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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KOADRILA

Mañueta, Kripan, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Samaniego eta Eskuernaga udalerrietarako 
hondakinen kudeaketaren arloko ordenantza fiskala behin betiko onartzea

Amaitu da Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako Batzarrak 2021eko maiatzaren 27an egin-
dako bilkuran hartutako erabakiaren aurkako erreklamazioak aurkezteko epea eta ez da inolako 
erreklamaziorik aurkeztu. Erabaki hori 2021eko ekainaren 25eko ALHAOn (70. zk.) argitaratu zen, 
Mañueta, Kripan, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Samaniego eta Eskuernaga udalerrietako 
hondakinen kudeaketaren arloko ordenantza fiskalaren hasierako onespenari buruzkoan. Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen duen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarri-
takoarekin bat etorriz, behin betiko bihurtzen da erabaki hori, eta argitara ematen da, 7/1985 
Legearen 70.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

Ordenantza hau indarrean jarriko da, testu osoa ALHAOn argitaratu eta Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan adierazitako hogeita hamar egun 
balioduneko epea igaro ondoren, eta indarrean jarraituko du hura aldatu edo indargabetzea 
erabaki arte.

Zioen azalpena

Arabako Errioxako Guardiako Kuadrillak, Kuadrillei buruzko azaroaren 20ko 63/1989 Foru 
Arauaren 1. artikuluan ezartzen duenez, kuadrilla udalerriek osatutako lurralde-erakunde foral 
gisa eratzen da, beren lurralde-eremuari eragiten dioten gaietan parte hartzeko eta interes 
orokorreko gaiak sustatu eta kudeatzeko. Bere 28. artikuluko e eta f letretan esaten denez, Kua-
drillari dagokio interes orokorreko beste eskuordetze edo eskuordetze zerbitzu batzuk sustatzea 
eta kudeatzea, eta beste erakunde publiko batzuk eskuordetzan ematea.

Hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua (“Hondakinen Esparru Zuzentaraua”) aldatzen 
duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 Zuzen-
tarauaren aldarrikapenak hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko legegintza-esparrua 
ezartzen du, eta hazkunde ekonomikoaren eta hondakinen ekoizpenaren arteko lotura bereiztea 
ahalbidetzen duten tresnak ematen ditu, arreta berezia jarriz prebentzioan, hau da, produktu 
kaltegarri gisa ulertutako produktu gisa ulertutako eta produktu arriskutsu gisa ulertutako 
inpaktuetan. Hala, hierarkia-printzipioa txertatzen du, hondakinen ekoizpenean eta kudeake-
tan, prebentzioan, berrerabiltzeko prestakuntzan, birziklatzean edo balioan jartzeko beste modu 
batzuetan ardaztu behar den printzipioa Europar Batasuna “birziklatzearen gizarte” bihurtzeko 
eta klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzeko.

2008/98/EE Zuzentarauaren transposizioa Espainiako ordenamendu juridikoan Hondakinei 
eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen bidez egin zen. Lege horrek 
ordeztu egiten du apirilaren 21eko 10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa.

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillan udal-hon-
dakinak bildu eta bahetzeko zerbitzuaren erabilerak arautzen ditu, 2020ko irailaren 30eko 111. 
ALHAOn onartutako eskualdeko ordenantzan.
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I. TITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua

1.1 Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillak, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen 
dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren arabera, hondakin publikoak bildu eta tratatzeko 
zerbitzua emateagatiko tasak ezartzen eta exijitzen ditu.

2. artikulua

2.1 Ordenantza hau Mañueta, Kripan, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Samaniego eta Es-
kuernaga udalerrietan aplikatzen da.

II. TITULUA

Zerga-xedapenak

I. Kapitulua. Zergapeko egitatea

3. artikulua

3.1 Udal hondakinak bildu, garraiatu, tratatu eta ezabatzeko zerbitzua ematea da tasaren 
zergapeko egitatea.

II. Kapitulua. Zerbitzuaren nahitaezkotasuna eta subjektu pasiboa

4. artikulua

4.1. Zabor-bilketako zerbitzua ematea orokorra eta nahitaezkoa da, eta, beraz, zerbitzua 
antolatzen den eremuan dauden higiezinen titular eta erabiltzaileek erabili dutela ulertuko da, 
dela etxebizitzak, aterpetxeak, biltegiak, eraikin osagarriak, garajeak, tabernak eta jatetxeak, 
landetxeak, dendak, bulegoak, hotelak, txokoak eta egoitzak, ikastetxeak, dela beste edozein 
jarduera industrial, komertzial edo erabileratarako erabiltzen diren ondasun higiezinak.

4.2. Erabili ezin diren eta aurri-egoeran dauden eraikuntzak aldi baterako salbuetsiko dira. 
Egoera hori deklaratzeko, hirigintza-zerbitzuen aldez aurreko txostena beharko da.

5. artikulua

5.1. Subjektu pasibo zergadunak honako hauek dira: Arabako Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorraren 35. artikuluan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridikoak eta erakundeak, 
zerbitzua ematen den plaza, kale edo bide publiko eta tokietan kokatutako etxebizitzak eta 
lokalak okupatzen, xedatzen edo erabiltzen dituztenak, dela jabe gisa, dela gozamendun, dela 
errentari edo are prekario gisa.

5.2. Zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko da etxebizitzen edo lokalen jabea, 
eta, hala badagokio, ordaindutako tasak haien erabiltzaileei jasanarazi ahal izango dizkie, 
zerbitzuaren onuradun badira.

6. artikulua

6.1. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 41. eta 42. artikuluetan aipatzen diren 
pertsona fisiko eta juridiko guztiek modu solidarioan erantzungo diete subjektu pasiboaren 
zerga-betebeharrei.

6.2. Erantzukizun subsidiarioa izango dute sozietateen administratzaileek eta porroten, le-
hiaketen, sozietateen eta, oro har, erakundeen sindikoek, kontu-hartzaileek edo likidatzaileek, 
Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 43. artikuluan adierazitako kasuetan eta irismenarekin.
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6.3. Legeek aurreikusitako erantzukizun solidarioko kasuetan, borondatez ordaintzeko epea 
igaro eta zordun nagusiak zorra ordaindu ez badu, erantzule solidarioei zorra ordaintzeko eskatu 
ahal izango zaie, haien erantzukizunari kalterik egin gabe.

6.4. Erantzukizun solidarioak zerga-zorraren osagai guztiei eragiten die, diruzko zehapenei 
izan ezik.

6.5. Legeetan aurreikusitako kasuetan, erantzule subsidiarioak behartuta daude zordun 
nagusiak eta erantzule solidarioak kobraezintzat jo direnean eta erantzukizuna deribatzeko 
administrazio-egintza eman denean.

6.6. Arau berezi batek besterik xedatu ezean, erantzukizun subsidiarioa zabaltzen da hasieran 
likidatutako eta zordun nagusiari borondatezko epean jakinarazitako zerga-zorrera.

6.7. Deribazioko administrazio-egintza Kuadrillako lehendakariak emango du eta aurreko 
artikuluan ezarritako moduan jakinaraziko da.

6.8. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluan aurreikusitako zergapeko 
egitatean bi titular edo gehiago daudenean, zor osoaren erantzukizun solidarioa izango dute, 
eta ordaintzeko errekerimendua nahikoa izango da hura eskatzeko.

7. artikulua

7.1. Zerga-ondorioetarako, honako hau izango da zerga-egoitza:

a) Pertsona naturalen kasuan, ohiko bizilekuari dagokiona.

b) Pertsona juridikoen kasuan, egoitza sozialarena.

7.2. Zergadunak bere edo bere ordezkariaren beste helbide bat izenda dezake, bertan jaki-
narazpen administratiboak jasotzeko.

7.3. Subjektu pasiboak, nolanahi ere, behartuta daude helbidearen aldaketak aitortzera eta 
Kuadrillak zuzendutako komunikazioetan antzeman ditzaketen akatsak agerian jartzera.

7.4. Subjektu pasiboak aitortutako helbidea, edo Kuadrillak bere informazio-iturrien arabera 
zuzendutakoa, zergadun bakoitzari lotutako kudeaketa-elementu gisa txertatuko da, eta helbide 
horretara bidaliko dira zerga-kudeaketatik eratorritako jakinarazpen guztiak.

8. artikulua

8.1. Ordainketa betebehardunetatik edozeinek egin dezake, bai eta hirugarrenek ere, zorra 
azkentzeko ondorio guztiekin.

8.2. Zorra ordaindu duen hirugarrenak ezin izango dio administrazioari eskatu diru-sarrera 
itzultzeko, ez eta betebehardunaren beste eskubide batzuk baliatu ere, bide zibilean dagozkion 
akzioei kalterik egin gabe.

8.3. Laguntzailetzat izendatutako erakundeetan ordaindu beharko da zorra.

III. Kapitulua. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak

9. artikulua

9.1. Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira udalak, udal-bulegoetara bideratutako ondasun 
higiezinetatik eratorritako tasagatik.

9.2 komunitateko konpostatze-sistemari atxikitako pertsonek ordenantza fiskalean ezartzen 
diren hobariak jaso ahal izango dituzte.

IV. Kapitulua. Zerga-oinarria

10. artikulua

10.1. Zerga-oinarria lokalaren unitatea da, eta, oro har, higiezinen izaeraren eta xedearen 
arabera zehaztuko da.
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11. artikulua

11.1. Tributu-kuota ordenantza honen eranskinean adierazitako tarifak izango dira.

11.2. Higiezin berean erabilera bat baino gehiago daudenean, erabilera astunenari dagokion 
tarifa aplikatuko da.

11.3. Tributu-kuota urtekoa, murriztezina eta hainbanaezina da.

V. Kapitulua. Sortzapena

12. artikulua

12.1. Tasa sortzen da, eta ordaintzeko betebeharra sortzen da ondasun higiezin bat 
bizitzeagatik, okupatzeagatik, edukitzeagatik edo edukitzeagatik, urtean zehar okupatutako 
denbora gorabehera, eta hiri-hondakinak biltzeko zerbitzua ezarrita eta funtzionamenduan 
egonik, tasaren izaera materiala kontuan hartuta, aldizka sortuko da, urte bakoitzeko urtarrilaren 
batean, eta zergaldia urte naturala izango da.

VI. Kapitulua. Administrazioarekin lankidetzan aritzeko betebeharra kudeatzeko arauak

13. artikulua

13.1 Pertsona natural edo juridiko orok, publiko nahiz pribatu, Zerga Administrazioari eman 
behar dizkio zuzenbide publikoko diru-sarrera gisa kobrantzarako jaso behar dituen datuak eta 
aurrekariak, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 90.1 artikuluaren arabera.

14. artikulua

14.1 Zerbitzua emateagatiko tasen bilketa Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillak egingo du 2. 
artikuluan zerrendatutako udalerrietan.

15. artikulua

15.1. Kuadrillak prestatuko ditu erroldak.

15.2. Erroldak onartzea Kuadrillako Batzarraren eskumena da.

15.3. Eskubideak aurreko paragrafoan aipatutako erabakia hartu ondoren aitortuko dira.

15.4. Ordaindu beharreko kuotak eta horien zerga-elementu erabakigarriak jasotzen dituz-
ten zerga-erroldak Kuadrillako egoitzan jarriko dira jendaurrean, hamabost eguneko epean, 
ALHAOn erakusketa-iragarkia argitaratzen denetik hasita.

15.5. Erroldak erakustean, errolda osatzen duten likidazioen jakinarazpen kolektiboa egiten 
da, ez baitira dagozkien erregistroetan alta ematen; aitzitik, subjektu pasiboari banan-banan 
jakinarazitako zergapeko egitate bati egiten diote erreferentzia, Arabako Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorraren 120.3 artikuluan aurreikusitakoaren babesean.

15.6. Jendaurrean jarritako erroldetan jasotako likidazioen aurka, berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, argitaratzen denetik hasita.

16. artikulua

16.1 kontribuzio-errolden erakusketa-iragarkiak kobrantza-iragarkia argitaratzeko funtzioa 
bete ahal izango du, baldin eta honako hauek jasotzen baditu:

1. Borondatez ordaintzeko epea.

2. Ordainbideak.

3. Ordaintzeko lekuak.

4. Ohartaraziko zaie borondatez ordaintzeko epea igarotakoan, premiamendu-prozeduraren 
bidez eskatuko direla zorrak, eta premiamendu-errekargua, berandutze-interesak eta, hala ba-
dagokio, sortutako kostuak sortuko direla.
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17. artikulua

17.1. Alten ondoriozko likidazioak honako kasu hauetan egingo dira:

a) Ekarpena egiteko betebeharra sor dezaketen egitateak edo egintzak lehenengo aldiz 
gertatu direnean.

b) Kuadrillak zergapeko egitatea badela lehen aldiz jakiten duenean, zerga lehenago sortu 
bada ere eta dagozkion zehapenak alde batera utzi gabe.

17.2. Dagokion erroldan alta eman dela jakinarazi ondoren, hurrengo likidazioak kolektiboki 
jakinaraziko dira, erroldak jendaurrean jarriz. Jakinarazpen hori ediktu bidez eta ALHAOn ira-
garriko da.

18. artikulua

18.1. Zerbitzua emateagatik, ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako katas-
tro-elementuari esleitutako erabileretan oinarrituta ordainduko da:

I. ERANSKINA

Aparteko tarifak (eurotan)

TIPOLOGIA KODEA TARIFA

Sasoikako langileentzako aterpetxea AB 30,00

150 m2-ko azalera osoa duten biltegiak, eraikin osagarriak edo garajeak A1 12,00

Biltegiak, eraikin osagarriak edo 150 m2 edo gehiagoko garajeak eta 500 m2 baino gutxiagoko azalera osoa dutenak A2 28,00

Biltegiak, eraikin osagarriak edo 500 m2 edo gehiagoko garajeak A3 59,00

Tabernak eta jatetxeak BA 90,00

Landetxeak CR 65,00

Saltokiak CO 65,00

250 m2 baino gutxiagoko azalera duen industriala I1 65,00

Industriala, 250 m2-koa edo hortik gorakoa eta 500 m2-tik beherakoa, guztira I2 123,00

Industriala, 500 m2-koa edo hortik gorakoa eta 2.000 m2-tik beherakoa, guztira I3 233,00

Industriala, 2000 m2-koa edo handiagoa eta 5.000 m2-tik beherakoa, guztizko azalera I4 442,00

Industriala, 5.000 m2-koa edo handiagoa eta 7.500 m2-tik beherakoa, guztira I5 839,00

Industriala, 7.500 m2-ko azalera osoa edo handiagoa I6 1.350,00

Bulegoak OF 65,00

500,00 m2 baino gutxiagoko hotela, guztira H1 200,00

Hotela 500 m2-koa edo handiagoa eta 1.000 m2-tik beherakoa, guztira H2 300,00

1.000 m2-ko edo gehiagoko hotela, guztira H3 550,00

Etxebizitzak VI 56,00

Txokoak TX 30,00

Adinekoen egoitzak RE 2.000,00

Azken xedapen bakarra

Ordenantza hau 2022ko ekitaldian jarriko da indarrean.

Informazio-oharra

Ordenantza honen gaztelaniazko aldaerak lehentasuna du euskarazko ulermen- edo itzul-
pen-arazoak daudenean.

Guardia, 2021eko abuztuaren 10a

Presidentea
JOSEBA FERNÁNDEZ CALLEJA
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