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ZERBITZU PUBLIKOEN ETA ADMINISTRAZIO JARDUEREN TASAK 
ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA1 

 

I. Xedapen orokorrak 

1. Artikulua 

Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauak 20. eta 26. 
artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Kanpezuko Udalak eranskinean jasotako 
zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak ezartzen eta eskatzen ditu, 
ordenantza honen arabera, zeinaren zati baitira. 

2. Artikulua 

Ordenantza hau Kanpezuko 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 dira, zergadun moduan, Arabako Lurralde Historikoko zergei 
buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko eta 
juridikoak eta entitateak, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte edota horien 
onura edo eragina jasotzen badute. 

2. Zergadunaren ordezko subjektu pasiboak izango dira: 

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 ahalko dizkiete 
kuotak. 

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 
zerbitzuamantentzea. 
                                                 
12014ko urriaren 2ko osoko bilkuran onartuta, akordio bidez. 2015/05/13 ALHAO, 57 zk.   



AYUNTAMIENTO DE 
CAMPEZO 

(ALAVA) 
 

KANPEZUKO 
UDALA 
(ARABA) 

 

Plaza Samuel Picaza 1 C.p.: 01110 Santa Cruz de Campezo (Alava). Tlfno.: 945.405443. Fax: 945.405444. e-mail: campezo@campezo.eus 

 

c) Hirigintza baimenen tasetan, hau da, lurrari eta hirigintza antolamenduari buruzko 
arautegian xedatutakoetan, eraikitzaileak eta obren kontratistak. 

5. Artikulua. Ordaindu behar duten pertsonak 

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

b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak partikularrek eskatu ez badituzte, baina horiek 
egindako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoaren edo 
ez egindakoaren eragileek. 

6. Artikulua 

Ordenantza honetatik ateratzen diren zerga zorrak, subjektu pasiboarekin batera, 
eranskinean ageri diren tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ordaindu 
beharko dituzte. 

IV. Salbuespenak, murrizketak eta hobariak 

7. Artikulua2 

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

Ildo horretan, ehuneko 10eko hobari bat jasotzen da gazte txartela aurkeztuta, 6.2, 6.3 
eta 6.4 idatz zatietan jasotako tarifetan 

 

V. Zerga oinarria 

8. Artikulua 

Zerga oinarria da zerbitzuagauzatzen den unitateetako bakoitza, dagokion tarifak 
dioen moduan. 

VI. Kuota 

9. Artikulua 

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

VII. Sortzapena eta zergaldia 

10. Artikulua 

1. Tasaren sortzapenazerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortzen 
da; hala ere, zenbateko osoaren edo zati baten gordailua eska daiteke. 

                                                 
2 2017ko urriaren 3ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. 2017/12/22 ALHAO, 145 zk.  
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VIII. Likidazioa eta diru sarrera 

11. Artikulua 

Kontzeptubakoitzarengatik egin beharreko likidazioa Kanpezuko Udal Administrazioak 
egingo du, eta likidatutakoa dirutan ordainduko da, ordainarazpen bakoitzerako 
tarifetan dauden arauen arabera. 

Hala ere, tasak autolikidazioaren bidez ordaintzeko ere eskatu ahalko 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, Arabako Lurralde Historikoaren zergei buruzko Foru Arau 
Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da. 

X. Azken xedapena 

13. Artikulua 

Zerga ordenantza hau ALHAOn argitaratzen den egunean jarriko da indarrean, egun 
horretatik aurrera aplikatuko da, eta indarrean jarraituko du berariaz aldatzea edo 
indargabetzeaerabakitzen den arte. 

Eranskina 

6.1. Fotokopiak eta antzekoak egitea, faxak bidali eta jasotzea eta espedienteak 
izapidetzea.1 

1. Aplikatzeko arauak 

1. Interesdunak aldez aurretik hala eskatuta, fotokopiak eta agirien edo antzekoen 
kopiak egiteagatik eta faxak bidaltzeagatik/jasotzeagatik eskatuko da tasa hau. 

2. Honako tasa hau kobratuko da hirigintza espedienteak eta jarduera baimenak 
izapidetzeagatik, hirigintza espedientea izapidetzeko beharra ez duten hirigintza 
txostenak idazteagatik eta baimen epeak luzatzeagatik. 

3. Zerbitzua emateko eskatzen den unean sortuko da ordaindu beharra. Zerbitzua 
emateko eskatzen denean sortuko da tasa, eta autolikidazioaren bidez bilduko da. 

4. Zerbitzua emateko eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoek ordaindu beharko 
dute, eta zerbitzuaren gaia ez da entregatuko horren ordainetan ezarritako tasa ez 
bada ordaintzen. 

5. Administrazio publikoak oro har, erakunde ofizialak eta Botere Judizialeko organoak 
tasa hau ordaindu beharretik salbuetsiko dira. 

2. Tarifak 

- DIN A4 fotokopia bakoitzeko: 0,10 euro 
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- DIN A3 fotokopia bakoitzeko: 0,15 euro 

- DIN A3 baino tamaina handiagoko fotokopiak izanez gero eta proiektu eta agiriek 
makina berezirik behar izanez gero, erreprografiako merkataritza establezimenduak 
Udalari bidaltzen dion fakturaren ehuneko 100. 

- Faxa: 1,00 euro bidalitako edo jasotako fax bakoitzeko, eta, bidalketa denean, 0,10 
euro orriko. 

- CD edo DVDen kopiak: 1,00 euro aleko 

- Hirigintza espedienteak izapidetzeagatik: aurkeztutako aurrekontuaren ehuneko 1 
(gutxienez 10 euro). Espedientea Udalak eskatuta hasten bada, salaketa edo hirigintza 
ikuskapenen baten ondorioz, zenbatetsitako aurrekontuaren ehuneko 5eko tasa 
ordainduko da (gutxienez 50 euro). 

- Obra txikien baimen epea luzatzeagatik: 15 euro. 

- Obra handien baimen epea luzatzeagatik: 50 euro. 

- Hirigintza espedientearen beharrik ez duten txostenak idazteagatik eta lurzatiak 
berriz zatitzeagatik, bereizteagatik edo antzekoengatik: 50 euro. 

- Hirigintzagaratzeko tresnak izapidetzeagatik: izapidetze horren administrazio 
izapideek eragiten duten kostua. 

- Jarduera sailkatuetarako baimenak izapidetzeagatik edo egiaztapen bisita 
egiteagatik: 100 euro. 

- Jarduera salbuetsietarako baimenak izapidetzeagatik edo egiaztapen bisita 
egiteagatik: 50 euro. 

 

6.2. Kirol zerbitzuak3 

1. Xedea 

Tasa honen zerga gaia da Kanpezuko Udalak programatutako kirol jardueretan parte 
hartzea eta inskribatzea. 

2. Tarifak  

Mantentze gimnastika, pilates, aerobic, zumba, gap edo beste edozein jarduera, tarifa 
berezirik gabea: 

Erroldatuak: 41 euro hiruhileko 

                                                 
3 2016ko urriaren 4ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. 2016/12/19 ALHAO, 142 zk.  
2017ko urriaren 3ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. 2017/12/22 ALHAO, 145 zk.  
2018ko ilairaren 11ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez 2018/11/23 ALHAO, 135 zk 
2018ko abenduaren 12ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez 2018/12/12 ALHAO, 143 zk 
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Erroldatu gabeak: 46 euro/hiruhileko 

Aretoko dantzak 

Erroldatuak: 30 euro hiruhileko 

Erroldatu gabeak: 33 euro/hiruhileko 

 

6.3. Igerilekuak4 

1. Xedea 

Kanpezuko udal igerilekuetara sartu eta haiek erabiltzea da tasa honen zerga gaia. 

2. Tarifak3 

1 1. Urteko abonamendua 

 Erroldatuak Erroldatu gabeak 

Helduak 36 euro 43 euro 

Haurrak 25 euro 31 euro 

Erretiratuak 25 euro 31 euro 

 

% 65 edo gehiagoko ezintasuna egiaztatzen dutenek % 50eko hobaria izango dute 
tarifan, ezintasun hori indarreko agiri ofizial bidez egiaztatzen dutenetik aurrera. 

Familia ugariek % 30eko hobaria izango dute tarifan, egoera hori indarreko titulu edo 
agiri baten bidez egiaztatzen badute. Hobari hori familia unitateko kideei aplikatuko 
zaie abonamendua egiten den unean. 

Tarifa ordaintzetiksalbuetsita egongo dira aldi baterako harrera egoeran dauden 
pertsonak, egoera hori era sinesgarrian frogatzen badute. 

 

Hilabeteko abonamendua 

 Erroldatuak Erroldatu gabeak 

                                                 
42016ko martxoaren 1eko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez, 2016/04/29 ALHAO, 48 zk.   
2016ko urriaren 4ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. 2016/12/19 142 zk. 
2017ko apirilaren 11ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. 2017/06/21 ALHAO, 70 zk. 
2018ko martxoaren 6ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez 2018/05/18 ALHAO, 57 zk 
2018ko abenduaren 12ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez 2018/12/12 ALHAO, 143 zk 
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Helduak 21 euro 28 euro 

Haurrak 15 euro 21 euro 

Erretiratuak 15 euro 21 euro 

 

2. Igerilekuko sarrera 

Helduak: 4 euro/pertsona/egun 

Haurrak: 3 euro/pertsona/egun 

Erretiratuak: 3 euro/pertsona/egun 

3. Aplikazio arauak: 

a) Bost urte edo gutxiago dutenek ez dute tasarik ordainduko. 

b) Tasaren ordainketa dela eta, haur tarifa 6 eta 15 urte bitartekoek, horiek barne, 
ordainduko dute. 

c) Indarrean dagoen gazte txartela aurkezten dutenek abonamendua egitean edo 
sarrera erostean, % 10eko hobaria izango dute tarifan. 

d) Hobariak ezin dira pilatu, eta ehuneko handiena duen hobaria aplikatuko da. 

e) Tasa (aipatutako zenbatekoa gutxienez) udal altxortegian ordainduko da zuzenean 
edo banku bidez helbideratuta (erabiltzaileak jakinarazi beharko ditu beharrezko 
datuak), betiere zerbitzua eskaini edo jarduera egin aurretik. Bankuan helbideratuz 
gero, ordainketa ziurtagiria udal bulegoetan aurkeztu beharko da abonamendua jaso 
aurretik. 

f) Tarifak aplikatzearen ondorio diren kuotak ezin dira ez denboran banatu, ez eta 
murriztu ere, eta ordainagiri bidez kobratuko dira. 

g) Abonamenduak udal bulegoetan jaso ahal izango dira, astelehenetik ostiralera, 
jaiegunetan izan ezik, 9:00etatik 14:00etara. 

h) Abonamenduak egiteko, nahiz urte osokoak nahiz hilabetekoak, ezinbestekoa da 
karnet tamainako argazki bat. 

i) Hilabeteko abonamendua egiteko, hilabete bateko tartea utzi beharko da, data 
batetik bestera artekoa. 

j) Erroldatutakoen tarifa izateko, ezinbestekoa da aribidean den urteko ekainaren 1a 
baino lehenagotik erroldatuta egotea udalerrian 
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6.4 Hizkuntzak.5 

6.4.1 Xedea 

Tasa honen xedea da Kanpezuko Udalak programatutako hizkuntza jardueretan parte 
hartzea eta inskribatzea. 

6.4.2 Tarifak 

Ingelesa. 

Urteko kuota, helduak: 

urria-ekaina 200,00 euro 

Hiru hilabeteko kuota, helduak: 

1. hiruhilekoa 55,00 euro 

2. hiruhilekoa 82,50 euro 

3. hiruhilekoa 82,50 euro 

Urteko kuota, haurrak: 

urria-ekaina 152,00 euro 

Hiru hilabeteko kuota, haurrak: 

1. hiruhilekoa 41,80 euro 

2. hiruhilekoa 62,70 euro 

3. hiruhilekoa 62,70 euro 

Euskara: 

90,00 euro hiruhileko bakoitzeko (hilabeteka hainbana daiteke) 

 

6.5 Azokak.6 

6.5.1 Xedea: 

Tasa honen xedea da Kanpezuko Udalak antolatzen dituen azoketan parte hartzea eta 
laguntzea. 

6.5.2 Tarifak 

                                                 
5 2016ko azaroaren 8ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. Behin betiko onarpena 2017ko martxoaren 10ko 
ALHAOn, 29/2017 zk.  
 
6 2016ko azaroaren 8ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. Behin betiko onarpena 2016ko azaroaren 8ko ALHAOn, 
29/2017 zk. 
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- Azokako postuak: 15 euro metro bakoitzeko 

- Publizitatea karteletan eta bestelako bitartekoetan: 60 euro iragarki bakoitzeko. 

 

6.6 Musika eskola.7 

6.6.1 Xedea. 

Tasa honen xedea da Kanpezuko Udalak programatutako musika eskoletan parte 
hartzea. 

6.6.2 Tarifak. 

Kuota, bi pertsonentzako taldeentzat: 60 euro hilean. 

Kuota, 3 lagun edo gehiagoko taldeentzat: 38 euro hilean." 

 

 

 

                                                 
7 2018ko azaroaren 13ko osoko bilkuran aldatuta, akordio bidez. Behin betiko onarpena 2019ko urtarrila 21ko 
ALHAOn, 9/2019 zk. 
 


