11. ORDENANTZA

N.A.O.- 31. ALDIZKARIA 2016ko otsailaren 16a

ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORU, ZORUPE ETA
HEGALKINEAN HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN
APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA
OINARRIA
1. artikulua. Ordainarazpen hau ezarri da Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Legearen lehenengo tituluko IV. kapituluko 7. atalean xedatutakoaren arabera eta lege
beraren 12. artikuluan jasotzen den baimenari jarraituz.
ZERGAPEKO EGINTZA
2. artikulua. Zergapeko egintza dira toki entitateko jabari publikoko zoru, hegalkin eta zorupearen
erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziak, hala nola hariak, hodiak eta galeriak, argi indarra,
ura, gasa edo bertze edozein fluido, telefonia finkoa, telefonia mugikorra eta komunikazio
elektronikoko bertze zerbitzu batzuk eramateko; lineetarako zutoinak; kableak, horma-besoak, lotura,
banaketa edo erregistrorako kaxak, transformadoreak, burdin-barrak, baskulak, antenak, salmenta
automatikorako makinak eta gisakoak, zerbitzuarekin zerikusia badute.
ORDAINDU BEHARRA
3. artikulua. Tasa urtarrilaren 1ean sortuko da urtero, eta zergaldia urte naturala izanen da, salbu eta
aprobetxamendua urte hartan hasi edo bukatu egin den kasuetan, orduan zergaldia horren arabera
moldatuko baita eta kuota hainbanatuko.
SUBJEKTU PASIBOAK
4. artikulua. 1. Enpresek, zergadun gisa, tasa ordaindu behar dute, baldin eta jabari publikoko
lurzoru, hegalkin eta zorupearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiten badute,
uraz, gasaz, argindarraz, telekomunikazioaz (telefonia finko eta mugigarria) hornitzeko zerbitzuak
edo gisako bertze edozein zerbitzu ustiatu beharrez.
2. Bereziki subjektu pasiboak dira komunikazio sareak ustiatzen dituzten enpresa, entitate edo
administrazio publikoak, baldin eta horretarako erabiltzen badituzte zuntz optikoko sistemak, kable
bidezko telebista edo toki erakundearen jabari publikoan pasatzen diren edo paraturik dauden
sareak edo muntadurak behar dituen bertze edozein teknika.
3. Tasa honi dagokionez, garraio, banaketa nahiz merkaturatze lanetan ari diren enpresak hartzen
dira zerbitzuaren enpresa ustiatzailetzat.
4. Aitzineko ataletan sartu gabeko sare publikoen titularrak diren enpresak Jabari publikoko lurzoru,
zoru eta hegalkina erabiltzeko behar diren ordenantza fiskaletan arautzen diren tasei loturik egonen
dira.

OINARRIAK, TASAK ETA TARIFAK
5. artikulua. 1. Kuota emanen digun tasa aplikatzeko oinarria enpresek udal mugapearen barnean
urtean lortutako fakturazioak emandako diru-sarrera gordinen arabera kalkulatuko da.
2. Fakturazioak emandako diru-sarrera gordintzat entitate bakoitzari egotz dakizkionak dira, betiere
kasuan kasuko entitateak Udal honen mugapean ohiko jarduera egitean egindako zerbitzuen truke
lortu baditu. Multzo horretatik kanpo aparteko egintzek edo jarduerek eragindako diru-sarrerak baizik
ez dira geldituko.
3. Aprobetxamendu bereziaz baliatzeko subjektu pasiboak bertzeren sareak erabiliz gero, tasaren
zerga-oinarria udal mugapean urtean lortutako diru-sarrera gordinei sarearen titularrari hura
erabiltzeagatik ordaindu beharreko kopurua kenduta lortutako emaitza izanen da.
4. Ondorio horietarako, diru-sarrera gordinen artean ez dira sartuko egindako zerbitzuak kargatzen
dituzten zeharkako zergak, ezta hirugarrenen kontura kobratutako kontu-sail edo zenbatekoak,
tasaren zenbatekoa zehazteko araubide hau aplikatzen zaion entitatearen diru-sarrera berariazkoak
ez badira.
5. Ondokoak ez dira jotzen fakturazioak eragindako diru-sarrera gordintzat:
a) Enpresek jasotako diru-laguntzak, ustiapenekoak zein kapitalekoak.
b) Kalte eta galerengatik galdatutako kalte-ordainak, non ez diren konpentsazioa edo
kontraprestazioa kobratu gabeko kopuruengatik, horiek 3. atalean zehaztutako diru-sarreren artean
sartu behar baitira.
c) Finantza bidezko diru-sarrerak, hala nola korrituak, dibidenduak eta gisakoak.
d) Enpresek beren ibilgeturako egiten dituzten lanak.
e) Enpresen ondarearen parte diren ondasunak eta eskubideak besterentzetik datozen kopuruak.
6. artikulua. Kendu da.
7. artikulua. Tasaren zenbatekoa aurreko artikuluetan zehaztutako zerga-oinarriari %1,5 aplikatuz
zehaztuko da.
KUDEAKETA ARAUAK
8. artikulua. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek, erabilera pribatu edo aprobetxamendu
bereziren bat egin behar badute, lehenago horren berri eman beharko dute, eta kasuan kasuko
zerbitzua egiteko gaitzen duen tituluaren jabe izan behar dute.
Erabilera edo aprobetxamendu hori egin ahal izateko obra egin behar denean, enpresek behar den
obra lizentzia eskatu beharko dute.
9. artikulua. Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak berekin dakartenean toki
erakundearen jabari publikoaren suntsiketa edo narriadura, onuraduna, behar den tasaren

ordainketa ukatu gabe, aipatu horiek berreraiki edo konpontzeko gastuen kostu osoa ordaintzera
beharturik dago, baita aurretik zenbateko hori gordailutako uztera ere.
Gordailu hori ukituta gerta daitezkeen ondasun eta instalazio guztien balioaren arabera finkatuko da,
hura zenbakietara ekartzeko udal teknikariak txostena aldez aitzinetik eginda.
Enpresek aprobetxamenduak nola edo halako jarraikortasun eta aldirotasun batez egiten badituzte,
hiriko toki ezberdinetan bada ere, horren ondoriozko kudeaketa administratiboa erraztu ahal izateko,
gordailu oso bat ezar dezaten itun daiteke, itunean ezartzen diren aldietan ikuskatzen ahal dena.
Gordailuaren zenbatekoa aipatu aldietan aprobetxamendu horietan ustezko kalteen arabera aterako
da, eta eskudirutan ordaintzen ahalko da, edo kreditu entitate batek edo elkarren bermerako
sozietate batek emandako abal zein fidantza solidario bidez.
Indarra duen arautegia edo lizentziaren baldintzak ez betetzeagatik ezarritako zehapenekin lotu
daiteke gordailua. Fidantza itzultzeko beharrezkoa izanen da aldez aurreko txostena, non indarra
duen arautegia eta lizentziaren baldintzak hertsiki bete eta zoladura behar bezala konpontzen den
islatuko baita.
10. artikulua. 1. Horniduren zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresek, tasa ordaintzera
beharturik badaude, hiruhilero aurkeztu beharko dute udalerrian erdietsi dituzten diru-sarrera
gordinen aitorpena. Diru-sarrera horiek aurreko hiruhilekoari dagozkionak izanen dira.
2. Aitorpena egitearekin batera, ordaintzera beharturik dauden enpresek kasuan kasuko tasa likidatu
eta zenbatekoa ordaindu beharko dute, dela Udaleko Diruzaintzan dela entitate laguntzaile baten
bidez, betiere aitorpenaren xede den hiruhilekoa iragan ondoko hilabetean.
11. artikulua. Tasa hau kudeatzeko, toki entitate honek bertze entitate batzuekin bat egiten ahalko du
hitzarmenen bidez, kudeaketa eta likidazioa errazagoak eta arinagoak izan daitezen.

