UDALAREN OSOKO BILKURAREN AKTA
BERTARATUAK
alkate-udal burua
IÑAKI AZPIROZ BELDARRAIN
zinegotziak
JONE ZUBELDIA ALTUNA
ENEKO ARTEAGA USANDIZAGA
ITZIAR SAENZ DE OJER MARTINEZ
IRAITZ OLAETXEA BALERDI
SABINO SAN SEBASTIAN MURUA
AITZOL ZUBELDIA IBARLUZEA
IDAZKARIA
ANA JESUS ZABALA GARMENDIA

Lizartzan, 2020ko azaroaren 2an,
arratsaldeko 19:00etan, eta Udaleko alkate
udalburua, Iñaki Azpiroz Beldarrain izanik,
Udaletxeko Bilkura Aretoan bildu dira
alboan adierazitako zinegotziak.
Bilkuraren fede ematen du Ana Jesus
Zabala Garmendia, udal-idazkari-kontu
hartzaileak.
Bilkurari hasiera eman dio presidenteak,
eta hauek izan dira jorratutako
GAIAK

LEHENA. AURREKO BILKURAKO AKTA ONARTZEA.
Alkateak, aurreko saioaren aktari ezer esatekorik badagoen galdetu du, eta inork
ezer esatekorik ez duenez, aho batez onartu da.
BIGARRENA. ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Udal honi subsidiarioki aplikagarri zaion apirilaren 2ko 7/85 Legearen 22.2 a)
artikuluan adierazitako ahalmena gauzatzearren, eta Tokiko Erakundeen Antolakuntza,
Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoari buruzko Araudia onartzen duen azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 42. artikuluan adierazitakoari jarraiki, Udalburuak
Batzarrari jakinarazi dizkio ohiko azken bileraz geroztik hartutako erabakiak:
2020/154 Dekretua

2020/156 Dekretua

2020/157 Dekretua

2020/163 Dekretua

2020/164 Dekretua

2020/168 Dekretua

2020/170 Dekretua

2020/172 Dekretua

2020/173 Dekretua

2020/174 Dekretua

2020/171 Dekretua

2020/178 Dekretua

2020/179 Dekretua

2020/181 Dekretua
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2020/183 Dekretua

2020/185 Dekretua

2020/187 Dekretua

2020/189 Dekretua

2020/191 Dekretua

2020/194 Dekretua

2020/197 Dekretua

2020/199 Dekretua

2020/201 Dekretua

2020/204 Dekretua

2020/205 Dekretua

2020/207 Dekretua

2020/213 Dekretua

2020/216 Dekretua

2020/219 Dekretua

2020/224 Dekretua

2020/226 Dekretua
Jakinaren gainean gelditu da Batzarra.
HIRUGARRENA.- UDAL ZERGEN ALDAKETA
ONDASUN
HIGIEZINEN
GAINEKO
ZERGAren
KUOTAK
ZEHAZTEKO
OINARRIZKO ELEMENTUEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren aldaketarako tramitatutako espedientea
ikusirik, eta Idazkaritza-Kontuhartzailetzako aldeko txostenak egonik, eta proposaturiko
aldaketen Ordenantzak gaur egungo legeak betetzen dituenez, Udal Batzarrari,
Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren onarpena proposatzen diote, Hazienda
Batzorde Informatzailearen Irizpenak diotenarekin ados.
Horren arabera, Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren Kuotak Zehazteko
Oinarrizko Elementuen Ordenantza Fiskal Arautzailea honela geldituko litzateke:
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK ZEHAZTEKO
OINARRIZKO ELEMENTUEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua
Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko
12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, martxoaren 19ko
4/2003 Foru Arauaren bidez aldatutako udal zergak ordaintzeko sistemari lotuta, eta
hainbat zerga-aldaketa sartzen dituen abenduaren 23ko 4/2009 Foru Arauak nahiz
uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauak emandakoak jarraiko artikuluan ezarritako
terminoetan finkatu du zerga honen karga tasa.
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II. KARGA TASA
2. Artikulua
1.- Hiri Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa
I. ERANSKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratuko da finkatua.
2.- Landa Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga
tasa I. ERANSKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratuko da finkatua.
III. OINARRI ZERGAGARRIA ETA KUOTAK
3. Artikulua
1.- Hiri Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarri
Zergagarria, ondasun horien balio katastrala izango da.
2.- Landa Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarri
Zergagarria, ondasun horien balio katastrala izango da.
3.- Zerga honetako kuotaren zehaztapena, aurreko ataletan adierazitako Oinarri
Zergagarriei bakoitzari dagozkion karga tasak aplikatuz lortu da, Ordenantza
honetako 2. artikuluan finkatzen delarik.
IV. HOBARIAK
4. Artikulua
Ondorengo hobariak ezartzen dira:
1.- Jarraian adieraziko diren ehuneko eta mugen hobaria, aplikagarri den zergaaldiaren datan familia ugarietako titular diren subjetu pasiboen alde, Familia
Ugarien Babeserako azaroaren 18ko 4072003 Legeak xedatutako sailkapenaren
arabera, familiaren ohiko etxebizita den higiezinari dagokionean.
Ondasun higiezin bati ohiko bizilekuaren izaera emateko ezinbesteko baldintza
izango da ondasun higiezin horretan erroldatuta egotea zerga hobaria izateko
eskubidea duten familiako kide guztiak zergaren sortzapen hunean.
Subjektu pasiboaren erroldatzea nahikoa izango da seme-alaben babesa eta
zaintza partekatua adosten den banatze edo dibortzio kasuetan, zein arautua
egongo baita seme-alaben egoitza-altemantziaren bitartez, gurasoetako
bakoitzaren helbidean, baldin eta gainerako eskakizunak betetzen badira. Kasu
horretan, hobaria aplikatuko da baldin eta:
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-

Famili ugariko titularrak, gainerako eskakizunak betetzen dituen Lizartzako bi
etxebizitzetako bakar baten subjektu pasiboak badira batera edo banaka, horri.

-

Bi etxebizitzen subjektu pasiboak badira batera edo banaka eta biek betetzen
badituzte gainerako eskakizunak, biei erdibana.

Hobaria, familia ugariko titular baldintza mantentzen den zerga-alditan aplikatuko
da, ondorengo kopuru eta mugekin:
Kategoria Orokorra:
a) Hiru seme-alabakoa edo berdindua, zergaren kuota osoaren % 40a.
b) Lau seme-alabako edo berdindua, zergaren kuota osoaren % 50a.
Kategoria Berezia:
a) Bost seme-alabako edo berdindua, zergaren kuota osoaren % 60a.
Hobaria interesatuak hala eskatuta emango da, hark eskaerarekin batera honako
dokumentazio hau aurkeztu beharko duelarik:
a) Ondasun higiezina identifikatzen duen idatzia/eskaera.
b) Eskatzailearen N.A.N.ren fotokopia.
c) Familia-ugariaren tituluaren fotokopia.
Hobaria ofizioz iraungiko da subjetu pasiboak familia ugariko titular izateari uzten
dion hurrengo urtean edo arestian aipatu direnetako baldintzaren bat betetzen ez
denean.
Era berean, subjetu pasiboak hobari honen eraginetarako gertatzen diren aldaketak
jakinarazi beharko ditu. Hobari hau eskuratzeko baldintzak beteko ez balira,
egindako hobariaren ondorioz sartu ez den zerga-zatia ordaindu beharko da,
berandutzako interesekin batera.
Hobari honen emakidaren eragina eskaera egin den eguna kontuan hartuta
hurrengo ekitaldian hasiko da, eta ezin izango du atzera eraginiki izan.
V. KUDEAKETARAKO ARAUDIA
5. Artikulua
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1.- Zerga honen kudeaketa, kitapen, dirubilketa eta ikuskapen ahalmenak Gipuzkoako
Foru Aldundian delegatu ahal izango dira, Udalbatza Osoak zehaztutako termino,
edukin eta norainokoetan, horretarako dagokion hitzarmena sinatuz.
2.- Hartzen den udal-erabakia GAO-n argitaratuko da.
AZKEN XEDAPENA
Transkribatutako Ordenantza Fiskala, 2020ko azaroaren 2an egindako osoko
bilkuran onartu zuen Udalak, eta 2021eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean,
aplikatzen jarraituko delarik aldatzea edo indargabetzea erabakitzen ez den bitartean.
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK ZEHAZTEKO
OINARRIZKO ELEMENTUEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
ERANSKINA
Hiri-Lur izaerako Ondasun Higiezinen Zergari aplikagarri izango zaion karga-tasa
ondorengoa izango da:
Hiru-ondasunentzako: 0,1600
Landa-lur izaerako Ondasun Higiezinen Zergari aplikagarri izango zaion karga-tasa
ondorengoa izango da:
Landa-lurrentzako: 0,8000
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Kuotak Zehazteko Oinarrizko Elementuen
Ordenantza Fiskal Arautzailearen Aldaketako proposamena, aho batez onartua izan
da.
ZABOR ETA HIRI HONDAKIN SOLIDOAK ETXEZ ETXE BILTZEAGATIKO
TASAren TARIFAK ALDATZEKO PROPOSAMENA
Zabor eta Hiri Hondakin Solidoak Etxez Etxe Biltzegatiko Tasaren tarifen
aldaketarako tramitatutako espedientea ikusirik, eta Idazkaritza-Kontuhartzailetzako
aldeko txostenak egonik, eta proposaturiko aldaketen Ordenantzak gaur egungo
legeak betetzen dituenez, Udal Batzarrari, Zabor eta Hiri Hondakin Solidoak Etxez Etxe
Biltzeagatiko Tasaren onarpena proposatzen diote, Hazienda Batzorde
Informatzailearen Irizpenak diotenarekin ados.
Horren arabera, Zabor eta Hiri Hondakin Solidoak Etxez Etxe Biltzeagatiko Tasa
honela geldituko lirateke:
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ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK
BURUTZEARI DAGOZKIEN TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua
Entitate lokal honek Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki,
Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta
jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri
eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.
2. Artikulua
Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.
II. ZERGAGAIA
3. Artikulua
Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat
burutzeak eratzen du zergagaia, del eskatua izan delako, dela partikularren egintza
edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. Artikulua
1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak
zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen
dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo
eragina jasotzen dutenean.
2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:
a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakrkieten zerbitzu edo
jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean,
onuradun desberdinei jasanarzi ahal izango dizkiete kuotak.
b) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak
emateagatik ezarritako tasetan: obren eraikitzaileak edo kontratistak.
5. Artikulua
Tasak ordaintzera behartuta daude:
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a) Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin
dutenak.
b) Partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak
gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek
leporagarri dituztenak.
6. Artikulua
Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera,
tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK
7. Artikulua
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri direnxedapen orokorretan
ezarritakoaren arabera emango dira.
V. ZERGA-OINARRIA
8. Artikulua
Zerbitzua gauzatzen deneko unitate bakoitza da zerga-oinarria, Eranskin honetan
jasotzen diren terminoetan.
VI. KUOTA
9. Artikulua
Zerga-kuota, Eranskinean xedatutakoarekin bat, tarifa bat, horretarako adierazitako
kopuru finko bat, aplikatzetik edo bi prozedurak aldiberean aplikatzeagatik sortzen den
kopurua izango da.
VII. SORTZAPENA
10. Artikulua
Zerbitzua edo jarduera burutzen denean sortzen da tasa.
VIII. KITAPENA ETA DIRU-SARRERA
11. Artikulua
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Tokiko Administrazioak kontzeptu bakoitzeko dagokion kitapena egingo du, kitatutako
kopurua eskudirutan sartuz Eranskinean jasotako ordainarazpen bakoitzaren arau
bereziak jarraiki.
IX. TASEN KUDEAKETA
12. Artikulua
Ordenantza honetan arautzen den zerga honen kitapenari, diru-bilketari eta
ikuskaketari dagokion guztirako, baita zerga-arauak haustea kalifikatzeko eta kasuankasu dagozkion zigorrak zehazteko, aplikagarri izango da Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorra.
X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, eta bere Eranskina, 2020ko azaroaren 2an onartu zen behin betiko,
eta 2021eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, aplikatzen jarraituko delarik
aldatzea edo indargabetzea erabakitzen ez den bitartean.
ERANSKINA
TARIFAK
A) Epigrafea
Zabor Bilketa eta Ezabaketa Zerbitzua
€/ hiruhilabetean
Etxebizitzak

25,00 €

Merkataritzako lokalak

40,00 €

Industri-lokalak. Tarifa finkoa
Altxaldi bakoitzeko

100,00 €
3,00 €

Tarifa aplikatzeko arauak:
1.- Tributazio tasa kopuru finko bat izango da, lokal-unitate bakoitzeko, eraikuntzen
izaera eta norakoaren arauera zehaztuko dena.
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2.- Prezioa hiruhilero kobratuko zaie ordainagaria bidez. Zerbitzu publikoa hasi edo
uzten denean, kuota hilabeteka hainbanatuko da
HERRIAN JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA-EXAKZIORAKO
ZENBAIT GAITASUNEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
Herrian Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga-Exakziorako zenbait Gaitasunen
Ordenantza Fiskal Arautzailearen aldaketarako tramitatutako espedientea ikusirik, eta
Idazkaritza-Kontuhartzailetzako aldeko txostenak egonik, eta proposaturiko aldaketen
Ordenantzak gaur egungo legeak betetzen dituenez, Udal Batzarrari, Herrian Jarduera
Ekonomikoen Gaineko Zerga-Exakziorako zenbait Gaitasunen Ordenantza Fiskal
Arautzailearen onarpena proposatzen diote, Hazienda Batzorde Informatzailearen
Irizpenak diotenarekin ados.
Horren arabera, Herrian Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga-Exakziorako zenbait
Gaitasunen Ordenantza Fiskal Arautzailea honela geldituko litzateke:
HERRIAN JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA-EXAKZIORAKO
ZENBAIT GAITASUNEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua
Udal honek Ordenantza Fiskal honetan jasotako koefiziente eta indizeak zehazten
ditu, apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arautzaileak, Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergaren Testu Bateratua onartzen duenak, bere 11 artikuluan ezarritako ahalmenen
arabera, (Foru Dekretua martxoaren 19ko 4/2003 Foru Araua, abenduaren 23ko
4/2009 Foru Dekretu eta uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arau bidez aldatu zen.
II. GUTXIENEKO KUOTEN PONDERAZIOA
2. Artikulua
Udalerri horretan zergapetutako ihardueretarako zerga honen Tarifetan Foru
Diputazio honek ezarri dituen gutxieneko kuotak 1. Eranskinean azaltzen diren
koefizienteen arabera gehituko dira.
III. ZERGA KUOTA
3. Artikulua
Zerga honen zerga kuota Tarifek finkatzen dituzten gutxieneko kuotez osatuko da,
horri, kasua balitz, Foru Errekarguaren arabera dagokion indizea erantsiz.
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IV KUDEATZEKO ARAUAK
4. Artikulua
1.- Zerga honen kudeaketa, kitapen, dirubilketa eta ikuskapen ahalmenak Gipuzkoako
Foru Aldundian delegatu ahal izango dira, Udalbatza Osoak zehaztutako termino,
edukin eta norainokoetan, horretarako dagokion hitzarmena sinatu beharko delarik
eragina izango duen urtea hasi aurretik.
2.- Erabaki eta hitzarmen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira
gauzatzen diren hurrengo seihilekoaren epe barruan. Era berean, bide ofizial
horretan argitaratuko da aipatu hitzarmenaren amaiera.
3.- Artikulu honen 1.go zenbakian xedatutakoaz gain, edonola ere Foru Aldundiaren
esku egongo dira bertan adierazitako ahalmenak, probintziako kuotei eta kuota
berezie dagokienean.
AZKEN XEDAPENA
Transkribatutako Ordenantza Fiskala Udal Batzarrak onartu da 2020ko azaroaren
2an eta 2021eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta erregelamenduaren
arabera aldatzea edo indargabetzea erabakitzen ez den bitartean aplikatzen jarraituko
da.
HERRIAN JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA-EXAKZIORAKO
ZENBAIT GAITASUNEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA
I. ERANSKINA
Ponderazio-koefizientea
Finkatutako gutxieneko kuotak igotzeko koefiziente bakarra: 1,8000
II. ERANSKINA
SALBUESPENAK
Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren Idazkera Bateragina onartzen duen
1/1993 Foru Dekretu Araugilearen 5. artikuluak, tokiko zergen sistemaren erreforma
onartzen duen 4/2003 Foru Arauko 3. artikuluak emandako idazkaeran, eta tokiko
zergetan hainbat aldaketa sartzen dituen uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauko 2.
artikuluak xedatutakoak.
Zerga ordaintzetik salbuetsita daude:
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a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udal
entitateak, eta, orobat lurralde administrazio publiko horietako organismo
autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.
Herrian Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga-Exakziorako zenbait Gaitasunen
Ordenantza Fiskal Arautzailearen Aldaketako proposamena, aho batez onartua izan
da.
LAUGARRENA.- 2020/03 KREDITU ALDAKETA
KREDITU
TRANSFERENTZIEN
BIDEZ
EGIN
BEHARREKO
KREDITU
ALDAKETARAKO 3 zk.ko ESPEDIENTEA ONESTEKO PROPOSAMENA.
Gastuen aurrekontu partiden arteko transferentzien bidez egin beharreko kreditu
aldaketarako espedientea aztertu da, hain zuzen, 2020/03 zenbakiaren identifikatua
eta Udal honen aurtengo aurrekontuari eragiten diona.
Idazkaritza-Kontu hartzailetzat idatziko txostenaren arabera, aipatutako
espedientea aplikagarria zaion araudiari egokitzen zaiola ikusi dugu eta, zehazkiago,
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 29.
artikuluan ezarritako beharkizunei egokitzen zaiola. Ogasun Batzordeak aldeko
irizpena eman du eta, halaber, espedientea onartzea proposatu du.
Eztabaidaren ondoren bototara jarri eta aho batez honako hau:
ERABAKI DA:
1.- Udal honen aurtengo ekitaldiko Aurrekontuari eragiten dion gastuen aurrekontu
partiden arteko kreditu transferentziaren bidez egin beharreko kreditu aldaketarako
espedientea onestea, proposamenaren eta ondoko laburpenaren arabera:
Transferitutako kredituak biltzen dituzten gastuan partidak (bajak)
Partida

210.153.50.01.2020 Ustekabeak

Izena

Hasierako
kreditua

Gutxipena

Amaierako
Kreditua

15.000,00

3.385,65

18.385,65

430.231.50.01.2020 Berdintasun Plana

1.000,00

1.000,00

---------

430.230.00.01.2020 Gizarte Zerbitzuak

2.000,00

1.300,00

700,00

18.000,00

5.685,65

23.685,65

GUZTIRA
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Gehituko diren kredituak biltzen dituzten gastuen partidak (altak)
Partida

Izena

213.153.40.01.2020 Ibilgailuaren Mantenimendua

Hasierako
kreditua

Gehikuntza

Amaierako
Kreditua

1.000,00

408,98

1.408,98

226.166.00.01.2020 Gipuzkoako Urak, Kanonak e.a.

17.930,00

491,57

18.421,57

226.341.00.01.2020 Udal Antolatutako Ekintzak

13.500,00

2.385,10

15.885,10

226.920.00.99.2020 Bestelako Gastu Orokorrak

5.000,00

100,00

5.100,00

430.231.30.01.2020 Gizarte Larrialdietarako Laguntza

3.600,00

2.300,00

5.900,00

41.030,00

5.685,65

46.715,65

GUZTIRA

2.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta betebeharrekoa denez gero,
bidezkoa da onetsitako kreditu aldaketa Fondoen Kontuhartzailetza Zerbitzuek
kontabilitaten berehalako ondorioekin isladatzea.
BOSTGARRENA.- ZERGAK ETA UDAL ZUZENBIDE PUBLIKOAREN BESTELAKO
SARRERAK KUDEATZEKO, BILTZEKO ETA IKUSKATZEKO
ORDENANTZA OROKORRA
Zergak eta Udal Zuzenbide Publikoaren Bestelako Sarrerak Kudeatzeko Biltzeko
eta Ikuskatzeko Ordenantza Orokorraren aldaketarako tramitatutako espedientea
ikusirik, eta Idazkaritza-Kontuhartzailetzako aldeko txostenak egonik, eta proposaturiko
aldaketen Ordenantzak gaur egungo legeak betetzen dituenez, Udal Batzarrari, Zergak
eta Udal Zuzenbide Publikoaren Bestelako Sarrerak Kudeatzeko Biltzeko eta
Ikuskatzeko Ordenantza Orokorraren onarpena proposatzen diote, Hazienda Batzorde
Informatzailearen Irizpenak diotenarekin ados.
Horren arabera, Zergak eta Udal Zuzenbide Publikoaren Bestelako Sarrerak
Kudeatzeko Biltzeko eta Ikuskatzeko Ordenantza Orokorra honela geldituko litzateke:
ZERGAK ETA UDAL ZUZENBIDE PUBLIKOAREN BESTELAKO SARRERAK
KUDEATZEKO, BILTZEKO ETA IKUSKATZEKO ORDENANTZA OROKORRA
1. Art. Helburua
Ordenantzaren xedea Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 106.2 artikuluan eta Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru
Arauan aitortutako erregelamendu-ahalmenaz baliatzea da, eta, ondorioz, Udalak
zehaztu edo garatu beharreko gaiak erregulatzea.
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2. Art. Lege Araubidea
Zerga kredituen eta zuzenbide publikoko gainerako tokiko sarrerak biltzeko
kudeaketa ondorengo xedapen hauek arautuko dute:
1.- Lizartzako Udaleko zerga bilketarako udal ordenantza hau.
2.- Gipuzkoako Lurraldeko Zerga Bilketako Erregelamendua, abuztuaren 2ko 38/2006
Foru Dekretua.
3.- Zerga Foru Arau Orokorra, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua.
4.- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskaritzaren Erregelamendua, azaroaren
16ko 31/2010 Foru Dekretua.
5.- Zerga urraketen eta zigorren araubidea garatzeko Erregelamendua, irailaren 26ko
42/2006 Foru Dekretua.
3. Art. Organoak eta Eskumenak
Zerga bilketaren kudeaketa ondorengo organoei dagokie:
1.- Alkatea:
* Likidazioak onartzea eta indargabetzea.
* Zerga Errolda, likidazio eta borondatezko epeko ordainagirien aurkako berraztertze
errekurtsoen gaineko erabakiak hartzea.
* Okerreko sarrerak itzultzeko eskaerak ebaztea.
* Konpentsazioak ebaztea.
* Erakunde Publikoen kredituak ofizioz konpentsatzea.
* Kobratu ezin diren kredituak deklaratzea.
* Aldizkako Zergak kobratzeko iragarkiak argitaratzea.
* Berraztertzeko helegiteak ebaztea exekuzio aldian.
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* Premiamendu probidentziak eta bahitutako ondasunak saltzeko probidentziak
ematea.
* Exekuzio prozedura eteteko eskaerak ebaztea.
* Enbargatutako ondasunen besterentzea baimentzea.
* Enbargatzeko probidentziak ematea.
* Zerga eta zergaz kanpoko zorren erantzukizun eratorpenak ematea.
* Legez beste organoei esleitu ez zaizkien eginkizun guztiak egikaritzea.
* Atzeratze edo zatikatze eskaerak ebaztea.
* Onura fiskalak aitortzeko eskaerak ebaztea.
2.- Zinegotzi Delegatuak alkateak eskurodetutako funtzioak betetzen ditu.
3.- Gobernu Batzarra:
* Onura fiskalak aitortzeko eskaerak ebaztea.
4. Art. Zerga Erroldak
1.- Erregistroetan altarik eragiten ez duten kuotak eta gainerako zergak, subjektu
pasiboari banaka jakinarazitako egitate zergagarriei dagozkienak, era kolektiboan
jakinaraziko dira. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 98.3 artikuluak
aurreikusitakoaren arabera.
2.- Zerga bakoitzari dagozkion zerga erroldak Kontu hartzailetza bulegoan egongo dira
ikusgai, hamabost egunez, kobratzeko aldiak hasi baino lehen.
3.- Errolden jendaurreko erakustearen aurka, berraztertzeko helegitea jarri ahal izango
da, administrazioarekiko auzi-helegitearen aurretik, jendaurrean erakusteko epea
amaitzen den egunetik hilabeteko epean.
5. Art. Zerga Egutegia
1.- Modu kolektiboan jakinarazten diren eta aldizkako mugaeguna duten udal zergak
borondatez ordaintzeko epean 1. ERANSKINean daude jasota.
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2.- Epeak adierazitako egunean amaituko dira, eta egun hori larunbata edo jai eguna
bada, ondorengo lehen lanegunean.
3.- Alkateak zerga egutegia argitaratzeko agindua iragarkia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean eta Udaleko ediktu taulan jarriz emango du.
6. Art. Zergak Biltzeko Sistema
Udal zergak eta zuzenbide publikoko sarrerak biltzeko, horrela egingo da:
1.- Modu kolektiboan jakinarazten diren eta aldizkako mugaeguna duten zergen
ordainkariak.
a) Borondatezko epean, Udalak baimendutako erakunde laguntzaileen bitartez,
ordainagiria helbideratua egon edo ez.
Ordainagiri helbideratua interesatuak adierazitako kontuan kargatuko da.
Helbideratu gabeko ordainagaria zordunaren helbide fiskalera igorriko da, edozein
erakunde laguntzaileetan aurkez eta ordain dezan. Zordunak agiri hori ez badu,
kontu-hartzailetza bulegoan eskatu beharko du, borondatezko epearen barruan.
b) Exekuzi aldian, Udaleko Zerga-bilketa Bulegoan edo dagokion jakinarazpenean
adierazten den tokian.
2.- Zergen eta zuzenbide publikoko beste sarrera batzuen likidazioak.
a) Borondatezko epearen barruan, Udalak bimendutako erakunde laguntzaileen
bitartez. Beharrezkoa izango da interesatuari berari aldez aurretik dagokion
likidazioaren jakinarazpen eta ordainagiria igortzea, edozein erakunde
laguntzailetan ordain dezan.
b) Exekuzio aldian, Udaleko Zerga-bilketa Bulegoan edo dagokion jakinarazpenean
adierazten den tokian.
3.- Hirigintza helebiteak eta beste batzuk.
Hirigintza helegiteeen ebazpen ebazpenak, kautelazko ordainarazpenak, exekuzio
subsidiarioak, zerbitzu-sarien itzulera, kontratu-obligazioak eta zigorrak,
ebazpenaren jakinarazpenean adierazitako tokian.
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4.- Salaketak eta zigorrak:
a) Salaketak, Udalak baimendutako erakunde laguntzaileetan.
b) Zigorrak, borondatezko epean eta exekuziokoan, Udalak baimendutako erakunde
laguntzaileetan.
7. Artikulua. Helbidea
1.- Zergak biltzeko prozedurari dagokionez, helbidea ondorengo hau izango da:
a) Pertsona naturalen kasuan, beren ohiko egoitza.
b) Zigorrak, borondatezko epean eta exekuziokoan, Udalak baimendutako erakunde
laguntzaileetan.
2.- Zergadunak beste helbide bat hauta dezake (berea edo bere ordezkariarena),
jakinarazpenak bertan jasotzeko.
3.-

Udal zergen subjektu pasibo batek helbidea aldatzen duenean, zerga
administrazioari jakinarazi beharko dio, adierazpen espres baten bidez. Helbide
aldaketak ez du Udalaren aurrean efekturik izango, aipaturiko zerga adierazpena
aurkezten ez duen bitartean.

4.- Subjektu pasiboak ez dionean zerga administrazioari helbide fiskala aldatu duela
aurreko pasartean xedatutako moduan jakinarazi, zerga izaera duen edonolako
dokumentuan hark aitoruttako edo adierazitako azken helbide fiskala hartuko da
kontuan eragin guztietarako, baita jakinarazpenak egiteko ere.
5.- Subjektu pasiboak ez badu bere helbide fiskala adierazi, titular gisa duen edozer
higiezin edo ustiategi ekonomikoren kokagunekaoa hartuko da halakotzat bitartean.
6.- Udalak, egiaztapenak eginez, zergadunen helbide fiskala egiaztatu ahal izango du.
8. Artikulua.- Onura Fiskalak Eskatzea
Zerga bakoitzaren berariazko arautegiaren arabera erabakiko da zergak salbuestea,
murriztea eta hobariak ematea edo ez, eta ezin izango da analogiarik erabili
salbuespen edo hobarien esparrua zabaltzeko.
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Aurkakoa xedatzen duen lege aurreikuspenik egon ezean, aurrez eskatu ondoren
emango dira onura fiskalak; onura horiek lortzeko, beraz, eskaria egin beharko da, eta
kasu bakoitzerako eskatzen diren agiriak aurkeztu.
Onura fiskalak onartzeak ez du, oro har, atzera-eraginik izango; beraz, onura fiskala
eskatzen deneko dataren ondoren, zerga lehen aldiz sortzen den unean jarriko dira
indarean onuraren eraginak.
9. Artikulua. Ordainketa eta Atzeratzea eta Zatikatzea
1.- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Erregelamendko 37.3
artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, ordainketa atzeratzeko eta zatikatzeko eskariak
Lizartzako Udalak Ordenantza honetan onartutako xedapenen arabera izapidetuko
eta ebatziko dira. Halakorik ez balego, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga
Bilketari buruzko Erregelamenduan xedatua aplikatuko da.
2.- Ordaintzeko boligazioa duenaren egoera ekonomikoa dela-eta egingo da
ordainketa atzeratzeko edo zatikatzeko eskaera, ordainketa dagokion unean
egiteko ezintasunagatik.
3.- Ordaintzeko obligazioa duenak egin beharko du atzeratzeko edo catikatzeko
eskaria, Udal kontu-hartzailetza bulegoan, eta bere egoera ekonomikoa islatzen
duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu. Eskaerak ondoko datu eta agiri hauek
izan beharko ditu:
a) Izen-abizenak, enpresaren izena, NAN edo IFZ zenbakia eta helbide fiskala.
b) Zorraren kontzeptua, urtea eta zenbatekoa adierazita.
c) Atzeratzeko edo zatikatzeko epeak.
d) Eskaera funtsatzen duten arrazoiak.
e) Bermea formalizatzeko konpromisoa, Udal Zergabilketak markatutako baldintzetan,
moduan eta zenbatekoan.
4.- Atzeratzeko edo zatikatzeko erabakia hautazkoa izango da.
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5.- Atzeratzeak edo zatikatzeak indarrean dagoen berandutze interesa sortuko du.
Hala ere, ez dute indarreko berandutze interesik sortuko 3.000, €-tik beherako
atzeratze edo zatikatzeek, ez eta 3.000 eta 5.999,99 € tiarteko zenbatekoa
dutenez, beti ere emang oden epeak ez baditu 6 hilabete gainditzen.
6.- Bermeak eta irizpideak.
Gehieneko atzeratze edo zatikatze epeak, bermeak eta egin beharreko aurrerapenak
2. ERANSKINean daude jasota.
Salbuespenez, prozedura konkurtsaletako beste zenbait irizpide erabili ahal izango
dira, beste erakunde batzuekin elkar hartuta (Foru Aldundia, Gizarte Segurantza edo
gisako beste erakunde batzuk).
7.- Aurreko apartatuetan xedatutakoa hala izanik ere, Udalak, edozein izaeretako
zerga zorren ordainketa zatikatu edo geroratzeko II. ERANSKINean finkatutako
irizpideetatik desberdinak diren beste batzuk erabil daitezlea erabaki ahal izango
du, kopurua 100.000 € baino gehiago ez denean eta ordaintzeko epea gehienez 5
urte denean, aparteko zirkunstantziak daudenean edo interes publikoak hala
agintzen duenean.
8.- Ordainketarik ez badago, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketaren
Erregelamenduko (abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretua) 46.artikuluak
xedatutako prozedura aplikatu da. Horretaz gain, eperen bat ordaintzeko epemuga
iristen bada eta ordainketarik egin ez bada, hori nahikoa arrazoi izango da horren
ondoren eskatutako atzerapen edo zatikatze bat emateari ezezkoa emateko.
10. Art. Okerreko sarrerak itzultzea
1.- Udal zergen okerreko sarrerak utzltzeko eskubidea aitortzeko prozedurak ofizioz
edota interesatuak eskatuta bultzatu eta izapidetuko dira.
2.- Behin itzulketarako eskubidea egiaztatu denean, Udalak banku transferentziaren
bitartez ordainduko dio eskubidaren titularrari dagokion zenbakia.
11. Art. Itzulketak
Udalak zergadunarengan eragina izan dezakeen gasturen bat egiten badu edota
okerreko ordainketaren bat eginez gero, kontu-hartzailetzak egoera horren berri izan
bezain azkar, zenbatekoa itzul dezan eskatuko dio hartzaileari, adieraziko dizkion
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baldintzetan. Hartzaileak betebehar hori betetzen ez badu, premiamendu bidez
eskatuko dio itzulketa.
12. Art. Exekuzio subsidiarioak
Dagokion espedientea izapidetu ondoren, eta kasu bakoitzari aplika dakiokeen
araudiari jarraiki, zergadunari kobratuko zaizkio bai bere jarduera ezagatik burutu
beharreko exekuzio subsidiarioen zenbatekoa eta bai, kasuaren arabera, udal
ondasunetan eragindako kalteak konpontzeko lanen kostu osoa.
13. Artikulua. Kobraezinak
1.- Zerga biltzeko prozeduran kobratu ezin diren kredituak dira kobraezin deituak,
ordaintzeko obligazioa dutenei, eta gainerako erantzuleei, egonez gero, ezinezkoa
delako kobratzea.
2.- Udal zerga biltzaileak egingo du kobraezinen proposamena. Hori baino lehen,
premiamendu prozedurako jardueren bidez, zordun nagusien eta erantzule
solidarioen kaudimen eza frogatu beharko du, bai eta, bere kasuan, egonleku
ezezaguna dutela ere, espedientean jasotako dokumentazioaren arabera.
Enbarga edo diru bihur daitekeen ondasunik edo eskubiderik ez duten zordunak
kaudimengabetzat joko dira.
Enbargotik libre dauden ondasuntzat hartuko dira Zerga-bilketa Zerbitzuko
buruaren iritzian, diru bihurtuta ere, diru bihurtze horren kostua estaltzeko nahikoa
emango ez luketen haiek. Horri dagokionez, zerga-biltzaileak erabakiko du
enbargatutako ondasuna diru bihurtzearen gutxieneko kostua zein den.
3.- Udal zerga-biltzaileak proposatuta, kontu-hartzaile diruzainak formulatuko du
kreditu kobraezinen adierazpena, ordaintzeko obligazioa dutenek huts egin
dutelako.
4.- Ordaintzeko obligazioa zutenak hutseginak deklaratu ondoren, behin behingoz
iraungita deklaratuko dira zorrak, betiere preskripzio epearen barruan birgaitzen ez
badira. Zorra behin betiko iraungita geratuko da epe horretan birgaitu ez baldin
bada.
Zorduna kobraezina deklaratu denean, berorren aurka dauden eta geroagoko
mugaeguna duten kredituie baja emango zaie, esandako deklarazioa dela medio,
betiere beste obligatu edo erantzule batzuk ez badaude.
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5.- Udal zerga biltzaileak jakiten badu zordunak, gerora, kaudimena duela, kreditua
birgaitzea proposatuko dio kontu hartzaile diruzainari.
14. Art. Premiamendu prozedura
Premiamendu prozedura bateko alderdia den zergadunak noiznahi jakin ahal izango
du prozeduraren izapidetza zein egoeratan dagoen. Era berean, espedientean jasorik
dauden dokumentuen kopia eskuratu ahal izang odu, berak ordainduta, betiere
hirugarrenen interesei dagozkienak edo beste pertsona batzuen intimitateari buruzkoak
ez badira, edota legeak eragozten ez badu. Udalak erregelamendu bidez zehaztuko du
kopia horien kostua.
15. Art. Erakunde autonomoen baliabideen aldia
Erakunde autonomoek, Zuzenbide Publikoaren arabera dagozkien baliabideak
kobratzeko borondatezko epea amaitu denean, zorrak kobratzeko premiamendu
prozedura abiaraz dezala eskatuko diote Udal Kontu hartzailetza Bulegoari, erakunde
autonomoaren batzordeak hala erabakita.
16. Art. Familia ugarien tratamendua
Familia ugariagatiko hobarien eta salbuespenen onuradun izateko, ondorengo
baldintzok bete beharko dira:
Lizartzan erroldatua egotea.
Urtarrilaren 1ean familia ugaria izatea.
Familia ugariaren txartel eguneratua aurkeztea.
17. Art. Aldizkako mugaeguna duten zergak biltzeko kudeaketa
Hiri-ondasunen gaineko zerga
1.- Zergapeturiko ondasunetan gertatzen diren aldaketa fisiko, ekonomiko eta
juridikoek horiek gertatu ondorengo zergaldia izango dute eragina. Eragin hori ez
da dagozkion egintza administratiboen jakinarazpenari lotuta egongo.
2.- Zerga honi dagozkion aldizkako mugaeguneko eta jakinarazpen kolektiboko zorrak
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako kobratze iragarkian adierazitako
epearen barruan ordaindu beharko dira.
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Jarduera ekonomikoen gaineko zerga
1.- Zergan alta ematearen ondoriozko aitorpen likidaziotik eratorritako zorrak likidazio
agirian adierazitako epean barruan ordaindu beharko dira.
2.- Zerga honi dagozkion aldizkako mugaeguneko eta jakinarazpen kolektiboko zorrak
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako kobratze iragarkian adierazitako
epearen barruan ordaindu beharko dira.
Ibilgailuen gaineko Zerga
1.- Zergan alta ematearen ondoriozko aitorpen likidaziotik eratorritako zorrak
ibilgailuaren zirkulazio baimena lortu aurretik ordaindu beharko dira.
2.- Aldizkako mugaeguna duten eta modu kolektiboan jakinarazten diren zerga zorrak
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako kobratze iragarkian adierazitako
epearen barruan ordaindu beharko dira.
Aldizkako mugaeguna duten eta modu kolektiboan jakinarazten diren tasak
Aldizkako mugaeguna duten eta modu kolektiboan jakinarazten diren zerga zorrak
Gipuzkoako Äldizkari Ofizialean argitaratutako kobratze iragarkian adierazitako
epearen barruan ordaindu behar dira.
18. Art.- Ikuskatze Prozedura
Zerga-ikuskapena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerge buruzko martxoaren 8ko
2/2005 Foru Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren
Erregelamendua onartzen duen azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuan
xedatutakoarekin bat garatuko da. Alkatea izango da aktuazio horietatik eratorritako
ekintzak erabakitzeko ahalmenduna.
Martxoaren 8ko 2/2008 ZFAOeko 137. artikuluak xedatutakoaren bat,
erregelamenduan finkatutako suposamenduetan zergen ikuskapenak luzatzen dituen
agiri publikoak aktak dira, hori guztia konprobatze eta ikertze ekintzen emaitza
jasotzekoko helburuaekin. Akta horietan halaber, zerga-obligazioa duenaren zergaegoera kontuan hartuta egoki iritzitako erregularizazioa proposatuko da, edo hura
zuzena dela adieraziko da, Lizartzako Udalak burututako ikuskapen-aktuazioen
emaitza, horretarako onartuko diren akta-ereduen bitartez jasoko da dokumentuan.
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19. Art.- Arau-Hausteak eta Zigorrak
Zerga-arau hausteak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren
8ko 2/2005 Foru Arauan xedatutakoarekin bat kalifikatu eta erregulatuko dira.
Burutzen diren zerga-arau hausteei aplikatu beharreko zigorrak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauan eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga urraketen eta zigorren araubidea garatzeko
Erregelamendua onartzen duen irailaren 26ko 42/2006 Foru Dekretuan
xedatutakoarekin bat garatuko da. Alkatea izango da aktuazio horietatik eratorritako
ekintzak erabakitzeko ahalmenduna.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, eta bere Eranskinak, Udal Batzarrak onartu zuen behin betiko
2020ko azaroaren 2an eta 2021ean sartuko da indarrean, aldatu edo indargabetzea
erabakitzen ez den bitartean aplikatuz joango delarik.
I ERASKINA
1.1. Orokorrean, aldiroko zerga guztiak ordaintzeko epeak honako hauek izango dira:
KONTZEPTUA

ALDIA

ORDAIN ALDIA

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga

Urtekoa

2020/02/15
2020/04/15

Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga

Urtekoa

2020/05/01
2020/06/30

Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga

Urtekoa

2020/10/01
2020/12/01

1.2. Aurreko puntuan adierazitako epeetan egon zitezkeen atzerapenak, Udalari egotzi
ezin dakizkiokeen arrazoiengatik direnean, Alkatetzak onartuko ditu.
II ERASKINA
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Atzerapen edo zatikatze kasuetan, emango den gehieneko epea, eta ekarri
beharreko berme eta aurrerakinak, honako hauek dira:
BERMEA

GEHIENEKO EPEA

AURRERAKINA

200 - 499 €

Ez

2 hilabete

Zenbatekoaren %20

500 - 1.199 €

Ez

4 hilabete

Zenbatekoaren %20

1.200 – 2.999 €

Ez

6 hilabete

Zenbatekoaren %20

3.000 – 5.999 €

Ez

12 hilabete

Zenbatekoaren %20

6.000 – 11.999 €

Banku-abala

18 hilabete

Zenbatekoaren %20

12.000 – 35.999 €

Banku-abala

24 hilabete

Zenbatekoaren %20

≥ 36.000 €

Banku-abala

36 hilabete

Zenbatekoaren %25

Ez da atzerapenik / zatiketarik onartuko 200 € baino gutxiagoko kopuruetan.
Zergak eta udal zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko, biltzeko
eta ikuskatzeko ordenantza orokorra eta haren Eraskinak, 2020ko azaroaren 2an.
SEIGARRRENA.- MOZIOAK
Ez dago moziorik.
ZAZPIGARRENA.- BESTELAKOAK
Ez dago bestelakorik.
Eta beste gairik ezean, alkateak amaitutzat eman du bilkura, arratsaldeko
20:00etan, eta nik, idazkari naizen aldetik, horren fede eman dut.
ALKATEAK
Izpta: Iñaki Azpiroz Beldarrain

IDAZKARI-KONTU HARTZAILEAK
Izpta: Ana Jesus Zabala Garmendia
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