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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onartzea estolderia zerbitzuaren tasa arautzen duen 7 zenbakiko udal zerga or-
denantzaren 3. eranskinaren aldaketa

Udalbatzak, 2014ko ekainaren 5eko bilkuran, behin-behineko onarpena eman zion estolderia 
zerbitzuaren tasa arautzen duen 7 zenbakiko udal zerga ordenantzaren 3. eranskinaren aldake-
tari (14404C2224 espedientea), eta 2014ko ekainaren 18ko 68 zenbakiko ALHAOn eman zen argi-
tara. Erabaki horren aurkako erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta inolako erreklamaziorik 
aurkeztu ez denez gero, hura behin betiko bihurtzen da, halaxe agintzen baitu martxoaren 5eko 
2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, toki ogasunak arautzen dituen legearen testu batera-
tua onartzen duenak, 17.3. artikuluan. Horrela, bada, jendaurrean jartzen da zerga ordenantza 
horren testu aldatua, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.2. artikuluan eta 2/2004 Legegintzako 
Errege Dekretuak, toki ogasunak arautzen dituen legearen testu bateratua onartzen duenak, 
17.4. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako. Hona hemen testua hitzez hitz:

7.3. eranskina – Estolderia zerbitzua 

1. artikulua. Izaera eta xedea

a) Hauexek egiteagatik ordainaraziko da tasa:

1. Estolderiako sare nagusira hartunea egiteagatik.

2. Udal estolderia erabiltzeagatik, komuneko urak, ur beltzak eta hondakin urak husteko, 
udalerrian dauden finken mesedetan.

3. Ur hartuneak egitea, etxebizitzen eta merkataritza lokalen zerbitzurako.

b) Tasa zordunduko dute udal eskumenekoak izan eta legeak agintzeagatik edo udal hone-
tako zaintza erregelamenduek edo ordenantzek xedatzeagatik nahitaez eman beharrekoak diren 
zerbitzuek; baita interesdunek berek eragindakoek edo bereziki beren onurarako diren zerbitzuek 
ere, nahiz eta haiek ez eskatu zerbitzuok.

2. artikulua. Tasa ordaintzeko betebeharra

a) Zerga gaia. Aurreko artikuluan, a) idatz zatian, zerrendaturiko edozein zerbitzuk zehazten 
du, eta zerbitzua ematen denean sortuko da zerga ordaintzeko betebeharra; estolderia zerbitzua 
emateari dagokionez, ulertuko da estolderia sarera instalazioak lotzeak berarekin dakarrela 
zerbitzu hori.

b) Subjektu pasiboa. Baimena beren interes eta zerbitzuagatik ematen zaien pertsona na-
tural edo juridikoek, edo haien legezko ordezkariek, hala badagokio, ordaindu beharko dituzte 
ordaindu beharreko eskubideak.

Tasa ordaintzeko betebeharra betez gero, eskubideak eta tasak emango dira eskatzen diren 
zerbitzuengatik.

3. artikulua. Karga oinarria

Hauexek aplikatuko dira oinarri gisa, eman beharreko zerbitzuak emateagatik:

a) Finka eratzen duten etxebizitzek eta gainerako elementuek, hartuneari dagokionez.

b) Estolderia zerbitzuak, urtean kontsumitzen den urak (metro kubikotan neurtua).
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4. artikulua

Hauexek aplikatuko dira, eman beharreko zerbitzuak emateagatik:

Tarifa

a) Estolderia sarean hartunea egitea: 103,69 euro etxebizitzako edo instalazioko

b) Estolderia erabiltzea: 0,24 euro kontsumituriko ur metro kubiko bakoitzeko

5. artikulua. Kuotak

Kuota hauek eskatuko dira tasa horrengatik:

a) Behin eskatuko dira 4. a) artikuluan jasorikoak, eta obra baimena ematean eskatuko dira.

b) Hiru hilerik behin eskatuko dira 4. b) artikuluan jasorikoak, eta urez hornitzeko zerbitzua 
emateagatik ordaindu beharreko tasarekin batera bildu ahalko dira.

6. artikulua. Kudeatzeko arauak

Eranskin honetako 2. a) artikuluan ezarritakoaren arabera sortzen denean ordaintzeko bete-
beharra zordunduko da ordainarazpena.

7. artikulua. Zerga arau hausteak eta zehapenak

Ordaindu beharreko epean ordaindu ez diren kuota likidatuak premiamendu bidez ordain-
duko dira.

Zerga zehapenak dira, eta aplikatuko dira ordenantza hau hausteagatik, hala badagokio, 
aplikatu behar diren zehapenez gain.

8. artikulua. Kudeaketako beste arau batzuk

Ordenantza honetan aurreikusita ez dagoenerako, zerga ordenantza orokorra aplikatuko da.

Azken xedapena

Estolderia zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 7.3. eranskina indarrean 
jarriko da ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean, eta indarrean izango da harik eta aldatzea 
edo indargabetzea erabakitzen den arte.”

Amurrio, 2014ko uztailaren 24a

Alkatea
JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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