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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA

Udal hilerriagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren tarifak aldatzea. 
Behin betiko onarpena

Udal hilerriagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza aldatzeko 
Udalbatzak 2017ko apirilaren 20an hartu zuen hasierako erabakia (ALHAOn, 50. zk. 2017ko 
maiatzaren 5ekoan eta iragarkien udal oholean argitaratu zen) jendaurrean egoteko epea amaitu 
da, eta epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez denez, erabakia behin betikotzat jotzen da, 
horrela xedatzen baitute uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko 
toki ogasunak arautzen dituenak, 16.3 artikuluan, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubi-
dearen oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan (azken horrek, uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauaren 50. artikuluarekin lotuta).

Goian aipatutako 41/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluan eta 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan 
ezarritakoa betez, behin betiko erabakia osorik ematen da argitara, eta ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera aplikatuko da.

Erabakiaren testu osoa:

6. UDAL HILERRIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDE-
NANTZAREN ALDAKETAREN HASIERAKO ONARPENA (TARIFAK)

Ezarritako izapidea egin ondoren, Idazkaritzak 2017ko martxoaren 30ean egindako txostena 
ikusi da, zeinak jasotzen baitu zerbitzuen kostuaren azterlan tekniko eta ekonomikoa, uztailaren 
19ko 41/1989 Foru Arauak, toki ogasunak arautzen dituenak, 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Lehen aipatutako lege arauetan jasoriko beharrezko baldintzak betetzen dira, eta tasa 
arautzen duen zerga ordenantzan finkatutako tarifak eta kuotak egokitu egiten dira toki esku-
meneko zerbitzu publikoak emateak eragindako kostu aurreikusiei; horiek horrela, ERABAKI 
hau hartzen da:

Zioen azalpena: udalak hilerri zerbitzua ematen du zuzeneko kudeaketa bidez; hortaz, tasak 
eguneratu behar ditu berariaz, eguneratze automatikoa debekatu egin baitzuen 2/2015 Legeak, 
espainiar ekonomiaren indexazioarenak.

Hartara, aurrekoaren arabera, jabari publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak 
eguneratzen dira, eta aprobetxatzen da tarifa proportzional bat sartzeko egin berriak diren 
kolunbarioetarako.

Hala ere, tarifak aldatzearen oinarrizko xedea da zerbitzuaren berrantolaketarekin modu 
koherentean egitea.

Orain arte gutxiegi kobratzen zen lurperatzeengatik eta gorpuzkiak lekuz aldatzeagatik, eta 
horrek esan nahi zuen gutxieneko zerbitzua ematen zela eta horrek partikularrak behartzen 
zituela laguntza bilatzera, lurperatze orok eta, batez ere, gorpuzkiak hobitik ateratzeak eragiten 
dituen egitekoak bukatzeko.

Hortaz, eta udal langileekin akordioa erdietsi ondoren, egitekoaren nekagarritasunagatik 
eta hura lanaldi orduetatik kanpo egin behar izateagatik, udalak bere langileen bidez emango 
du zerbitzua, barne sartzen direlarik bai lurperatzea bai ondorengoko igeltserotza lanak; edo 
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gorpuzkiak hobitik ateratzeko lanen kasuan, barne sartzen da kutxak suntsitzea, gorpuzkiak 
murriztea, gorpuzkiak hobian sartzea hala badagokio, eta nola panteoietan hala horma hilobi 
edo kolunbarioetan egin beharreko igeltserotza lanak egitea. Hortaz, epigrafearen kostua igo 
bada da udalari kostua igo zaiolako udal langileek jasoko duten produktibitate osagarri handia-
goagatik; baita beharrezkoak diren igeltserotza hornigaiak eskuratu izanagatik ere.

LEHENENGOA. Onarpena ematea udal hilerriagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 
zerga ordenantzaren tarifak aldatzeari; hain zuzen ere, tarifen taularen 3. epigrafea, ondoren 
jasotzen den bezala:

Eranskina 

Tarifak.

1. epigrafea. Hilobiak, horma hilobiak eta kolunbarioak esleitzea.

Aldi baterako horma hilobiak:

— Gehienez ere 25 urte: 390 euro.

— Gehienez ere 15 urte: 155 euro.

b) Aldi baterako kolunbarioak:

— Gehienez ere 25 urte: 218 euro.

— Gehienez ere 15 urte: 109 euro.

2. epigrafea. Ez da aldatzen

3. epigrafea. Lurperatzea eta gorpuzkiak hobitik ateratzea.

a) Gorpuak eta gorpuzkiak lurperatzea: 160 euro.

b) Gorpuak hobitik ateratzea; baita, hala badagokio, gorpuzkiak murriztea ere: 400 euro.

c) Errautsak kolunbarioan jartzea: 80 euro.

3. epigrafearen oharra.

Gorpuzkiak hobitik atera eta hobira sartzeko lanaren barruan sartzen dira beharrezkoak diren 
igeltserotza egitekoak eta materiala, salbu eta marmol plaka apaingarriak jartzea. Plaka hori 
unean bertan jarriko da edo ondorengo egunetan, kasuak zein diren.

BIGARRENA. Espedientea izapidetzea eta hari eman beharreko publizitatea ematea, hura 
ALHAOn argitaratuta eta jendaurrean jarriz udalaren iragarki oholean, hogeita hamar egun 
baliodunez, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak jar ditzaten.

Interesdunen eskura egongo da, halaber, udal honen egoitza elektronikoan: http://www.
lapuebladelabarca.es

HIRUGARRENA. Baldin eta erreklamazioak aurkezten bazaizkio espedienteari, arestian adie-
razitako epean, erabakia behin betikotzat joko da, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, toki 
ogasunak arautzen dituenak, 16.3. artikuluan xedatutakoa oinarri.

Lapuebla de Labarca, 2017ko ekainaren 19a

Alkatea
MAIDER MURILLO TREVIÑO
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