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2. Arartekoaren 2/2010 gomendio orokorra, abenduaren 1ekoa
 Zaborraren tasa kobratzea, nahiz eta Gipuzkoako zenbait udalerritan zerbitzua 

modu eraginkorrean eman ez

I.  Aurrekariak

Jakina denez, edozein tasa ordainarazteko, subjektu pasiboari benetan eta modu era-
ginkorrean egin behar zaio zerbi tzua. Hau da, kobra tzeko, ez da nahikoa udalerrian zerbi tzu 
hori existi tzea eta eskain tzea. Horrez gain, zerbi tzua ordain tzea eska tzen zaion subjektu 
pasiboari zerbi tzu hori egin behar zaio, berari bereziki eragiten edo mesede egiten dion 
moduan.

Arazo hori hainbat udalerritako nekazari tza ingurutan gertatu da. Hirigunetik urrun dauden 
eremu horietan bizi diren per tsonek nabarmen tzen dute bertan ez daukatela edukion tzirik, 
ezta euren e txebizi tzetatik gertuko zabor bilketa punturik ere, baina halakoak jar tzea nahi 
dutela. 

Ohikoa izaten da tasa hori arau tzen duten udal ordenan tzek tarifa murrizturen bat ezar tzea, 
bilketa punturaino dagoen distan tziaren arabera. Horrela, nahiko ohikoa izaten da zaborra 
bil tzeko puntua e txebizi tzetatik 150 metrora baino urrunago dagoenean tarifa murriztua 
ezar tzea, hau da, tarifa orokorrari gu txi gorabehera %60ko murrizketa egitea. Hala ere, oso 
ordenan tza gu txik zehazten dute behin distan tzia jakin bat gaindituta −hala nola, 500 metro 
edo 400 metro−, tasa ordain tzetik salbuesten dela. Gure iri tziz, ezin dira parekatu bizilekutik 
150 m pasa txora zabor-bilketa zerbi tzua dagoen eremuan bizi den herritarraren egoera eta 
bilketa-gunerik hurbilena bizilekutik kilometro bat baino gehiagora dagoen eremuan bizi 
denaren egoera.

II.  Oinarriak

Tasa hori arau tzen duten ordenan tzetan zera ezarrita dago: “Udal administrazioak zerbi
tzua benetan eskaini edo jarduera buru tzea da egin tza ezargarria...”. Baita honako hau 
ere: “tasa zerbi tzua edo jarduera buru tzen denean sor tzen da”. 

Zerbi tzua benetan egiteari buruz, kontuan hartu behar da Auzitegi Gorenaren jurispruden tzia, 
behin eta berriz adierazten baitu udalerrian zerbi tzua izate hu tsa ez dela nahikoa per tsona 
bat tasa baten subjektu pasibo bihur tzeko. Izan ere, ezinbestekoa da, gainera, zerbi tzua 
modu jakin batean ematea, per tsona hori zerbi tzuak bereziki eragindako per tsona tzat har 
dadin, egiazko onura dakarkiolako edo interesdunak udalaren jarduera eragin duelako.

Zerbi tzu horrek, era berean, nahitaez jaso beharreko zerbi tzua izatea du bereizgarri, hau da, 
zerbi tzua erabil tzailearen esku jarri ondoren, erabil tzaileak zerbi tzu hori finan tza tzen lagun-
du beharra dauka, tasa bat ordainduz, zerbi tzua erabili nahiz ez erabili. Hala ere, herritarrek 
nahitaez zerbi tzua jaso beharrak, kontrapuntu gisa, administrazioari betebehar bat ezar tzen 
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dio: zerbi tzua benetan eta modu eraginkorrean jarri behar du eskuragarri auzokideen tzat. 
Udalerrian ondasun higiezin baten titular izate hu tsak ez die sor tzen auzokideei hondakinak 
bildu eta trata tzeko zerbi tzua manten tzen lagun tzeko obligaziorik. Herritarrari tasa ordain 
dezan eskatu ahal izateko, ordainketa erreklama tzen duen administrazioak ahalegina egin 
beharra dauka ondasun higiezin horiek kokatuta dauden eremu zeha tzean zerbi tzu hori egi-
tearekin lotutako elementuak jar tzeko: edukion tziak, zaborrak bil tzeko guneak...

III. Gomendioak

III.1. Ziurtasun handiagoa emate aldera, komenigarria izango li tzateke udal ordenan tzek 
euren testuetan distan tzia zeha tz eta zen tzuzkoa zehaztea. Distan tzia horretatik au-
rrera, eremu horretan kokatuta dauden higiezinek ez dute zaborraren tasa ordaindu 
beharko.

III.2. Nekazari tzako ingurunetan zabor bilketaren zerbi tzua behar bezala egiten ez den bitar-
tean, tokiko erakundeek tasa horren erroldetatik kanpo u tzi beharko lituzkete eremu 
horietan kokatuta dauden higiezinak, higiezinen eta bilketa puntuen arteko distan tzia 
oso handia baldin bada.




