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2002ko urriaren 3ko  bide azpiegiturak erabiltzeko 
kanona eta «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, 
S.A.» foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide 
arauen alderdi batzuk arautzen dituen 7/2002  

 

OHARRA  

 

Testu hau dibulgaziozkoa da soilik, eta ez du inolako izaera ofizialik. Araua osoa eta 

eguneratua jasotzen da bertan. 

 

HITZAURREA 

Azken urteotan ekonomiak izan duen bilakaera onak berarekin ekarri du merkataritza-

jarduera eta salerosketak areagotzea, eta hori guztia esparru askotan islatuta geratu da: 

Besteak beste, trafikoa handitu da eta errepideetako trafikoan pilaketak sortzen dira. 

Gipuzkoaren orografia berezia dela eta, errepideak egitea oso garestia izaten da nahitaez. 

Administrazioak kostu horren zati bat besterik ezin du ordaindu. Izan ere, errepideak egitea 

premiazkoa izan arren, Administrazioaren baliabideak mugatuak izaten dira, eta Europako 

Batasunaren maila guztietan bereganatutako konpromisoak konplitzeko betebeharrera 

baldintzatuta dago haren zorpetze ahalmena. Beraz, finantzaketa gehigarria beharrezkoa da. 

Eta horren formulaziorako, dirudienez, egokia da mozkinaren printzipioari eustea: Horretarako, 

erabiltzaileek lor ditzakeen hobekuntzak, zati batean bederen, ponderatu behar dira, eta 

Administrazioaren nahiz erabiltzaileen partaidetza bideratu behar da errepideak finantzatzean.  

Horregatik, foru arau hau prestatu da, oinarrizko bide azpiegituren egite, kudeatze, 

mantentze eta artatze gastua, zati batean bederen, ordaintzeko kanon bat finkatzearren. Kanon 

hori ez da errepide guztiak erabiltzeagatik kobratuko, baizik eta bakarrik kobratuko da trafikoa 

pilatzearen ondorioz kostu handiko zabaltze-lanak behar dituzten errepideetan. Beraz, 

errepidearen mantentze kostua izango da irizpide mugatzailea, kostua gehiegizkoa ez den 

neurrian Administrazioak ordainduko baitu; aitzitik, errepidea zabaltzea, hobetzea edo sarrerak 

edo luzapenak egitea edo errepide gehiago egitea sozietate publiko bati aginduko zaio, figura 

horren arintasunaz eta aldakortasunaz baliaturik.  
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Zentzu horretan, sozietate publikoari agindutako ustiapena duten errepideei besterik ez zaie 

lotuko kanona. Beraz, sozietate publiko horrek ordainaraziko du kanona, Foru Administrazioak 

agindutako eraikuntza edo ustiapena duten azpiegiturak finantzatzeko. Gauzak horrela, 

kanonaren bidez erabiltzaileek eraikuntza edo ustiapenean parte hartzeko modua bideratuko 

da. Dena den, beharrezkoa denean partaidetza hori osatu ahal izango du, ekarpen bidez, Foru 

Aldundiak edo bestelako administrazio edo erakunde publikoek.  

HITZAURREA 
 

I. KAPITULUA. AZPIEGITURAK ERABILTZEKO KANONAREN ZUZENBIDE 
ARAUAK 

 

 

 

4. artikulua. Ordaintzera behartuak  

5. artikulua. Kanonaren zenbatekoa  

6. artikulua. Kanona ordaintzeko momentua  

7. artikulua.  

9. artikulua. Bateraezina izatea beste ordainarazpen batzuekin...................................................  

II. KAPITULUA. BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA, 
S.A.REN ZERGA ARLOKO ZUZENBIDE ARAUAK  
 

10. artikulua.Ondasun Higiezinen gaineko Zergatik salbuestea Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentzia, S.A. foru sozietate publikoari agindutako ustiapena duten errepideak. .................. 

11. artikulua.Sozietateen gaineko Zergatik salbuestea Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentzia, S.A. foru sozietate publikoa...................................................................................... 

Lehen xedapen gehigarria.  Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 
Foru Araua aldatzea..................................................................................................................... 

Bigarren xedapen gehigarria.  Desjabetzapen prozeduretan onuradun izaera aitortzea............. 

Hirugarren xedapen gehigarria.  Zerbitzuguneak ustiatzea. ..................................................... 
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I. KAPITULUA. AZPIEGITURAK ERABILTZEKO KANONAREN 

ZUZENBIDE ARAUAK 

1. artikulua. Erabilpen kanona sortzea. 

Errepideak erabiltzeko kanona sortu da, eta Gipuzkoako lurralde osoan exijituko da Bidegi 

Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A. foru sozietate publikoak errepide politikaren barruan 

egiten dituen jarduketak finantzatzeko erabiliko da.  

2. artikulua. Gaia. 

Kanonaren gaia da Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia foru sozietate publikoa SAri 

agindutako ustiapena duten errepideen erabilpena.  

Kanon horren bidez bildutakoa foru sozietate publikoak errepide politikaren barruan egiten 

dituen jarduketak finantzatzeko erabiliko da. 

3. artikulua. Salbuespenak. 

1. Ez daude behartuta kanona ordaintzera Ertzaintzaren eta segurtasuneko gainerako 

gorputz eta indarren ibilgailuak, ez eta errepideen lurraldeetan zerbitzuren bat egin behar duten 

agintari judizialen ibilgailuak ere. 

Ez dira behartuta egongo kanona ordaintzera Gipuzkoako Foru Aldundiaren ibilgailuak eta 

Bidegi Azpiegituren Agentzia, S.A.ren ibilgailuak ere, baldin eta bi kasuotan azpiegitura 

mantentzeaz arduratzen badira, ez eta anbulantziak eta suhiltzaileen ibilgailuak ere bide 

azpiegituran lanen bat egiten ari direnean.  

2. Bide azpiegiturak erabiltzeko kanonetik salbuetsita geratuko dira Bidegi Gipuzkoako 

Azpiegituren Agentzia, S.A. foru sozietate publikoari ustiatzeko agindu zaizkion azpiegitura-

zatiak, baldin eta haiek bakarrik hartuta bideragarritasun ekonomikorik ez badute, kanonaren 

kobrua kudeatzeko gastuak handiagoak izateagatik kanonaren zenbatekoaren irizpide orokorrei 

jarraituta espero zitezkeen sarrerak baino, edo Diputatu Kontseiluak hala deklaratzen badu 

trafikoari eta lurraldeari buruzko antolaketa arrazoiak direla eta.  

4. artikulua. Ordaintzera behartuak. 

Erabilpen kanona ordaintzera behartuta daude Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, 

S.A.ri ustiapena agindu zaien bide azpiegituren erabiltzaile guztiak, baldin eta haietan 

motorezko ibilgailuan ibiltzen badira.  
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5. artikulua. Kanonaren zenbatekoa. 

1. Diputatu Kontseiluari dagokio, Garraio eta Errepideko foru diputatuak eskatuta, eta Bidegi 

Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia foru sozietate publikoak txostena egin ondoren, kanonaren 

zenbatekoa finkatzea, aldatzea eta eguneratzea. Zenbateko hori urtean behin zehaztuko da 

distantziaren arabera, zerbitzuaren izaeraren eta iraupenaren arabera, azpiegituraren 

narriaduraren arabera, merkatuko egoeraren arabera eta, hala badagokio, merkaturatze 

kostuaren arabera.  

Era berean, kanonaren zenbatekoa egokitu ahal izango da erabiltzaileak azpiegitura 

finantzatzen zenbatetan laguntzen duen kontuan hartuta. 

2. Nolanahi ere, urte natural bakoitza hastean Diputatu Kontseiluak ez badu eguneratu 

urterako kanonaren zenbatekoa, zuzenean eguneratuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan 

aurreko lehen abuzturako zehaztutako urtearteko prezioen indize orokorrak izan duen 

bariazioaren %95ean.  

6. artikulua. Kanona ordaintzeko momentua. 

Errepidea erabiltzerakoan ordainduko da kanona.  

7. artikulua. Kanona ordainaraztea, kudeatzea eta biltzea. 

1. Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A. foru sozietate publikoak ordaindu, kudeatu 

eta bilduko du errepideak erabiltzeko kanona.  

Dena den, Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.k hirugarren bati agindu diezaioke 

kanonaren kobruaren kudeaketa, eta elkarlan hitzarmenak hitzartu ahal izango ditu beste 

lurralde historiko batzuetako errepideak ustiatu edo kudeatzen dituzten entitateekin, kanona 

kobratu dezaten.  

2. Kanona kobratzeaz arduratzen diren langileek bidezko salaketak formulatu ahal izango 

dituzte, Trafikoari, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 

arabera. 

3. Kanon dinamikoaren edo telekanonaren sistema finkatuta duten errepideetan, gertaerak 

frogatu ahal izateko, ibilgailuak identifikatzeko erabili ahal izango da edozein sistema edo 

bitarteko tekniko edo mekaniko edo irudia erreproduzitzekoa, behin Administrazioak 

homologatu eta gero. Sistema hori frogabide nahikoa izango da behar den baimenez kanona 

kobratzeaz arduratzen diren langileek egiten duten salaketan, Trafikoari, Motorezko Ibilgailuen 

Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuak 53.1 artikuluan 



5 

Indarrean 2020/04/29tik 

jasotako sistemen erabilpenari buruzko betebeharra urratzeagatik finkatutako zigor 

prozeduraren barruan.  

9. artikulua. Bateraezina izatea beste ordainarazpen batzuekin. 

Kanona bateraezina izango da aurreko 1. artikuluan adierazitako errepideak finantzatzeko 

tasak, prezio publikoak edo kontribuzio bereziak finkatzearekin.  

Aitzitik, kanona bateragarria izango da errepideei buruzko beste edozein ordainarazpenekin, 

baldin eta ordainazpen horrek xede bera ez badu eta, beraz, haren erabilpena kargatzen ez 

badu. Partikularki, Balio Erantsiaren gaineko Zergarekin bateragarria izango da. 

II. KAPITULUA BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA, 

S.A.REN ZERGA ARLOKO ZUZENBIDE ARAUAK  

10. artikulua. Bide azpiegituren ondasun higiezinen gaineko zerga, 

haien ustiapena «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia 

Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.» foru sozietate publikoari 

dagokionean.1 

«Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A» 

foru sozietate publikoak ustiatzen dituen errepide, bide eta gainerako lehorreko bideei Ondasun 

Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 1. artikuluko 5. 

paragrafoan aurreikusitako ez-zergapetzea aplikatuko zaie, nahiz eta haien erabilera doakoa ez 

izan. 

11.artikulua. «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia 

Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A» foru sozietate publikoa sozietateen 

gaineko zergatik salbuestea.2 

«Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A» 

foru sozietate publikoa entitate salbuetsitzat hartuko da, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 

urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 12. artikuluko 1. apartatuan jasotakoaren arabera. 

 

                                                 
1 10. artikulua honako arau honek aldatu du: 1/2020 Foru Arauak, apirilaren 24koak, Europako 

zuzentarauen transposizioarekin lotutako zerga aldaketa batzuk ekarri eta beste zenbait aldaketa tekniko 

sartzen dituenak (2020ko apirilaren 28ko 78. GAO). 

 
2 11. artikulua honako arau honek aldatu du: 1/2020 Foru Arauak, apirilaren 24koak, Europako 

zuzentarauen transposizioarekin lotutako zerga aldaketa batzuk ekarri eta beste zenbait aldaketa tekniko 

sartzen dituenak (2020ko apirilaren 28ko 78. GAO). 
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Lehen xedapen gehigarria.  Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 

azaroaren 25eko 17/1994 Foru Araua aldatzea. 

Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Arauaren 27. 

artikuluko 4 apartatua artikulu horretako 5 apartatua izango da aurrerantzean, eta 4 apartatu 

berria honela idatzita geratuko da: 

«4.Obrak finantzatzeko, Administrazioak zuzeneko kudeaketako erregimenean ustiatu ahal 

izango ditu errepideak».  

Bigarren xedapen gehigarria.  Desjabetzapen prozeduretan onuradun 

izaera aitortzea. 

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A. sozietatea onuraduna izan daiteke 

Gipuzkoako Foru Aldundiak agintzen dituen bide azpiegiturak egiteko behar diren ondasun eta 

eskubideak derrigorrezko desjabetzapen bidez eskuratzeko prozeduretan.  

Hirugarren xedapen gehigarria.  Zerbitzuguneak ustiatzea.  

1. Era berean, errepideetako zerbitzuguneak ustiatuta finantzatuko dira aurreikusitako 

inbertsioak.  

2. Diputatu Kontseiluak zerbitzuguneen ustiapena esleitzeko prozedura finkatuko du, bai eta 

ustiapenaren erabiltzaileak ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztu, eguneratu eta 

berrikusteko irizpideak eta bideak ere. Horretarako, ekitateari, nahikotasunari eta oreka 

ekonomiko-finantzarioari buruzko irizpideetan oinarrituko da. 

Amaierako xedapena. 

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da 

indarrean. 

  

  

 


