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EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA
1. artikulua. Xedapen orokorrak.
Tokiko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 15.-18. artikuluetan
eta 20.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, udal honek tasa bat ezarri eta kobratuko du Udalaren
eta Kontzejuaren titulartasuneko bideak eta mendi-bideak mantentzeko, hobetzeko eta
kontserbatzeko zerbitzu publikoa eman eta gauzatzearen truke.
2. artikulua. Aplikazio-eremua.
2.1 Ordenantza Oyón-Oiongo udal-barruti osoan aplikatuko da, hurrengo atalean xedatutako
baldintzetan.
2.2.
a) Barriobusto eta Labrazako kontzejuetan, tasa aplikatu ahal izateko beharrezkoa da
kontzejuetako organo eskudunak akordio bat egitea, eta horren berri ematea Oyón-Oiongo
Udalari, tasa aplikatuko den ekitaldiaren aurreko ekitaldiko azaroaren 30a baino lehen.
b) Tasa Oyón-Oiongo udal-barrutian aplikatu ahal izateko, a) letran aurreikusitako
barrutietatik kanpo, beharrezkoa da Oyón-Oiongo Udaleko organo eskudunak akordio bat egitea
ordenantza fiskalak behin betiko onesteko; akordio hori tasa aplikatuko den ekitaldiaren aurreko
ekitaldiko azaroaren 30a baino lehen lortu beharko da.
3. artikulua. Zerga-egitatea.
Udalerriko mendi-bideak mantentzeko, hobetzeko eta kontserbatzeko zerbitzu publikoa ematea.
4. artikulua. Subjektu pasiboa.
Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 33. artikuluan aipatutako pertsona fisiko eta juridikoak eta erakundeak, baldin eta
Oyón-Oion udalerrian landa-lursailen baten jabeak badira.
5. artikulua. Zergen erantzuleak.
Ordenantza honetatik ateratzen den zergaren erantzule da, zergadunaren ordezkari gisa,
gozamenduna, maizterra edo, edozein titulu juridiko dela-eta, landa-finka duena.
6. artikulua. Zerga-oinarria.
Tasa honen zerga-oinarria finka bakoitzerako landa-izaera duten Ondasun Higiezinen gaineko
Zergari jarri zaiona da.
7. artikulua. Zerga-kuota.
Zerga-kuota zerga-oinarriari eranskinean adierazitako koefizientea aplikatzetik lortzen den
zenbatekoa izango da.
8. artikulua. Sortzapena eta zergaldia.
8.1 Tasa urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean, eta zergaldia urte naturalari dagokiona izango da.
8.2 Landa-lursailetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoek aldaketa horiek
gertatu ondorengo zergaldian izango dituzte ondorioak.
9. artikulua. Tasaren kudeaketa.
9.1 Tasa urtero egiten den erroldatik abiatuta kudeatuko da, eta bertan agertuko dira ordenantza
hau aplikatzearen ondorioz eragindako zergadunak eta bakoitzari dagozkion zerga-kuotak.
1 Tasa ezartzearen eta arautzearen behin betiko onespena, 2017 ekitaldiko ordenantzak aldatzeko espedientearen
bitartez (2017/01/02ko ALHAOn, 1 zenbakian, sartu zen).
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9.2 Errolda hori Oyón-Oiongo Udalak egingo du. Errolda egin ondoren, jendaurrean jarriko da,
Udalaren iragarki-taulan, eta Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da; hamabost eguneko epea emango da erreklamazioak egiteko. Jendaurreko epe hori igaro
ondoren, organo eskudunak ebatziko ditu aurkeztutako erreklamazioak, eta behin betikotzat
emango du errolda; errolda hori izango da zerga-kuota behin betiko likidatzeko eta kobratzeko
oinarria.
10. artikulua. Erroldaren aldaketak.
10.1 Subjektu pasiboak behartuta daude landa-lursailari dagozkion aldaketen berri ematera,
direla fisikoak, ekonomikoak zein juridikoak.
10.2 Aitorpenak Oyón-Oiongo Udalean aurkeztuko dira, aldaketa fisikoa, ekonomikoa edo
juridikoa gertatu eta hilabeteko epean. Horretarako, subjektu pasiboak erroldan gertaturiko
aldaketaren berri eman beharko du, nolako aldaketa izan den esanez.
Landa-finkaren titulartasunari dagokion aldaketa bada, transmisioa egiten duenak baja-aitorpena
aurkeztu beharko du, jasoko duenaren izena eta helbidea jarriz; era berean, aldaketaren data eta
aldaketa hori justifikatzen duten dokumentuak aurkeztuko ditu.
Titulartasunean mortis causa dela-eta gertaturiko aldaketak badaude, alta- eta baja-aitorpenak
egin beharko ditu oinordekoak.
10.3 Tasaren erroldaren barruan datuak sartzea, handik ateratzea edo bertakoak aldatzea
administrazio-egintzatzat hartzen dira.
11. artikulua. Likidazioa eta ikuskaritza.
Ordenantza honen menpeko tasak likidatzeari, dirua biltzeari eta ikuskatzeari dagokion kontu
guztietarako, baita zergei dagozkien arau-hausteak sailkatzeko eta kasu bakoitzean bidezkoak
diren zehapenak zehazteko ere, Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau
Orokorrean aurreikusitakoa aplikatuko da.
Azken xedapen bakarra.
Ordenantza hau eta bere eranskina Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean, eta 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera
izango ditu ondorioak; bestalde, indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.
Aplikatzeko, 2. artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoa hartuko da kontuan.
Xedapen indargabetzailea.
Ordenantza honetan jasotakoaren kontra dauden xedapenak, maila berekoak badira,
indargabeturik geratuko dira.
Tarifa
Zerga-oinarriari 0,66ko koefizientea aplikatuko zaio.
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