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SANTIKURUTZE KANPEZUKO BERGUILLA KALEKO HONDAKIN URAK 
ARAZTEKO ZERBITZUARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA 

ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA 

 
XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua. Udal honek hondakin urak araztearen tasa ezartzen eta eskatzen 
du ordenantza honen arabera, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak 
arautzen dituen Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz. Ezarri beharreko 
tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da 
 
ORDAINTZEKO BETEBEHARRA 
 
2. artikulua. Hondakin urak arazteari dagokionez, instalazioak eta 
zerbitzuakerabiltzen dituztenek daukate ordaintzeko beharra 
 
ZERGA GAIA 
 
3. artikulua. Hauek dira tasaren zerga gaia: 
a) Udal jarduera, jarduera teknikoak eta administratiboak, hondakin urak 
isurtzekobaimentzeko ezinbestekoak betetzen diren egiaztatzeko beharrezkoak 
direnak. 
b) Hondakin urak, ur beltzak, euri urak eta komunekoak arazteko zerbitzua 
ematea. 
 
IV. SUBJEKTU PASIBOA 
 
4. artikulua. Subjektu pasibo zergadunak dira Arabako Lurralde Historikoaren 
zergei buruzko Foru Arau Orokorrak aipatzen dituen pertsona fisiko zein 
juridikoak eta entitateak, baldin eta hondakin urak sortzen diren etxebizitzak, 
jarduerak, dendak edo industriak okupatzen edo erabiltzen badituzte, direla 
horien jabe, gozamendun, maizter edo prekarioko erabiltzaileak 
Edonola ere, zergadunen ordezko subjektu pasiboa izango da etxebizitza edo 
lokalen jabea, eta horrek, hala badagokio, ordaindutako higiezinaren kuotak 
haien erabiltzaileei ordainarazi ahal izango dizkie, horiek izanik zerbitzuaren 
onuradunak. 
5. artikulua. Erabiltzaileaksailkatzen dira etxekoerabiltzaileen kategorian 
 
V. ZERGA OINARRIA 
 
6. artikulua. Zerga oinarria zerbitzua egiten duen unitate bakoitza izango da, 
tarifak dioen neurrian 
 
VI. KUOTA ETA TARIFAK 
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7. artikulua. Arazketa zerbitzuagatik eskatuko den zerga kuota zenbateko finko 
bat izango da, hain zuzen, instalazioen kudeaketa eta mantentze kostuen 
eragina urtean 
Halaber, erabiltzailebakoitzak hartune tasa ordaindu beharko du (tarifen 
eranskinean jasotzen dena) zerbitzuaerabiltzeagatik. 
 
VII. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 
 
8. artikulua. Ez da inolako salbuespenik egingo ez eta inolako hobaririk 
aplikatuko tasa hau kobratzerakoan 
 
VIII. SORTZAPENA 
 
9. artikulua. Zerga gaia den udal jarduera hasten denean sortzen da tasa eta 
zerga ordaindu beharra, eta isurketa baimena lortuta bakarrik ere udal jarduera 
hasi dela ulertuko da, hondakin uren isurketa eta arazketa arautzen dituen 
arautegiak xedatzen duenaren arabera 
 
IX. KUDEAKETA 
 
10. artikulua. Zergadunaren ordezko diren subjektu pasiboek altaren eta 
bajaren aitorpenak egin beharko dituzte tasaren subjektu pasiboen erroldan, 
finkaren titularitatea aldatzen den egunetik hurrengo hilaren azken egunera 
bitartean. Altaren eta bajaren aitorpenak egiteko epea amaitu ondoren egingo 
den lehenengo likidazioaren egunetik aurrera izango dute indarra esandako 
aitorpenak. Erroldan lehenengo aldiz sartzeko ofizioz egingo da, hau da, 
hondakin uren isurketa eta arazketa arautzen dituen arautegiak sortarazitako 
erabiltzaileen zerrenda erabiliko da 
11. artikulua. Tasa honen kuotak hilero likidatu eta kobratuko dira. Dena dela, 
horniduraren fakturazioa gehienez ere hiru hilabetetik hiru hilabetera egingo 
zaio abonatuari 
 
X. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK 
 
12. artikulua. Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 77. artikuluan eta 
hurrengoetan xedatutakoari jarraituko zaio zerga arau hausteen kalifikazioari 
buruzko guztian, bai eta kasu bakoitzean arau hauste horiei dagozkien 
zehapenen kalifikazioan ere 
 
AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza hau, bere eranskinarekin batera, behin betiko onetsi zen 
eranskinean agertzen den egunean. Indarrean jarriko da ALHAOn argitaratzean 
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eta indarrean jarraituko du harik eta aldatzea edo indargabetzeaerabakitzen 
den arte. 
 
TARIFAK 
 
a) Etxekoerabiltzaileak: 29 euro hileko 
b) Hartune tasa: 825 euro 
 


