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HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK (HHS) JASOTZEKO ZERBITZU
EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA 1

PUBLIKOA

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du hondakinak jasotzeko zerbitzua emateagatiko
tasa, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foru-arauan ezarritakoari
jarraikiz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza udal-barruti osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA

3. artikulua
1. Hau da tasa honi dagokion zerga-egitatea: zerbitzuaren nahitaezko jasotze-esparruetan
dauden etxeko zaborrak eta etxebizitzetako, egoitzetako eta industria-merkataritza-, arte- eta
zerbitzu-jarduerak nahiz jarduera profesionalak gauzatzen diren lokal zein establezimenduetako
hiri-hondakin solidoak jasotzeko zerbitzua ematea.
2. Bestalde, honako hau da tasa honen zerga-oinarria: zerbitzuaren borondatezko jasotzeesparruetan dauden etxeko zaborrak eta etxebizitzetako, egoitzetako eta industria-merkataritza-,
arte- eta zerbitzu-jarduerak nahiz jarduera profesionalak gauzatzen diren lokal zein
establezimenduetako hiri-hondakin solidoak jasotzeko zerbitzua ematea, zerbitzu hori emateko
eskaera egiten denean.
III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua
1. Zerbitzu hau jasotzeko eskubidea izango dute eta zergapeko subjektu pasiboak izango dira
Zergei buruzko Arabako Araudi orokorraren 33. artikuluan adierazten diren pertsona fisiko edo
juridikoak eta erakundeak, betiere zerbitzu hori ematen den toki, plaza, kale edo bide
publikoetako etxebizitzak edo lokalak okupatu edo erabiltzen ari badira, jabe, gozamendun,
errentari edota prekario gisa bada ere.
2. Zergadunaren ordezko subjektu pasiboa izango da etxebizitza edo lokal horien jabea, eta
bidezkoa bada, zerbitzuaren hartzaileei ordainarazi ahal izango dizkie kuotak.
3. Aurreko artikuluko 2 zenbakiko zerbitzuak emateari dagokionez: zerbitzu horiek jasotzen
dituzten udalerriko finketako okupatzaileak edo erabiltzaileak, edozein izanda euren titulua
(jabeak, gozamendunak edo errentariak, prekarioan bada ere).
4. Kasu orotan, zergadunaren edo etxebizitzen zein lokalen erabiltzailearen ordezko subjektu
pasiboa izango da higiezin horien jabea. Behar denean, bidezkoa bada, jabeak zerbitzuaren
onura jasotzen dutenei ordainarazi ahal izango dizkie kuotak.
5. artikulua. Arduradunak.
Subjektu pasiboaren zerga-betebeharrei solidaritatez aurre egingo diete Zergei buruzko Arabako
Foru Arau Orokorreko 38. eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko eta juridikoek.
IV. ZERGA-OINARRIA
6. artikulua
Zerga-oinarria emandako zerbitzua osatzen duen unitate bakoitzak osatzen du, tarifaren
baldintzen arabera.
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V. KUOTA
7. artikulua
Kuota kalkulatzeko, aurreko artikuluaren araberako oinarriari dagokion tarifa aplikatuko zaio,
Eranskinean ageri denaren arabera.
8. artikulua. Salbuespenak eta hobariak.
Tasaren ordainketan ez da inolako salbuespen edo hobaririk emango.
VI. SORTZAPENA
9. artikulua
1. Zerbitzua ematen hasten den unean sortuko da zerga eta egongo da hura ordaintzeko
betebeharra.
2. 3. artikuluko 1 zenbakian aurreikusitako kasuan, zerbitzua jasotzea nahitaezkoa dela kontuan
hartuta, ulertuko da zerbitzua jasotzen hasi dela etxeko hondakinak jasotzeko udal-zerbitzua
ezarri eta martxan jartzen denean tasa honen menpeko zergadunek erabiltzen dituzten etxe edo
lokalak dauden kale edo tokietan. Zerbitzuaren erabiltzailetzat joko da ur edangarriaren
erabiltzaile oro.
3. 3. artikuluko 2. zenbakian aurreikusitako kasuan, zerbitzua jasotzea borondatezkoa dela
kontuan hartuta, ulertuko da zerbitzua jasotzen hasi dela industria-guneetan HHSak biltzeko
borondatezko zerbitzua jasotzeko dagokion eskaera aurkeztu den egunean, subjektu pasiboak
hori berariaz eskatu badu.
4. Zerbitzua benetan ematen hasten den unetik aurrera; hala ere, posible izango da
administrazio-espedientea abiaraztea zerbitzuan sartzeko baimena emateko.
VII. KUDEAKETA
10. artikulua
1. Tasaren subjektu pasiboen erroldan alta eta baja ematea finkaren titulartasuna aldatu den
egunaren eta hiruhilekoko azken egun naturalaren arteko epean egingo da. Adierazpen horiek
egiten den lehen likidaziotik aurrera egongo dira indarrean, alta- eta baja-adierazpenak
aurkezteko epea igaro ondoren.
Halaber, lehen aldiz erroldan sartzea, alta eta baja ofizioz izapidetu ahal izango dira,
erabiltzaile-izaeraren berri edo zerbitzuaren titular-aldaketaren berri ematen denean.
2. Tasa honi dagozkion kuotak hiruhilekoka likidatu eta bilduko dira.
VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
11. artikulua
Zergei dagozkien arau-hausteak kalifikatzeari dagokionez eta arau-hauste bakoitzari kasuan
kasu dagokion zehapenari dagokionez, aintzat hartuko da Zergei buruzko Arabako Foru Arau
Orokorreko 77. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoa.
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Eranskina: Tarifa 2
Bizitegitarako hiri lurzorua, hiru hilean behingo kuota
Beheko solairua jarduera ekonomikorik gabe, hiru hilean behingo kuota
Beheko solairua merkataritza/zerbitzu/bulego jarduerarekin, hiru hilean behingo
kuota
Hotel, ostatu etxe, jatetxe, taberna eta antzekoak, hiru hilean behingo kuota
Industria jarduera industriaguneetan
Hondakindegiko isurketen kanona (A, B, C eta D motak), hiru hilean behingo
kuota
Hondakindegiko isurketen kanona (E mota), hiru hilean behingo kuota
Ibilgailua hiri hondakin gisa tratatzea eta tratatzeko baimendutako zentro batera
eramatea, bertan suntsitzeko eta kutsadura ezabatzeko

Euro
16,77
4,95
35,69
54,68
hutsik
1,34
hutsik
220
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