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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GATZAGA BURADONGO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Behin betiko onespena ematea energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko 
instalazioen tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiborako edo aprobetxamendu berezirako 
tasa arautzen duen zerga ordenantzari

Atarikoa

Espainiako Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluek eta Arabako Toki Ogasunak arautzen 
dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak emandako araudi eskumenak baliatuz, eta bat 
etorriz testu bereko 20. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin —batez ere, foru arau 
horren 24.1 artikuluan xedatutakoarekin—, zerga ordenantza honen bidez arautuko da energia 
elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioen tokiko jabari publikoaren 
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasa, ordenantza honetan ezarritako 
araubide eta tarifen arabera. Nahitaezko txosten tekniko-ekonomiko baten emaitza izan dira 
tarifa horiek, eta Auzitegi Gorenak zuzenbidearen araberakotzat jo ditu txostenean jasotako 
kalkulu metodoa eta parametroak.

1. ARTIKULUA. APLIKAZIO EREMUA

Ordenantza honek arautzen duen tasa ordaindu behar dute Zergei buruzko abenduaren 
17ko 58/2003 Lege Orokorraren 35. artikuluak aipatzen dituen eta gero azalduko diren espezifi-
kazio eta zehaztapenekin tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa egiten duten edo haren 
aprobetxamendu bereziari onura ateratzen dioten edo onura horiek jasotzen ari diren pertsona 
fisiko edo juridiko, sozietate zibil, ondasun erkidego eta gainerako entitateek.

Ordenantza honen aplikazioa araudi orokorrari buruzkoa da, Arabako Toki Ogasunak arautzen 
dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 24.1.a) artikuluan ezarritako ordaindu beharreko 
tasari dagokiona tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu be-
reziagatik, baldin eta ez badira bizilagun guztiei edo gehienei eragiten dien interes orokorreko 
zerbitzuen enpresa hornitzaileak eta ez badute udal bide publikoen lurra, lurpea edo hegala 
okupatzen (24.1.c) artikuluan aurreikusitako baldintzak).

2. ARTIKULUA. ZERGA EGITATEA

Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 20. artiku-
luaren arabera, lurrean, lurpean edo hegalean egindako tokiko jabari publikoaren erabilera 
pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak osatzen dute tasaren zerga egitatea:

a) Energia garraiatzeko instalazioak eta haien funtsezko elementu guztiak (honako hauek, 
adibidez: ainguraketa kutxak; dorre metalikoak; transformadoreak; energia elektrikoa, gasa, 
ura edo bestelako energia hornidurak garraiatzeko edo banatzeko instalazioak edo lineak; 
ponpatzeko instalazioak eta antzeko gainerako elementuak, baldin eta energiarekin zerikusia 
badute eta atal honetan jasota egon ez arren tokiko jabari publikoa aprobetxatzea edo erabiltzea 
berekin badakarte.

b) Gasa, ura, hidrokarburoak eta antzekoak garraiatzeko instalazioak.

Lehen aipatu diren eta, oro har, jabari publikoa materialki okupatzen duten instalazioak 
erabili behar direnean gertatuko da tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia.
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Ordenantza honen ondorioetarako, tokiko jabari publiko gisa ulertzen dira administrazio 
batzar honen udal mugartean dauden zerbitzu publikoko edo jabari publikoko erabilera ondasun 
guztiak, baita auzokideei dagozkien ondasunak ere, ondare ondasun gisa deitutakoak salbuetsiz.

3. ARTIKULUA. SUBJEKTU PASIBOAK

Tasen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergei buruzko 58/2003 Lege Orokorraren 35.4 
artikuluak aipatzen dituen eta tokiko jabari publikoa beraien mesedetan erabiltzen duten edo 
modu berezian aprobetxatzen duten pertsona fisiko eta juridikoak eta entitateak.

Batez ere, tasa honen subjektu pasibo izango dira, geroago aipatuko diren kategoria eta 
klaseekin, Zergei buruzko 58/2003 Lege Orokorraren 35.4 artikuluak aipatzen dituen pertsona 
fisiko eta juridikoak eta entitateak, uraren, gasaren, elektrizitatearen eta hidrokarburoen sekto-
reetako enpresa edo ustiatzaile direnak, baldin eta tokiko jabari publikoa beraien mesedetan 
modu berezian baliatu, erabili edo aprobetxatzen badute, Arabako Toki Ogasunak arautzen 
dituen 41/1989 Foru Arauaren, uztailaren 19koaren, 20. artikuluan eta hurrengoetan aurreiku-
sitako kasuetakoren baten arabera, esaterako energia elektrikoa, hidrokarburoak (gasbideak, 
oliobideak eta antzekoak) eta ura ekoitzi, garraiatu, banatu, hornitu eta merkaturatzen duten 
enpresak, baita horien elementu gehigarriak eta beharrezkoak ere administrazio batzar honetako 
udal mugartean edo beste edozein lekutan zerbitzua emateko, baina administrazio batzar hone-
tako udal jabari publikoa aprobetxatu edo erabiltzen badute, instalazioekin eragina sorraraziz 
tokiko jabari publikoan.

4. ARTIKULUA. ZERGA OINARRIAK, TASAK ETA KUOTAK

Ordenantza honetan araututako tasen zenbatekoa honakoa izango da:

Eranskinean dauden tarifetan jasotakoa da zerga kuota, Arabako Toki Ogasunak arautzen 
dituen 41/1989 Foru Arauaren, uztailaren 19koaren, 24.1.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 
tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezi edo erabilera pribatiboa dela eta.

Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatiboa egiteagatik 
aurreikusitako tasen zenbatekoa finkatzeko erreferentzia gisa hartuko da aprobetxamendu edo 
erabilera horren ondoriozko erabilgarritasunak merkatuan izango lukeen balioa, eraginpeko 
ondasunak jabari publikokoak ez balira bezala, merkatuko balioa agerian jartzen duen txosten 
tekniko-ekonomiko bat aintzat hartuz. Txostena espedientean sartuko da dagokion erabakia 
hartzeko, Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak 25. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera.

Xede horretarako, eta bat etorriz Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 
41/1989 Foru Arauak 24. artikuluko 1.a) atalean ezarritakoarekin, erabilera pribatiboaren edo 
aprobetxamendu bereziaren izaera espezifikoari erreparatuz, erabilera, jabari edo zerbitzu publi-
koko ondasunetan eta ondasun komunaletan finkatuta dauden edo haiek zeharkatzen dituzten 
elementuei —esaterako, dorre, euskarri, zutabe, hodi, linea, eroale edo errepikagailuei— dago-
kien zerga kuota aterako da. Horren ondorioz, subjektu pasiboek eraginpeko lurren jabetza ez 
dutenez, haien aprobetxamendu erkide edo publikoa murrizten dute eta haien gainean erabilera 
pribatiboa edo aprobetxamendu berezia lortzen dute beraien enpresa jarduerarako.

Zerga kuota kalkulatzeko, lehenik eta behin, okupazioaren zerga oinarria kalkulatu behar 
da. Azterketak islatzen duen instalazioaren, helmugaren eta motaren arabera, okupazioaren 
lurzoruaren eta instalazioen guztizko balioak zehaztuko dute zerga oinarria eta, horri, erabilera 
eta jabari publikoko ondasunen lagapenari buruzko arauetako aginduei erreparatuta, azterke-
tak berak jasotzen duen zerga tasa aplikatuko zaio. Beraz, kuota ez da ateratzen zerga oinarria 
osatzen duen instalazio eta okupazioen balio zuzenetik, hari zerga tasa aplikatzetik baizik.

Horren ondorioz, tasaren zerga kuota ordenantza honen osagai den azterketa tekniko-eko-
nomikoari dagokion tarifa eranskinean dago. Erabilitako metodologiarekin, eranskin horretan 
lortu eta jaso du kasu bakoitzari dagokion zerga kuota.
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5. ARTIKULUA. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

1. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, tokiko jabari publikoaren erabileran edo aprobetxa-
mendu berezian hasi edo lagatzeko kasuetan izan ezik. Kasu horietan hiruhileko hainbanaketa 
aplikatu beharko da, honako arau hauen arabera:

a) Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hastearen ondoriozko alten kasuan, 
ekitaldia amaitzeko geratzen diren hiruhilekoei dagokien kuota likidatuko da, alta egindako 
hiruhilekoa barne hartuta.

b) Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia lagatzearen ondoriozko bajen kasuan, 
ekitaldia hasi zenetik igarotako hiruhilekoei dagokien kuota likidatuko da, lagatzea gertatu den 
hiruhilekoa barne hartuta.

2. Ordenantza honetan araututako tasa ordaintzeko betebeharra honako une hauetan sortzen 
da:

a) Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu edo erabilera pribatibo berriak direnean, da-
gokion lizentzia eskatzeko unean.

b) Ordenantza honetako 1. artikuluak aipatzen duen tokiko jabari publikoaren aprobetxa-
mendu bereziak edo erabilerak lizentzia edo baimenik behar ez duenean, tokiko jabari publi-
koaren aipaturiko aprobetxamendua edo erabilera pribatiboa hasitako unean.

3. Tokiko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziak edo erabilera pribatiboak hainbat 
ekitalditan luzatzen direnean, tasaren sortzapena urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gauzatuko 
da eta zergaldiak urte naturala hartuko du.

6. ARTIKULUA. KUDEAKETA ARAUAK

1. Oro har, tasa autolikidazio araubidean eskatuko da. - Subjektu pasiboari kuotak jakinaraz-
tearen bidez ere eskatu daiteke, baldin eta ez bada autolikidaziorik egin, edo subjektu pasiboak 
ez badu aitorpenik aurkeztu zerga kuotak kalkulatzeko behar diren elementuei eta gainerakoei 
dagokienez.

2. Tarifen arabera ordaindu beharreko kopuruak eskatutako edo egindako aprobetxamendu 
bakoitzeko eta erabilera pribatibo bakoitzeko likidatuko dira, honela:

a) Aprobetxamendu berrien emakiden kasuan, aprobetxamendu bereziaz gozatzeko baimen 
eskaerarekin batera, behar bezala beteta aurkeztuko da tasaren autolikidaziorako inprimakia; 
gainerako kasuetan artikulu honen 2. apartatua aplikatuko da, hurrengo paragrafoarekin lotuta.

Bestela, idazkaritzan ere aurkez daitezke aitorpenaren elementuak, eta hango langileek 
lagunduko diote interesdunari zorra zenbatekoa den zehazten. Kasu horretan, interesdunari 
abonu agiria emango zaio, kuota une horretan bertan ordaindu ahal izateko, edo dagokion 
epean, aipatutako agirian adierazitako ordainketa lekuetan.

b) Lehendik dauden edo baimenduta dauden aprobetxamendu edo erabileren kasuan, urte 
bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordainduko da tasa. Ordainketa errazteko, edo subjektu pasi-
boak ez baldin badu daturik ematen, administrazio batzar honek dagokion likidazioa egingo 
du eta subjektu pasiboari etxera bidali ahal izango dio likidazio agiri bat, ordainketa egin dezan 
banketxe laguntzailean edo udal aurrezki kutxan.

Hala ere, aipatutako ordainketa agiria ez jasotzeak ez du esan nahi administrazio batzarrak 
ezarritako epean tasa ordaintzeko betebeharra bertan behera geratzen denik.

3. Subjektu pasiboak tasaren ordainketa helbideratzeko eskatu ahal izango du. Kasu horre-
tan, tasaren zenbatekoa borondatezko ordainketa aldiko azken hamabostaldian zordunduko da 
kontuan, eta tasaren zerga kuotaren ehuneko 5eko hobaria aplikatuko da, bat etorriz Arabako 
Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak 9. artikuluko 1. apartatuan 
ezarritakoarekin.
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7. ARTIKULUA. TASAK JAKINARAZTEA

1. Ordenantza honek hizpide dituen aprobetxamendu edo erabilerengatiko zerga zorra in-
teresdunari jakinaraziko zaio autolikidazioa aurkezteko unean, edo likidazioa egiteko unean, 
autolikidaziorik aurkezten ez badu.

Edonola ere, eta aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, autolikidazioa egiaztatzean 
gaizki eginda dagoela ikusten bada, likidazio osagarria egingo da.

2. Ordenantza honen xede diren aprobetxamendu berezi edo erabilera pribatibo jarrai-
tuengatiko tasei dagokienez, aldizkakoak badira, subjektu pasiboari pertsonalki jakinaraziko 
zaio likidazio bidez, eta une horretatik aurrera zergadunen erregistroan izena emanda dagoela 
ulertuko da. Hurrengo ekitaldietako tasa pertsonalki jakinarazi ahalko zaio subjektu pasiboari, 
edo modu kolektiboan, errolda administrazio batzarreko iragarki taulan jarriz denbora tarte 
batez (probintziako aldizkari ofizialean iragarriko da tarte hori).

3. Ordenantza honetan araututako erabilera pribatibo edo aprobetxamenduen emakidan 
interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek eta gainerako entitateek, edo administrazio 
emakiden eta bestelako baimen legalen titularrak direnek, hala badagokio, udal lizentziarik 
ez badaukate, eskatu egin beharko dute eta lege izapide aplikagarriak bete beharko dituzte; 
lizentziarik ez izateak ez ditu salbuetsiko tasa ordaintzetik.

4. Ordenantza honek hizpide dituen ondasunen gaineko okupazioa baimendu ondoren, edo 
okupazioa ezarri ondoren, aprobetxamendu edo erabilera pribatiborako baimenaren iraupena 
zehatz definitu ez bada, luzatu egin dela ulertuko da ordenantza honen ondorioetarako, harik 
eta subjektu pasiboek baja aitorpena aurkeztu arte.

5. Baja aurkezteak ondorioak izango ditu tarifen epigrafeetan adierazitako ondorengo den-
bora tarte naturalaren lehen egunetik aurrera.

— Baja ez aurkezteak finkatuko du tasa ordaintzen jarraitzeko betebeharra.

8. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

Arau-hauste eta zehapenen araubideari dagokionez, indarrean dagoen Zergei buruzko Lege 
Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau, une honetan duen edukiarekin, probintziako aldizkari ofizialean argitaratzen 
den egunean sartuko da indarrean; hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da, eta 
indarrean jarraituko du datozen ekitaldietan, berariaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen 
den arte.

Administrazio batzarrak hasierako onespena eman zion ordenantzari, 2019ko urriaren 8an 
egindako bilkura berezian.

Gatzaga Buradon, 2019ko abenduaren 4a
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