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HIRIGINTZA-LIZENTZIEN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du hirigintza-lizentzien 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. Tasaren zerga-egitatea da udal-jarduera, tekniko eta administratiboa, Lurzoruari eta Hiri
Antolamenduari buruzko Erregimenaren Legearen 178. artikuluan aipatutako
eraikuntzako eta lurraren erabilerako egintzak Lurzoruari buruzko lege horretan eta
udalerri honetako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean ezarritako hirigintza,
eraikuntza eta zaintzako arauetara egokitzen direla egiaztatzekoak direnak, horiek
udalerrian egingo badira.
2. Ez zaizkio lotuko tasa honi etxebizitzen barrualdeetan egingo diren apaintzeko,
kontserbatzeko eta zaintzeko obrak.
3. 1Estatuak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Arabako Foru Aldundiak sustatutako eta
horien hirigintza-lizentzia duten obrak tasatik salbuetsita aitor daitezke, baldin eta hirilur gisa sailkatutakoetan garatzen badira eta mota hauetakoak badira: hezkuntza,
kultura, osasuna, laguntza (gizarte-zerbitzuak), administrazioa, herritarren babesa eta
segurtasuna, hiri-zerbitzuak (aparkalekuak, hiltegia, hornidura-azoka...) eta hiltegiak.
Onura fiskalak emateko, eskatu egin behar dira. Onura fiskalen ondorea
atzeraeraginezkoa izango da salbuespen-eskaera 2008ko azaroaren 15a baino lehen egin
zen obretarako.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua
1. 2Tasa hauen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 35. artikuluko 3. atalean ageri diren pertsona fisikoak eta juridikoak:
a. Udal-jabari publikoa beren onura partikularrerako modu berezian gozatzen,
erabiltzen edo aprobetxatzen dutenak, aipatutako Foru Arauak 20.2 artikuluan
jasotzen dituen kasuen arabera.
b. Udalerriek eskaintzen edo egiten dituzten zerbitzu edo jarduerak eskatzen
dituztenak edo horien onura edo eragina dutenak, adierazitako Foru Arauak
20.3 artikuluan jasotzen dituen kasuen arabera.
2. Nolanahi ere, zergadunaren ordezkoak izango dira obren eraikitzaile eta kontratistak.
5. artikulua. Arduradunak
1 2009 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2008/12/31ko ALHAOn, 150 zenbakian, sartu
zen).
2 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2015/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
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Subjektu pasiboaren zerga betebeharrei solidaritatez aurre egingo diete Zergei buruzko Foru
Arau Orokorreko 38. eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridikoek.
IV. ZERGA-OINARRIA
6. artikulua
1. Hau da tasa honi dagokion zerga-oinarria:
a) Obra zibilaren kostu erreal eta egiazkoa, lur-mugimenduak, oin berriko obrak
eta eraikuntzen egitura edo kanpoko itxura aldatzeko obrak badira.
b) Etxebizitza, lokal edo instalazioaren kostu erreal eta egiazkoa, eraikinak lehen
aldiz erabiliko badira eta horien erabilera aldatuko bada.
c) Lursail eta eraikuntzek Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako
ezarrita duten balioa, hiri-lursailak eta eraikuntzak botatzekoak badira.
d) Bide publikotik ikusteko moduan jarritako propaganda-kartelen azalera.
2. Aurreko ataleko a) eta b) letretan adierazitako kostutik kanpo utziko da industriaren eta
mekanikaren arloko makineriari eta -instalazioei dagokiena.
V. KUOTA
7. artikulua
Zerga-kuota zerga-oinarriari karga-tasak aplikatzearen ondoriozkoa izango da, ordenantza
honen eranskinean ezarritako tarifarekin bat etorrita.
VI. SORTZAPENA
8. artikulua
1. Zerga-egitatea eratzen duen udal-jarduera hastean sortzen da tasa eta jaiotzen da zerga
ordaindu beharra. Ondore horietarako, jarduera hasitzat joko da subjektu pasiboak
hirigintza-lizentziaren eskabidea berariaz aurkezten duen egunean.
2. Obrak hasi edo betearazi baldin badira horiei dagokien baimenik gabe, edo aurretiazko
komunikazioa aurkeztu gabe, edo egindako obra baimendutakoa edo komunikatutakoa
ez denean, obra horri baimena eman ahal zaion ala ez zehaztuko duen udal-jarduerari
ekiten zaionean sortuko da Tasa. Hala eta guztiz ere, obra horien baimenerako edo
baimenik eman ezean, obra horiek eraisteko espediente administratiboari hasiera eman
ahal izango zaio.
3. Ordaintzeko betebeharrak, sortzen denean, ez du inolako eraginik nozituko eskatutako
lizentzia ez emateagatik edo aurkeztutako proiektuaren moldaketaren baldintzapean
dagoen lizentzia emateagatik, ez eta lizentzia eman ondoren, eskatzaileak uko edo
atzera egiteagatik ere.
VII. KUDEAKETA
9. artikulua. Adierazpena
1. Obrarako lizentzia lortzean interesatutako pertsonek dagokion eskaera aurkeztu beharko
dute aurretiaz Erregistro Nagusian, dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsitako
ziurtagiriarekin batera. Obraren izaera eta kokapena zehazki azaldu beharko dira; horrez
gain, obraren kalkulatutako zenbatekoa, neurriak eta helburua ere jaso beharko dira.
2. Teknikari eskudunaren proiektua behar duten ekintzetarako baimena denean,
eskariarekin batera egin beharreko lanen aurrekontua aurkeztuko da, baita lanak eragina
izango duen azaleraren, departamentu kopuruaren, erabili beharreko materialen eta, oro
har, obrak izango dituen ezaugarrien edo haien kostua egiaztatzeko aukera emango
duten ekintzen deskribapen zehatza ere.
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3. Lizentzia-eskaria aurkeztu ondoren proiektua aldatzen edo areagotzen bada, udaladministrazioari eman beharko zaio horren berri. Horrekin batera, aurrekontu berria edo
eguneratua, eta, hala badagokio, aldaketaren edo areagotzearen planoak eta txostenak
aurkeztu beharko dira.
10. artikulua. Likidazioa eta diru-sarrera.
1. 6.1 a), b), d), e) eta f) artikuluetan aipatzen diren obrak eta ekintzak direnean:
hirigintza-lizentzia eman ondoren, behin-behineko likidazioa egingo da
eskatzaileak aitortutako oinarriaren gainean. Udal-administrazioak, obrak amaitu
ondoren benetako kostua egiaztatu ahal izango du, baita eskatzaileak aitortutako
kartelen azalerarena ere, eta ondoren, dagokion kitapena burutuko du, eta, hala balitz,
azken kitapenean behin-behineko kitapenean kobratutakoa kenduko litzaioke.
2. Hiri-lursailen eta eraikuntzak eraistekoen kasuan, lizentzia eman ondoren, dagokion
zerga-oinarriaren gainean praktikatuko den likidazioa behin betikoa izango da; betiere
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan adierazitako balioak izaera hori ez badu.
3. Egindako likidazio guztien berri emango zaio zergadunaren subjektu pasibo ordezkoari,
udal-kutxan zuzenean egin dezan ordainketa, Diru-bilketako Araudi Orokorrean
adierazitako ordainketa-bitartekoak eta epeak baliatuz.
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 3
A) Lurrak zatitzea, finkak bereiztea edo elkartzea.
- 1.000 metro karratu edo gutxiago: (metro karratuko) 0,06 euro
- 1.001 - 10.000 metro karratu artean: (metro karratuko) 0,02 euro
- 10.000 metro karratu baino gehiago: (metro karratuko) 0,01 euro
B) Lokalak eta eraikinak ikuskatzea:
- Eskatzaileak proposatuta, inork salaketarik jarri gabe 60 euro
C) Hirigintzako zedulak, ziurtagiriak eta txostenak egitea:
- Hirigintzako zedula 60 euro.
- Irizpena eman beharra dakarten ziurtagiriak eta txostenak 35 euro.
D) Titulartasun aldaketa:
Aldaketa eragiten duen negozio juridikoak eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan
likidatutako eskubideen ehuneko 5 ordainduko da.
E) Lizentziaren luzapena:
Likidatutako eskubideen eta tasen ehuneko 5 ordainduko da (8 euro gutxienez).
Tasa ofizioz likidatuko da obra burutzeko epealdia amaitutakoan, nahiz eta interesdunak
luzapenik eskatu ez, baldin eta hirigintzako legeriak lizentzialuzatzeko aukera ematen badu.
F) Lehenengoz okupatzekolizentziak eta beste baimen batzuk: 375 euro. 4
G) Aholkularitza akustikoaren txostena ingurumen lizentzia baten espedientean: 450 euro
H) Makinek (klimatizazioa, aireztapena, jarduerak eta abar) kanpora emititzen dutena neurtzea:
650 euro
I) Txostena etxebizitzen arteko aireko zaraten kontrako isolamendua neurtu ondoren (UNE EN
ISO 140-4:1999): 750 euro
J) Txostena fatxadako aireko zaraten kontrako isolamendua neurtu ondoren (UNE EN ISO 1405:1998): 900 euro
K) Txostena lurreko inpaktuen zaraten kontrako isolamendua in situ ebaluatzekoentseguaren
ondoren (UNE EN ISO 140-7:1999): 650 euro
L) Txostena instalazioek edo makinek babestutako barrunbeetan sortzen duten zaraten maila
neurtu ondoren: 600 euro
M) Txostena jarduera egiten den barrunbe bateko zarata mugatzaileak egiaztatu ondoren: 500
euro
N) Kostu gehikuntzaentseguak, neurketak eta egiaztapenak gauez egiteagatik (20:00 - 04:00):
350 euro
KUDEAKETA-ARAUAK.
Sortutako kuotak udal-diruzaintzan ordainduko dira. Ordenantza honetan ezarritako
salbuespenak, hobariak edo murrizketak lortu nahi dituzten pertsonek Udal Administrazioan
eskatu beharko dute; horretarako, behar bezala egiaztatu beharko dituzte hori lortzeko eskubidea
ematen dieten baldintzak.
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2018 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2017/12/27ko ALHAOn, 147. zenbakian, sartu
zen.)
4
2019 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2018/12/19ko ALHAOn, 146 zenbakian, sartu
zen).
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