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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA

Behin betiko onestea jabari publikoa okupatzearen tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren 
aldaketa

Udalbatzak, 2017ko abenduaren 21eko bilkuran, onespena eman zion tokiko jabari publi-
koaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasak arautzen dituen 6. zerga 
ordenantza aldatzeko hasierako erabakiari. Erabaki hori 2018ko urtarrilaren 5eko ALHAOn (2. 
zk.) argitaratu zen, eta ez zen erreklamaziorik aurkeztu legezko epe barruan; hortaz, behin betiko 
bihurtu da, bat etorriz uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko tokiko 
ogasunak arautzen dituenak, 16.3. artikuluan xedatutakoarekin eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, 
toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan xedatutakoarekin (azken lege 
hori lotuta dago 41/1989 Foru Arauaren 50. artikuluarekin).

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, baita aldaketaren testua ere, 
eta ez da indarrean sartuko argitaratu arte:

4. Hasierako onespena ematea jabari publikoa okupatzearen tasak arautzen dituen zerga 
ordenantzaren aldaketari

Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren, toki ogasunak arautzen dituenaren, 24. artikulua 
behin eta berriz aldatu da.

Hori dela eta, foru arau horretara egokitu behar da zerga ordenantza bat, hain zuzen horni-
dura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde udalaren bide publikoen lurzoruan, zorupean 
edo hegalean eratutako erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziengatik ordaindu be-
harreko tasari buruzkoa. Horrenbestez, aldeko sei boto eta abstentzio bat izanik, honako hau 
erabakitzen da:

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo 
aprobetxamendu bereziaren tasak arautzen dituen 6. zerga ordenantzaren aldaketari. Honela 
geratuko da idatzita eranskinaren f) epigrafea:

f) epigrafea. Udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalean eratutako erabilera 
pribatiboa edo aprobetxamendu bereziak, interes orokorrekoak diren edo auzotar guztiei edo 
askori eragiten dieten zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde.

Tasaren zenbatekoa, kasu guztietan eta salbuespenik gabe, aipatutako enpresek udalerri 
bakoitzean urtero lortzen duten fakturaziotik datozen sarrera gordinen ehuneko 1,5 izango da.

Ondore horietarako, zerbitzu horiek ustiatzen dituzten enpresen artean zerbitzu horiek 
banatzen eta merkaturatzen dituztenak sartuko dira.

Tasa kalkulatzeko araubide berezi hau ez zaie aplikatuko telefono mugikorraren zerbitzuei.

Kuantifikazio araubide berezi hau epigrafe honetan aipatzen diren enpresei aplikatuko zaie 
hornidurarako erabiltzen dituzten sareen titularrak izanez gero, eta titularrak ez badira ere bai, 
baldin eta sareak erabiltzeko, sare horietara sartzeko edo sareen arteko lotura egiteko eskubi-
dea badute.
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Epigrafe honetan xedatutakoaren ondorioetarako, fakturazioaren sarrera gordinak hauexek 
dira: erakunde batek udalerri bakoitzean egindako zerbitzuen kontraprestazio gisa jasotako 
sarrera guztiak, berari egotzi ahal zaizkionak.

Hori dela eta, sarrera gordinetan ez dira zenbatu behar egindako zerbitzuek jasandako ze-
harkako zergak, ez eta hirugarrenen kontura kobratutako partidak edo kopuruak ere, baldin eta 
tasa kalkulatzeko araubide berezi hau aplikatzen zaion erakundearen sarrera propioak ez badira.

Era berean, ez dira fakturaziotik eratorritako sarrera gordinen artean barne hartuko Arginda-
rra Ekoizteko Instalazioen Ekonomia Ministerioaren Administrazio Erregistroko 1. edo 2. atalean 
izena emanda dauden instalazioetan erabiliko diren hornidura zerbitzuen bidez jasotako kanti-
tateak, araubide berezi horretan tributatu dezakeen energia sortzeko lehengai gisa.

Hornidurak egiteko eurenak ez diren sareak erabiltzen dituzten enpresek fakturazioaren sa-
rrera gordinetatik kendu behar dituzte beste enpresa batzuen sareetara sartzeagatik edo haiekin 
konektatzeagatik ordaindutako kopuruak. Sareen titularrak diren enpresek beren fakturazioko 
sarrera gordinetan sartu beharko dituzte kontzeptu horrengatik jasotako zenbatekoak.

Araubide berezi hau aplikatzearen emaitzako zenbatekoa ezin zaie jasanarazi epigrafe ho-
netan aipatzen diren hornidura zerbitzuen erabiltzaileei.

f) epigrafe honetan ezarritako tasak bateragarriak dira udalaren eskumeneko jarduerak 
egiteko edo zerbitzuak emateko ezar daitezkeen gainerako tasekin, baldin eta epigrafe hone-
tan aipatutako enpresak horien subjektu pasibo badira, 41/1989 Foru Arauak 23.1.b) artikuluan 
edo hori ordeztuko duen arauak ezarritakoaren arabera. Bestalde, ez dituzte ordaindu beharko 
udalaren bide publikoetako lurzoruan, lurpean edo hegalean eratutako erabilera pribatiboaren 
edo aprobetxamendu bereziaren ondoriozko beste tasa batzuk, tasa hau ordaindu dutelako.

Bigarrena. Espedientea izapidetzea eta hari nahitaezko publizitatea ematea, ALHAOn argi-
taratuz eta jendaurrean jarriz udalaren iragarki oholean, hogeita hamar egun baliodunez, inte-
resdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak jar ditzaten. Interesdunen eskura egongo 
da, halaber, udal honen egoitza elektronikoan: http://www.lapuebladelabarca.eus.

Hirugarrena. Baldin eta espedienteari erreklamaziorik aurkezten ez bazaio, arestian adie-
razitako epean, erabakia behin betikotzat jotzea, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, tokiko 
ogasunak arautzen dituenak, 16.3. artikuluan xedatutakoa oinarri.

Laugarrena. ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean 6. zerga orde-
nantzaren aldaketa hau.

ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean aldaketa hau.

Behin betiko onarpenak administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere badago jartzea.

Lapuebla de Labarca, 2018ko otsailaren 20a

Alkatea
MAIDER MURILLO TREVIÑO
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