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UDAL-JABARI
PUBLIKOAREN
ERABILERA
PRIBATIBO
ETA
APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALA.
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan
ezarritakoari jarraikiz, eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta eskatzen ditu, jabari publikoa
modu pribatiboan erabiltzeagatik edo jabari publikoa modu berezian erabiltzeagatik, betiere
ordenantza honetan jasotako arauekin bat etorriz.
2. artikulua
Ordenantzaren ezarpen-eremua udalerri osoa da.
II. ZERGA-EGITATEA
3. artikulua
Jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak eratzen du zergaegitatea.
III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua
Zerga honen subjektu pasiboak hauek dira: batetik, pertsona fisiko eta juridikoak, eta, bestetik,
Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen
dituen erakundeak, hain zuzen ere, gozatu, erabili edo udal-jabari publikoa norbanakoaren
onurarako aprobetxatzen dutenak.
Espaloi edo oinezkoentzako espazioetatik ibilgailuz jabari publikoa zeharkatu eta finka
pribatuetara sartzeko erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik eta bide
publikoan aparkalekua erreserbatzeagatik ezarritako tasetan, zergadunaren ordezkotzat joko dira
ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finken eta lokalen jabeek. Jabe horiek, hala
badagokio, kuotak ordainaraziko dizkiete onuradunei.
Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako Foru Aldundiko administrazioak ez daude
behartuta tasak ordaintzera, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio-zerbitzu publikoen
aprobetxamenduetan eta herritarren segurtasunarekin edo nazioaren defentsarekin zerikusia
duten guztietan.
5. artikulua
Tasak ordaintzeaz lizentziak edo baimenak euren izenean jasotzen dituztenak arduratuko dira.
Halakorik egon ezean, aprobetxamenduaren onuradunak arduratuko dira.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZTAPENAK ETA HOBARIAK
6. artikulua
Aplikatzekoak diren xedapen orokorretan ezartzen denaren arabera emango dira salbuespenak
edo bestelako onura fiskalak.
V. ZERGA-OINARRIA.

7. artikulua
Zerga-oinarria jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendua gauzatzen duen
unitate bakoitzak osatzen du, eranskinean adierazitakoaren arabera.
8. artikulua

VI. KUOTA
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Zergaren kuota, tarifari buruzko eranskinean ezarritakoarekin bat, tarifa bat eta berariaz
adierazitako zenbateko zehatz bat batzearen emaitza edo bi prozedurak aplikatzean lortutako
zenbatekoa izango da.
Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak jabari publikoa suntsitu edo hondatzen
duenean, onuradunak, dagokion tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu sortutako
kalteen berreraikuntza- edo konponketa-gastuen kostuak.
Kalteak konponezinak badira, hondatutako ondasunen zenbateko baliokidea ordainduko zaio
Udalari kalte-ordain gisa. Udalak ezin izango ditu atal honek aipatzen dituen kalteen ordainak
eta diru-itzultzeak barkatu, ez zati batean, ez osorik.
VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
9. artikulua
1. Tasa zerga-egitatearen izaeraren arabera sortuko da, erabilera pribatiboa edo
aprobetxamendu berezia hasten denean (orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aldez
aurretik ordaintzeko eskatuko da), edota, bestela, espedienteari hasiera ematen dion
eskaera aurkezten denean.
2. Tasaren izaerak sortzapena aldizkakoa izatea eskatzen duenean, sortzapen hori urte
bakoitzaren urtarrilaren 1ean gertatuko da. Kuotak ezin daitezke murriztu, salbu eta,
alta-aitorpenen kasuetan, jardueraren hasiera-eguna egutegiko urtearekin bat ez
datorrenean; horrelakoetan, jarduera hasi zen egunaren eta abenduaren 31ren arteko
egun kopuruarekiko era proportzionalean kalkulatuko dira kuotak.
3. Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik erabilera pribatiboa edo
aprobetxamendu berezia gauzatzen ez denean, dagokion zenbatekoa itzuli beharko zaio.
VIII. LIKIDATZEA ETA ORDAINTZEA

10. artikulua
Udalak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du. Onuradunak likidatutako
zenbatekoa ordainduko du, ordainarazpen bakoitzaren arau partikularren arabera.
11. artikulua
Ordenantza honek arautzen duen tasaren likidazio, bilketa eta ikuskapenari dagokion guztian,
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 77. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa
aplikatuko da.
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Eranskina: tarifa 1.
A) epigrafea. "Ibiak". Espaloi edo oinezkoentzako espazioetatik ibilgailuz finka pribatuetara
sartzea eta bide publikoan aparkalekua erreserbatzea 2.
Euroak
a) 1-5 ibilgailu aparkatzeko edukiera duten
lokaletarako ibia
78,00
b) Hiru metro baino gehiagoko zabalerako metro
edo zati bakoitzeko
12,00
c) 5 ibilgailu baino gehiago aparkatzeko
edukiera duten lokaletarako ibia
156,00
d) Hiru metro baino gehiagoko zabalerako metro
edo zati bakoitzeko
24,00
e) Ibi-seinalea edo -plaka
12
Espaloiaren gaineko pasabide-zabalera zehaztea.
Espaloiko pasabideen zabalera jaitsitako zintarriak dituen metro linealen arabera zehaztuko da,
espaloiak beheragunea daukanean.
Espaloiko zintarria jaitsirik ez badago eta espaloia kendu gabe badago, lokalera edo orubera
sartzeko hutsunearen luzera erabilgarri osoa hartuko da neurritzat.
Pasabideak instalatu, seinaleztatu (baita ibi-plaka ere), kontserbatze-lanak egin, berritu eta
kentzeko gastuak eskatzaileen kontura eta kargura izango dira, bai eta aparkalekuen erreserbari
dagozkion gastuak ere.
B) epigrafea. Erabilera publikoko lurrak okupatzea eraikuntzako materialekin, edukiontziekin,
obra-hondakinekin eta antzekoekin
A) Eraikuntzako materialekin okupatzea; euroak metro karratuko eta okupazio-eguneko 0,36.
B) Obra-hondakinekin okupatzea; euroak metro karratuko eta okupazio-eguneko
0,36.
C) Edukiontziekin okupatzea; euroak metro karratuko eta okupazio-eguneko
1,54.
C) epigrafea. Erabilera publikoko lurrak okupatzea aulkiekin, mahaiekin eta mahaitxoekin,
irabazi asmoz. 3
Mahai 1 eta 4 aulkiko modulu batekin okupatzea, denboraldiko: 40 euro.
Instalazio-lizentziaren titular bakoitzeko gehienezko okupazioa: 8 mahai eta 32 aulki.
Haize-babesak eta antzeko instalazioak, unitateko:
40 euro.
Eskerrak emateko jaietako egunetan 4 mahai eta 16 aulki gehiago jarri ahal izango dira
gehienez.
Berogailu-modulu batekin okupatzea, denboraldiko:
30 euro.
D) epigrafea. Erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, salmenta-etxolak, ikuskizunak edo
atrakzioak jartzeagatik erabilera publikoko lurrak okupatzea.
Azoka-eremuen lurren esleipena enkante bidez egin bada, organo eskudunak ezarriko ditu
lizitazio motak baldintzen pleguan.
Euroak
a) Salmenta-etxolak
54,30
170,22.
b) Barrakak: zaldiko-maldikoak eta karruselak
c) Autotxokeen pistak eta antzekoak
544,66
c) Ikuskizunak edo atrakzioak
102,13
1 2008 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2007/12/28ko ALHAOn, 153 zenbakian, sartu
zen).
2 2009 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen, A epigrafeko a, c, eta e letretan eta E epigrafean
(2008/12/31ko ALHAOn, 150 zenbakian, sartu zen).
3 Bide publikoa mahai, aulki eta mahaitxoekin okupatzeko ordenantza ez fiskal arautzailea onartzearen ondoriozko
ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2016/05/27ko ALHAOn, 60 zenbakian, sartu zen)
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E) epigrafea. Azokak. Saltoki ibiltariko postuekin erabilera publikoko lurrak okupatzea.
a. Saltokia jartzeko okupatzeagatiko urteko modulua, luzera m/l-tan neurtuta (3 m-ko
zabalera): 0,75 euro/m.
b. Tasaren prezioa urtekoa da. Ordainketa aurreko hiruhilekoan egingo da, udaleko
iragarki-oholean jarriko den egutegiaren arabera.
c. Saltokia jartzeko okupatzeagatiko urteko modulua, luzera m/l-tan neurtuta (3 m-ko
zabalera): 1 euro/m.
Azokaren zergen arlokoak ez diren alderdiak Alkatetzaren bandoen bitartez ezarriko dira.

Jabari publikoa erabiltzeagatiko eta aprobetxatzegatiko tasa
4. or.

