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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA

Behin betiko onespena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen 
dituen zerga ordenantza aldatzeari

Udalbatzaren osoko bilkurak, 2020ko urriaren 16an, hasierako erabakia onetsi zuen, zerbitzu 
publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak (besteak beste, zaborrak 
biltzeko zerbitzu publikoaren tarifa) arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko eta 2021etik 
aurrera aplikatzeko. Erabaki hori 2020ko urriaren 28ko ALHAOn (122. zk.) argitaratu zen, eta ez 
zen erreklamaziorik aurkeztu legezko epe barruan; hortaz, behin betiko bihurtu da, bat etorriz 
Arabako Lurralde Historikoko tokiko ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauak 16.3. artikuluan xedatutakoarekin eta toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legeak 49.c) artikuluan xedatutakoarekin (azken lege hori lotuta dago 41/1989 
Foru Arauaren 50. artikuluarekin).

Aipatutako 41/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluan eta 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarri-
takoa betez, osorik argitaratzen da behin betiko erabakiaren xedapen zatia, aldaketaren testua 
barne:

6. ZABORREN TARIFAREN ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA.

Aho batez erabakitzen da:

LEHENENGOA. Onestea zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitea-
ren tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa (d epigrafea: zaborrak biltzeko zerbitzu 
publikoa), jarraian jasotzen den moduan:

TARIFAK EURO 
SEIHILEKOAN

1. Epigrafea. Etxebizitzak 47,00

2. epigrafea. Bulegoak 47,00

3. epigrafea. Hotelak, landetxeak, jatetxeak eta tabernak 94,00

4. epigrafea. Janari dendak 94,00

5. epigrafea. Industria establezimenduak

Gehienez 4 langileko industriak 87,30

4tik gorako langile bakoitzeko 10,10

Botilaratze upeltegiak, familiakoak, langilerik gabeak 47,00

Behin betiko onespenak administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere jar daiteke.

Lapuebla de Labarca, 2020ko abenduaren 22a

Alkatea
MARÍA TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ


		2021-01-15T06:25:52+0000




