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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URKABUSTAIZKO UDALA

Behin betiko onartzea hiri hondakin solidoak bildu eta deuseztatzeko zerbitzuaren zerga araut-
zen duen ordenantzaren aldaketa

Udalbatzak 2022ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran hartutako erabakia jendau-
rrean jartzeko epea igaro ondoren (erabaki hori 2022ko azaroaren 4ko ALHAOn, 126. zenbakian, 
argitaratu zen), hasiera batean onartu zen 2023ko ekitaldirako Zerbitzuak emateagatiko eta 
administrazio-jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa, 
hiri-hondakin solidoak bildu eta ezabatzeko zerbitzua emateagatiko tasari buruzko eranskinean, 
eta ez zen inolako erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, ordura arte behin-behinekoa zen erabaki hori 
behin betiko bihurtu da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Le-
gearen 49. artikuluan eta Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
16.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Foru arau horrek 16.4 artikuluan jasotakoa betez, zerga ordenantza horretan aldatutako 
testua argitaratzen da, zeinak ondorioak izango baititu ALHAOn argitaratu eta hurrengo egun 
baliodunetik aurrera; honela dio, hitzez hitz:

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen zerga ordenantza: hiri 
hondakin solidoak bildu eta deuseztatzeko zerbitzua (urteko kuota, 2023ko ekitaldia).

ERABILERAK TARIFAK

Etxebizitzak 89,60 euro
Profesionalen lokalak 89,60 euro
Saltegiak 179,14 euro
Ostalaritza-kirolak-beste batzuk

Txokoak 250,90 euro
Taberna-kafetegiak 250,90 euro
Jatetxeak, sardexka 1 430,20 euro
Jatetxeak, sardexka 2 537,44 euro
Ostatua-landa turismoa 220,32 euro
Hotela 220,32 euro
Adinekoen egoitza, 20 plaza arte 220,32 euro
Adinekoen egoitza, 21-40 plaza 369,42 euro
Adinekoen egoitza, 40 plaza baino gehiago 518,44 euro
Kirol zona 742,20 euro
Gizarte etxeak 159,34 euro
Hípika 178,76 euro
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Industria

500 m² arte 198,20 euro
501-1000 m² 725,26 euro
1001-3000 m² 1.111,52 euro
3001-10000 m² 1.667,36 euro
10000 m² baino gehiago 2.223,24 euro

Guztien jakin dezaten argitaratzen da.

Izarra, 2022ko abenduaren 21a

Alkatea
XABIER ÁLVAREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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