezarri eta or-
dainarazten du ordenantza honen arabera, bertan aurreikusita ez dauden gaietan udal zergak 
eta zuzenbide publikoko beste diru sarrera batzuk kudeatu, likidatu, bildu eta ikuskatzearen 
ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatzearen kalterik gabe.

5.2. Zerga gaia.

Tasaren zerga gaia da edateko ur horniduraren zerbitzua ematea Langara Ganboan, 
ordenantza honetako tarifetan zehaztutako baldintzetan.

5.3. Subjektu pasiboak eta erantzuleak.

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren zergen foru arau 
orokorrak 35. artikuluko 3. zenbakian aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakun-
deak, baldin eta tasa honen zerga gaiak diren zerbitzuak eskatzen badituzte eta horien onuraz 
edo eraginaz gozatzen badute.
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2. Ordenantza honetan araututako hornidurak edo zerbitzuak etxebizitza eta lokaletako mai-
zterrek eskatzen badituzte, higiezinen jabeek eskatu beharrean, jabeak izango dira zergadunen 
ordezkoak.

Zergadunen ordezkoek onuradunei jasanarazi ahal izango dizkiete tasaren kuotak.

3. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrengatik era solidarioan erantzungo dute Arabako 
zergen foru arau orokorraren 42. artikuluan aipatzen diren pertsona edo erakundeek.

4. Arabako zergen foru arau orokorrak 43. artikuluan aipatutako pertsona edo entitateak 
izango dira erantzule subsidiarioak.

5.4. Tarifak.

1. Hauek dira Langara Ganboan edateko ur horniduraren zerbitzuaren tarifak:

A) Etxeko erabilerak:

— Zerbitzu kuota:

(10 m3 edo gutxiago, kontsumorik gabe: 15 euro bi hilerik behin)

(10 m3 edo gutxiago, kontsumoarekin: 10 euro bi hilerik behin.

— Kontsumo kuota (gainerakoa, 30 m3-raino): 0,56 euro/m3.

— 30 m3-tik gorako kuota: 0,84 euro/m3.

B) Abeltzaintzako erabilerak:

— Zerbitzu kuota (gutxienez 30 m3): 21,88 euro bi hilerik behin.

— Kontsumo kuota (gainerakoa, 100 m3-raino): 0,50 euro/m3.

— 100 m3-tik gorako kuota: 0,59 euro/m3.

c) Beste erabilera batzuk:

— Kontsumo kuota: 0,50 euro/m3.

D) Hartune berriaren tasa: 300,00 euro.

E) Hornidura tasa (aurrekoaz gainera, etxebizitza bat baino gehiago dituzten eraikinetan): 
150,00 euro kontagailuko.

Zerga kuota bi hilerik behin ordaindu behar da, eta ezin da murriztu. Ordainagiri bidez ko-
bratuko da, eta indarrean dagoen BEZ tasa aplikatuko da, bat etorriz urtarrilaren 19ko 12/1993 
Foru Arauak, balio erantsiaren gaineko zerga arautzen duenak, xedatutakoarekin.

5.5. Salbuespenak.

Tasa honetatik salbuetsita daude udalarenak diren eta haren xedeetarako erabiltzen diren 
ondasunak.

6º. Langara Ganboako saneamendu eta hondakin uren arazketa zerbitzua

6.1. Xedapen orokorra.

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen foru arauan ezarri-
takoarekin bat etorriz, Langara Ganboako saneamendu eta hondakin uren arazketa zerbitzuaren 
tasa ezarri eta ordainarazten du ordenantza honen arabera, bertan aurreikusita ez dauden 
gaietan udal zergak eta zuzenbide publikoko beste diru sarrera batzuk kudeatu, likidatu, bildu 
eta ikuskatzearen ordenantza orokorrean xedatutakoa aplikatzearen kalterik gabe.
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6.2. Zerga gaia.

Hauek dira tasaren zerga gaia:

a) Estolderia sare orokorrean egin beharreko hartuneak baimentzeko baldintza tekniko eta 
administratiboak betetzen diren ala ez egiaztatzeko jarduera.

b) Iraizkinak, euri urak, ur beltzak eta hondakin urak tokiko estolderia sarearen bidez 
bideratzeko zerbitzua eta haiek arazteko tratamendua.

c) Ikuskapeneko eta ezaugarri teknikoak egiaztatzeko lanak eta, oro har, 4. artikuluan adie-
razten direnak.

6.3. Subjektu pasiboak eta erantzuleak.

1. Subjektu pasiboak edo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren zergen foru arau 
orokorrak 35. artikuluko 3. zenbakian aipatzen dituen pertsona fisiko zein juridikoak eta erakun-
deak, baldin eta tasa honen zerga gaiak diren zerbitzuak eskatzen badituzte eta horien onuraz 
edo eraginaz gozatzen badute.

2. Ordenantza honetan araututako hornidurak edo zerbitzuak etxebizitza eta lokaletako mai-
zterrek eskatzen badituzte, higiezinen jabeek eskatu beharrean, jabeak izango dira zergadunen 
ordezkoak.

Zergadunen ordezkoek onuradunei jasanarazi ahal izango dizkiete tasaren kuotak.

3. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrengatik era solidarioan erantzungo dute Arabako 
zergen foru arau orokorraren 42. artikuluan aipatzen diren pertsona edo erakundeek.

4. Arabako zergen foru arau orokorrak 43. artikuluan aipatutako pertsona edo entitateak 
izango dira erantzule subsidiarioak.

6.4. Zerga oinarria.

Zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza da zerga oinarria, tarifan ezarrita dagoen bezala.

6.5. Tarifak.

Hauek dira Langara Ganboako saneamendu eta hondakin uren arazketa zerbitzuaren tarifak:

— Hartune berriaren tasa, 300 euro, (aurrekoaz gainera, etxebizitza bat baino gehiago di-
tuzten eraikinetan): 150,00 euro etxebizitza bakoitzeko.

— Ordainketa kuota finkoa, 54,70 euro (9,12 euro bi hilerik behin)

Zerga kuota urte baterako da eta ezin izango da murriztu. Kuota hori 6 bihilekotan zatituta 
ordainduko da eta edateko ura hornitzearen tasarekin batera ordainduko da. Ordainagiri bidez 
kobratuko da, eta indarrean dagoen BEZ tasa aplikatuko da, bat etorriz urtarrilaren 19ko 12/1993 
Foru Arauak, balio erantsiaren gaineko zerga arautzen duenak, xedatutakoarekin. Hartune be-
rriaren tasa udal jarduera hasten denean sortuko da, hain zuzen, hartunerako eskaera aurkeztu 
eta gero. Horri ere indarrean dagoen BEZaren zerga tasa ezarriko zaio.

7º. Fotokopiak eta antzekoak egitea

7.1. Gaia.

Tasaren gaia da agirien eta antzekoen fotokopiak eta kopiak egitea, interesdunek eskatuta.

7.2. Sortzapena.

Zerbitzua eskatzen denean sortzen da tasa ordaintzeko betebeharra, eta orduantxe ordai-
naraziko da, autolikidazio gisa.
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7.3. Subjektu pasiboa.

Zerbitzua eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoek ordaindu beharko dute, eta tasa 
ordaintzen ez bada, ez da zerbitzurik emango.

7.4. Salbuespenak.

Administrazio publikoek, erakunde ofizialek eta Botere Judizialaren organoek ez dute tasa 
ordainduko, baldin eta kopiak udaletxean egin badaitezke eta 30 edo gutxiago badira, edo 
proiektu teknikoak badira.

7.5. Tarifak:

ARRUNTA/EUROAK MURRIZTUA/EUROAK HANDITUA/EUROAK

Din A4 fotokopia 0,20/orrialdeko 0,25/orrialdeko 0,25/orrialdeko

Din A3 fotokopia 0,70/orrialdeko 0,90/ orrialdeko 0,90 orrialdeko

Makina bereziak behar dituzten 
proiektu eta espedienteak Erreprografiako establezimenduak Udalari kobratzen dionaren ehuneko 110

Osoko bilkuretako akten kopia 0,20 euro inprimatutako orrialde bakoitzeko

Prezio horiei dagokien BEZa aplikatuko zaie.

8º. Ezkontza zibilak egiteko zerbitzua

8.1. Zerga gaia.

Tasaren gaia dira udalaren eraikin eta instalazioetan egiten diren udal eta administrazio 
zerbitzuak, ezkontza zibilak egiteko.

8.2. Subjektu pasiboa.

Subjektu pasibo zergadunak dira ezkontza zibila egiteko zerbitzuak eskatzen dituzten edo 
haien onurak gozatzen dituzten pertsona fisikoak.

8.3. Sortzapena.

Tasa eta hori ordaindu beharra sortzen da ezkontza zibila egiteko eskaera egiten den unean.

Ezkontza zibila egiteko eskaera egin, eta hartarako jarritako eguna baino lehen eskatzaileek 
atzera egiten badute, ordaindutako kuotaren ehuneko 50 itzuli egingo da.

8.4. Zerga kuota.

— Ezkontza zibila egitea udaletxeko osoko bilkuren aretoan…………….. 50,00 euro.

— Ezkontza zibila egitea Sologana gizarte eta kultur etxean…………….. 120,00 euro.

8.5. Kuota ordaintzea.

Autolikidazio eta aurrez ordaintze araubidea ezartzen da ordenantza aplikatzeari darion 
kuotarako, eta tasaren zerga gai diren udal eta administrazio zerbitzuen eskaerarekin batera, 
diru sarrera egin izanaren agiria aurkeztu beharko da, eta sarrera hori egin arte ez da prozedura 
hasiko ez izapidetuko.

8.6. Salbuespenak eta hobariak.

Ez da inolako salbuespenik egingo, ez eta inolako hobaririk aplikatuko ere, tasa hau 
kobratzean.

Azken xedapena

Zerga ordenantza honen aldaketari 2018ko otsailaren 26an eman zitzaion behin betiko onar-
pena, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean eta hala jarraituko du 
berariaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.
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Denek jakin dezaten argitaratzen da, eta jakinarazten honen aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian jar daitekeela, bi 
hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Dura, 2018ko apirilaren 24a

Alkatea
Mª BLANCA ANTÉPARA URIBE
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