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LEGORRETAKO UDALA 
 

2023KO Egutegi Fiskalaren Iragarkia 
 
 
Alkateak, urtarrilaren 3ko 001/2023 Alkatetza Dekretuaren bidez, Diruzaintzak egindako 
txostenaren ondoren, honako hau ebatzi du: 
 
Lehenengoa: 2023ko egutegi fiskala onartzea, borondatezko ordainketa-aldiari buruzko 

informazioa emateko eta ondoren zehazten diren zergak epe horretatik kanpo ordaintzeak 
dakarren errekargua saihesteko. 
 
 
Ibilgailuen gaineko Zerga: 
Borondatezko epea: martxoaren 1etik apirilaren 25era. 
 
Hiri hondakin solidoen Bilketa: 
Borondatezko epea: 

• 1. seihilekoa: apirilaren 1etik maiatzaren 25era. 
• 2. seihilekoa: urriaren 1etik azaroaren 25era. 

 
Herri Baratzeetako partzelak erabiltzeagatik. 
Borondatezko epea: 

• 1. seihilekoa: apirilaren 1etik maiatzaren 25era. 
• 2. seihilekoa: urriaren 1etik azaroaren 25era. 

 
Ondasun Higiezinen Zerga (O.H.Z.): 
Borondatezko epea: maiatzaren 15etik ekainaren 30era. 
 
Jarduera Ekonomikoen Zerga (J.E.Z.): 
Borondatezko epea: urriaren 1etik azaroaren 10era. 
 
Finken barruan ibilgailuak espaloitik sartzea:  
Borondatezko epea: urriaren 1etik azaroaren 25era. 
 
Kamioiek udal aparkalekua erabiltzeagatik: 
Borondatezko epea: urriaren 1etik azaroaren 25era. 
 
Kaleko salmenta-postuak udal azoka txikian:  
Astero  
 
Musika Eskolako matrikulak: 
Borondatezko epea: uztailaren 1etik 30era. 
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Musika Eskolako kuotak, hilero kobratuko dira. 
Borondatezko epea: Hileko, 1etik 30era. 
 
 
Etxez Etxeko zerbitzua, Hilero kobratuko dira. 
Borondatezko epea: hileko, 1etik 30era. 
 
 
Eguneko Arreta Zerbitzua, hilero kobratuko dira.  
Borondatezko epea: hileko, 1etik 30era 
 
(epeak adierazitako egunean amaituko dira, edo, egun baliogabea bada, hurrengo egun 
baliodunean) 
 
Bigarrena: egutegi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udal iragarki-taulan elektronikoan 

argitaratzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketa Erregelamendua onartzen duen 
abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren 18. Artikuluan aurreikusitako kobrantza iragarkiaren 
funtzioa betetzeko. 
 
Ordaintzeko modalitateak: helbideratutako ordainagiriak baimendutako kontu eta erakundean 
zordunduko dira, borondatezko ordainketaren azken egunean. 
 
Ordainagiria helbideratuta ez duten pertsonek, adierazitako egunera arte ordainketa egin ahalko 
dute: 
 

a) Udaletxeko zerga-bilketako bulegoan. 
b) Udalaren erakunde laguntzaileetako edozeinetan (Kutxabank eta Nafarroako Rural 

Kutxa), bulego-ordutegian. 
 
Internet bidez ere, 24 orduetan, ordainketa egin ahal izango da, Euskal Administrazioaren 
ordainketa-pasabideko «Nire Ordainketa» tresnaren bidez (www.legorreta.eus web-orriaren 
bidez sartzea dago), banka elektronikoaren bidez edo barra-irakurgailua duten kutxazain 
automatikoen bidez, hori duten lehen aipatutako erakunde laguntzaile horietan. 
 
Borondatezko bilketa-epea igarotakoan zorrak ordaintzen ez badira, zorrak premiamendu-
prozedura administratiboaren bidez eskatuko dira, kasuan kasuko betearazpen-aldiko 
errekarguekin, berandutze-interesekin eta, hala badagokio, sortzen diren kostuekin. 
 
Izapide-egintza honen aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. 
 
Ordaindu beharreko kuotak eta horiek zehazten dituzten zerga-elementuak jasotzen dituzten 
errolda fiskalak udal bulegoetan jarriko dira jendaurrean dagozkien kobrantza-aldiak hasi baino 
hamabost eguneko epean. 
 
 

http://www.legorreta.eus/
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Kuotak eta gaineko zerga-elementuak, dagozkien erregistroetan altak ez direnez, subjektu 
pasiboari banan-banan jakinarazitako zergapeko egitate bati egiten baitiote erreferentzia, 
kolektiboki jakinaraziko dira, Gipuzkoako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 98.3 artikuluan 
aurreikusitakoaren babesean. 
 
 
Erroldak jendaurrean jartzearen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko 
epean, jendaurrean erakusteko epea amaitzen den egunetik zenbatzen hasita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinatzailea Alkatea. Zelai Amenabarro Goikoetxea 
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