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I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera agiri administratiboak egiteagatiko tasa eskatu du, Arabako
Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foru-arauan eta zerga honi buruzko foruarauan ezarritakoari jarraikiz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere
ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA.
3. artikulua
1. Tasaren zerga-egitatea da administrazioak ematen dituen dokumentuak eta administrazioari
edo udal agintariei dagozkien espedienteak alderdi batek hala eskatuta izapidetzeak dakarren
administrazio-jarduera.
2. Bada, alderdi batek hala eskatuta izapidetukotzat joko da partikularrak eskatutako edozein
administrazio-dokumentu, baita partikularrarentzat onuragarri den edozein administraziodokumentu ere, nahiz eta interesdunak berariazko eskaerarik egin ez.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua 1
Tasa 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
bereziki norbere onurak lortzeko erabiltzen edo ustiatzen badute, foru-arau honen 20.2
artikuluan aurreikusitako moduren batean. b) Udalerriek eskaintzen edo ematen dizuten udalzerbitzu edo –jarduerak eskatzen badituzte edo horien onurak edo eraginak jasaten badituzte,
foru-arau honen 20.3 artikuluan aurreikusitako moduren batean.
5. artikulua. Arduradunak.
1. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrei solidaritatez aurre egingo diete Zergei buruzko
Arabako Foru Arau Orokorreko 38 eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko eta
juridikoek.
2. Erantzule subsidiarioak izango dira sozietate eta sindikoetako administratzaileak, eta porrot
egoeretako, lehiaketetako, sozietateetako eta erakundeetako kontu-hartzaileak edo
likidatzaileak, oro har, Foru Arauko 40. artikuluan adierazten den egoeretan eta irismenarekin.
6. artikulua. Salbuespen subjektiboak.
Salbuetsita egongo dira honako baldintza hauetakoren bat betetzen duten zergadunak:
1.- Legezko pobretzat jo izana.
2.- Ongintza Erroldan pobre nabarmen gisa inskribatuta egotea.
3.- Pobreziaren onura judiziala lortu izana, hain zuzen ere, pobretzat jotzeko prozedura
judizialean ondorioak sortu behar dituzten espedienteei dagokienez.
4.- Artxibo eta erregistroetara sartzeko eskubidearen titularra izateak eta kopiak eskuratzeko
eskubidea izateak ez du esan nahi salbuespen subjektiborik izango duenik.
1 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
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IV. ZERGA-OINARRIA.

7. artikulua
Zerga-oinarria emandako zerbitzua osatzen duen unitate bakoitzak osatzen du, tarifaren
baldintzen arabera.
V. KUOTA
8. artikulua
1. Zerga-kuotaren zenbatekoa izapidetu behar den agiri edo espediente motaren
araberakoa izango da, eranskinean datorren tarifarekin bat.
2. Tarifaren kuota kasu bakoitzean behar den agiri edo espedientearen izapidetze osoari
dagokio, izapidetzea hasten denetik azken ebazpenera arte, azken erabakia egiaztatzea
eta interesdunari jakinaraztea barne.
VI. SORTZAPENA
9. artikulua
1. Tasa sortu eta ordaintzeko betebeharra agertzen da zergapeko dokumentu eta
espedienteen izapidetze-lanak hasteko eskaera aurkezten denean.
2. Administrazio Prozedurari buruzko Legearen 66. artikuluak aipatzen dituen bideetatik
jasotako idazkiak, ez badaude behar bezala ordainduta, behin-behinean onartuko dira,
baina hutsa konpondu artean ez dira behar bezala izapidetuak izango. Horretarako,
hamar eguneko epean, dagozkion kuotak ordaintzeko eskatuko zaio interesdunari, eta
ohartaraziko zaio epe horretan ordaindu ezean ulertuko dela idazkiak ez direla aurkeztu
eta eskaera artxibatu egingo dela.
Udal-bulegoetan ordainduko dira kuotak (dirutan edo efektu tinbredunak erabiliz), espedienteei
hasiera ematen dieten agiriak aurkeztean.
VII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
10. artikulua
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 77. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari
jarraituko zaio zergei buruzko arau-hausteei dagokien guztian, bai eta arau-hauste bakoitzari
dagokion zehapenen kasuan ere.
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Eranskina: Tarifa 2
A) 3Lurzatien jabeek eskatutako zedula edo ziurtagiriak:
- 1-10 lurzati bitartean: 2 euro.
- 10 lurzatitik gora: 6 euro.
- Lurzatiaren lau muga kardinalak zehazteagatik: 6 euro.
B) Erabaki edo ebazpenen ziurtagiriak edo lekukotzak:
- Azken 6 hilabeteetan hartutakoak: 3 euro.
Ziurtagiri bakoitzeko, gehi 2,1 euro agiriaren orri bakoitzeko, 2. orritik zenbatzen hasita. - Duela
6 eta 36 hilabete artean hartutakoak: 5 euro.
Ziurtagiri bakoitzeko, gehi 2,1 euro agiriaren orri bakoitzeko, 2. orritik zenbatzen hasita.
- Duela 36 hilabete baino gehiago hartutakoak: 7 euro.
Ziurtagiri bakoitzeko, gehi 2,1 euro agiriaren orri bakoitzeko, 2. orritik zenbatzen hasita.
C) Interesdunek eskatutako fotokopiak
A-3 tamaina: 70 zentimo.
A-4 tamaina: 20 zentimo.
Fotokopiak beti administrazio honetan izapidetuko diren dokumentuen osagarri izango dira.
D) Dokumentuak konpultsatzea eta kopien benetakotasuna ziurtatzea:
Benetako kopia egiteagatik, orri bateko dokumentuarena: 3,5 euro.
Orri bat baino gehiagoko dokumentua: 3,50 euro dokumentua bakoitzeko, gehi 3 euro gehiago
orri bakoitzeko, 2. orritik zenbatzen hasita.
- Administrazio honetan izapidetutako espediente bati gehitzeko: doan.
- Beste administrazio batetan izapidetutako espediente bati gehitzeko:
- Orri bateko dokumentua: 3,5 euro.
- Orri bat baino gehiagoko dokumentua: 3,50 euro dokumentua bakoitzeko, gehi 3 euro gehiago
orri bakoitzeko, 2. orritik zenbatzen hasita.
E) Botereen askiespena:
E 1 – Administrazio honek abiarazitako kontratazio-espedienterako askiespena, kopia askietsia
jaulkitzea 3 egun balioduneko epean. Botere-orria, askiespena egiteko: 7,35 euro.
E 2 – Administrazio honek abiarazitako kontratazio-espedienterako askiespena, kopia askietsia
jaulkitzea 3 egun baliodun baino gehiagoko epean. Botere-orria, askiespena egiteko: 3,15 euro.
F) 4 Errolda-agiriak: 0,50 euro
G) Arma-txartelak ematea, 4. kategoriako A eta B motetan 5.
- Lehen emakida: 12,00 euro.
- Kopiak eta baja: 8,00 euro.
- Bigarren emakida eta hurrengoak, epearen barruan (iraungi aurreko hilabeteko epean): 8,00
euro.
Epez kanpo berritzea (gehienez ere urtebete): 20,00 euro.

2 2009 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2008/12/31ko ALHAOn, 150 zenbakian, sartu
zen).
3
2019 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2018/12/19ko ALHAOn, 146 zenbakian, sartu
zen). “A”tik “D”era
4 2013 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2012/12/31ko ALHAOn, 151 zenbakian, sartu
zen).
5 2016 ekitaldirako arma-txartelak jaulkitzeko prozedura arautzeak eragindako ordenantzak aldatzeko espedientean
aldatu zen (2016/09/05eko ALHAOn, 99 zenbakian, sartu zen).
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