MENDAROKO
UDALA

AZTERKETA-ESKUBIDEENGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA
1. ARTIKULUA. Oinarria eta xedea
Konstituzioaren 133.2 eta 142. artikuluetan eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 106. artikuluan jasotako ahalmenez baliatuz, eta Gipuzkoako Toki Ogasunak
arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 15. artikulutik 18.era bitartekoekin lotuta 20.
artikuluan xedatutakoari jarraiki, Udal honek azterketa-eskubideengatiko tasa ezartzen du, eta Zerga
Ordenantza honetan ezarritakoari jarraituko dio.
2. ARTIKULUA. Zergapeko egitatea
Tasaren zergapeko egitatea funtzionarioak eta lan-kontratudun langileak udal honek deitutako
funtzionarioen kidego edo eskaletara edo lan-kontratudun langileen kategorietara sartzeko edo
igotzeko probetan hautagai gisa parte hartzea eskatzen dutenen artean hautatzeko jarduera tekniko
eta administratiboa da.
3. ARTIKULUA. Subjektu pasiboa
Tasa honen subjektu pasiboak izango dira aurreko artikuluan aipatutako hautaketa- edo
merezimendu-probetan izangai gisa izena ematea eskatzen duten pertsona fisiko guztiak.
4. ARTIKULUA. Erantzuleak
Zerga-zorraren erantzule izango dira zordun nagusiak, beste pertsona edo erakunde batzuekin
batera. Ondorio horietarako, zordun nagusitzat hartuko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 35.2 artikuluko zergapekoak.
Legezko arau espresu batek aurkakorik esaten ez badu, erantzukizuna beti izango da subsidiarioa.
Subjektu pasiboaren zerga-betebeharren erantzukizun solidarioa izanen dute Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 42. artikuluan aipatzen
diren pertsona fisiko eta juridikoek.
Zerga-zorraren erantzukizun solidario eta subsidiarioari dagokionez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 42. eta 43. artikuluetan ezarritakoa
beteko da, hurrenez hurren.
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5. ARTIKULUA. Zerga-kuota
Tributu-kuota kopuru finko baten arabera zehazten da, funtzionarioen plantillan edo lan-kontratuko
langileen plantillan horiekin parekatuta dauden lanpostuen taldearen arabera, lanpostu horietara
sartzeko eskatzen den titulazioaren arabera, eta hurrengo paragrafoan jasotako tarifen arabera:
A taldea (A1 azpitaldea)

35 euro

A taldea (A2 azpitaldea)

30 euro

C taldea (C1 azpitaldea)

25 euro

C taldea (C2 azpitaldea)

20 euro

Lanbide-taldeak

15 euro

6. ARTIKULUA. Salbuespenak eta hobariak
Tasaren kuotak hobariak izango ditu honako kasu hauetan:
— Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonek % 15eko murrizketa izango dute
tasan. Hori egiaztatzeko, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiak emandako desgaitasunziurtagiriaren jatorrizko agiria edo kopia konpultsatua aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri hori
eguneratuta egon beharko da eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.
— Deialdiaren egunean gutxienez 3 hilabeteko epean enplegu-eskatzaile gisa agertzen diren
pertsonek % 75eko murrizketa izango dute tasa horretan. Hobari hori baliatzeko, baldintza
izango da dagokion epean enplegu-eskaintza egokiari uko egin ez izana eta sustapen- eta
prestakuntza-ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikatutako arrazoirik izan ezean,
eta, era berean, langabezia-prestazioaren prestaziorako eskubiderik eta/edo lanbide arteko
gutxieneko soldata baino errenta handiagorik ez izatea hilean. Baldintza horiek administrazio
eskudunak eskaera egitean emandako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira.
Aipatutako onura fiskalak ez dira metagarriak izango; beraz, aipatutako onurak eskatzeko eskubidea
sortzen duten kausa bat baino gehiago egonez gero, interesdunak horietako bat bakarrik aukeratu
beharko du. Interesdunak aurreko aukera hori erabiltzen ez badu, ofizioz hartuko da kontuan, behar
bezala justifikatuta dagoen eta/edo interesdunarentzat onuragarriena den ordenan.
7. ARTIKULUA. Sortzapena
2. artikuluan aipatzen diren hautaketa- edo jarrera-probetan izena emateko eskaera egiten den unean
sortuko da tasa ordaintzeko betebeharra, eta, parte hartu ahal izateko, tasa ordaindu beharko da.
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Parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea zabalik dagoen bitartean ordainduko da tasa. Epe hori
eskaintzen diren plazak, erregimen desberdinetan, betetzeko deialdiak arautzen dituzten oinarrietako
bakoitzean zehaztutakoa izango da.
8. ARTIKULUA. Kudeaketa-arauak
1. Ordenantza honetan araututako tasa autolikidazio-araubidean eskatuko da. Subjektu pasiboek
autolikidazioa egin beharko dute udal-administrazioak horretarako prestatutako inprimakietan, eta
baimendutako edozein banketxetan egin beharko dute diru-sarrera, dagokion inskripzio-eskaera
aurkeztu baino lehen. Ez da onartuko ordainketa epe horretatik kanpo egitea.
Hala ere, subjektu pasiboek hamar egun balioduneko epe luzaezina izango dute, onartuen eta
baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duen Dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera, tasa ez ordaintzea edo tasaren ordainketarekin zerikusia duen beste edozein akats
zuzentzeko, baldin eta hori dela-eta tasa horretatik kanpo utzi bada edo bertan berariaz sartu ez bada.
Azterketa-eskubideengatiko tasa osorik ordaindu dela egiaztatzen ez bada, izangaia behin betiko
baztertuko da hautaketa-prozesutik.
2. Aurreko paragrafoan adierazitako epean tasa ordaintzen ez bada, es da inskripzio-eskaera
onartuko.
3. Inskripzio-eskaerarekin batera, autolikidazioaren kopia aurkeztu behar da beti, behar bezala
sartuta. Subjektu pasiboa ordenantza honen 6. artikuluan aipatzen diren pertsonetako bat bada,
bertan adierazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.
4. Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik tasaren zergapeko egitate den jarduera
tekniko eta/edo administratiboa egiten ez denean, dagokion zenbatekoa itzuli beharko da. Halaber,
dirua itzuli beharko da diru-sarrerak bidegabeak direla deklaratzen bada ebazpen edo epai irmoaren
bidez, edo deialdiaren oinarrietan funtsezko aldaketaren bat gertatu bada. Beraz, ez da azterketaeskubiderik itzuliko, interesdunari egotz dakiokeen arrazoiren bat dela medio hautaprobak egitetik
kanpo geratzen bada.
9. ARTIKULUA. Arau-hausteak eta zehapenak
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Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren
8ko 2/2005 Foru Arau Orokorra aplikatuko da, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren
5eko 11/1989 Foru Arauaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera.
10. ARTIKULUA. Legeria aplikagarria
Ordenantza honetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen
dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legean eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru
Arau Orokorrean xedatutakoari jarraituko zaio.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza fiskal honen behin betiko idazketa Udalaren Osoko Bilkurak onartu du 2022ko uztailaren
22an egindako bilkuran, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da
indarrean. Testu osoa GAOn argitaratzen den egunaren biharamunean aplikatuko da, eta indarrean
egongo da berariaz aldatu edo indargabetu arte.

