
 

IRUÑERRIAREN ESPARRUAN ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN ZERBITZUKO 
TRIBUTU IZAERA EZ DUTEN ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA 
PROIEKTUA EGIN AURRETIKO HERRI KONTSULTA.  

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 133. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, legearen edo 

erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta 

publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko 

da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 

ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.  

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Aurrekoa betetze aldera, eta egin aurretik, aipatutako ordenantza aldatzeko proiektuari 

buruz alderdi hauek planteatzen dira: 

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen hamabigarren azken 
xedapena betetzea, Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina 
aldatzen duena, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
onartua, 20. artikuluan 6. atal berria gehituta, modu honetan: 

«6. Artikulu honetako 4. atalak erreferentzia egiten dien zerbitzu 
publikoak emateagatik jasotzen diren kontraprestazio ekonomikoak –emate 
hori zuzenean eginda, pertsonifikazio pribatuaren bidez edo zeharkako 
kudeaketaren bidez–, nahitaez ezarritakoak, tributu-izaera ez duten ondare-
prestazio publikotzat joko dira, Konstituzioaren 31.3 artikuluan jasota 
dagoenaren arabera.  

Zehazki, halakotzat joko dira obrak ustiatzeagatik edo zerbitzuak 
emateagatik exijitutakoak, kontzesio-erregimenean, ekonomia mistoko 
sozietateak, enpresa-erakunde publikoak, kapitala osorik publikoa duten 
sozietateak eta Zuzenbide pribatuko gainerako formulak. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 103. artikuluan ezarrita dagoena 
alde batera utzirik, atal honek aipamena egiten dien kontraprestazio 
ekonomikoak ordenantza bidez arautuko dira. Ordenantza hori onartzeko 
prozeduran, tokiko erakundeek arauzko txostena eskatuko diete 
ordenamendu juridikoak haien gaineko esku-hartze ahalmenen bat egozten 
dien erakunde publikoei». 

 

Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 



 

Beharrezkoa da ordenantza izapidetzea indarra har dezan 2019ko urtarrilaren 1ean. 

Araua aldatzearen helburuak. 

Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzuaren kontraprestazio moduan tributu izaera ez 

duten ondare-prestazio publikoak ezartzea ordenantza batean, onartzeak dakartzan 

bermeekin, jendaurreko informazioaren mende, eta bai kontsumitzaileei eta 

erabiltzaileei kontsulta egiteko arauzko izapideak eta Nafarroako Gobernuak 

onartzekoak.  

Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Ez dira planteatzen. 

 


