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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

MAÑUETAKO UDALA

Behin betiko onespena ematea honako hauek aldatzeari: trakzio mekanikoko ibilgailuen gai-
neko zerga arautzen duen ordenantzaren eranskina, zerbitzu publikoen eta administrazio 
jardueren tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren eranskina eta hiri ondasun higiezinen 
gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Jendaurreko epea igaro eta erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez gero, udalbatzak 
2020ko irailaren 2ko ohiko bilkuran hartutako erabakian xedatutakoa betez, behin betiko onetsi 
da trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren erans-
kina, zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen 
zerga ordenantzaren eranskina eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga 
ordenantza aldatzea. Hona hemen horien eranskinak:

Ordenantza horiek, hitzez hitz, honela diote:

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Eranskina

Tarifak

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA EUROTAN

A) Autoak

8 zaldi fiskal baino gutxiago 13,13 €

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 35,46 €

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 74,85 €

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 93,23 €

20 zaldi fiskaletik aurrera 121,64 €

B) Autobusak

21 eserleku baino gutxiago 86,67 €

21 eta 50 eserleku bitartean 123,43 €

50 eserleku baino gehiago 154,29 €

C) Kamioiak

Zama erabilgarria: 1.000 kilogramo baino gutxiago 43,99 €

Zama erabilgarria: 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 86,67 €

Zama erabilgarria: 2.999 kilogramo baino gehiago eta 9.999 kilogramo bitartean 123,43 €

Zama erabilgarria: 9.999 kilogramo baino gehiago 154,29 €

D) Traktoreak

16 zaldi fiskal baino gutxiago 18,38 €

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 28,89 €

25 zaldi fiskal baino gehiago 86,67 €

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek herrestan daramatzaten atoiak eta erdiatoiak

Zama erabilgarria 750 eta kilogramo bitartean 18,38 €

Zama erabilgarria: 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 28,89 €

Zama erabilgarria: 2.999 kilogramo baino gehiago 86,67 €
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IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA EUROTAN

F) Bestelako ibilgailuak

Ziklomotorrak 4,60 €

125 cm3 edo gutxiagoko motozikletak 4,60 €

125 cm3 baino gehiagoko eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 7,87 €

250 cm3 baino gehiagoko eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 15,76 €

500 cm3 baino gehiagoko eta 1.000 cm3 bitarteko motozikletak 31,52 €

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 63,04 €

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza

Eranskina

A) Udal baskula erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasa. Tarifak:

• Ematen den txartel berri bakoitzeko: 10 euro.

• Pisatze bakoitzeko: 0,50 euro.

B) Udal igerilekuko zerbitzuaren tasa. Tarifak:

Sarrerak:

• 14 urtetik gorakoak: 3,00 euro.

• 5 eta 13 urte bitartekoak: 2,00 euro.

Abonamenduak:

Denboraldi osoa:

• 14 urtetik gorakoak: 40,00 euro.

• 5 eta 13 urte bitartekoak: 15,00 euro.

Hilabeteko abonamendua:

Ekaineko eta uztaileko irekiera-egunengatik:

• 14 urtetik gorakoak: 25,00 euro.

• 5 eta 13 urte bitartekoak: 10,00 euro.

Abuztuarengatik eta iraileko irekiera-egunengatik:

• 14 urtetik gorakoak: 25,00 euro.

• 5 eta 13 urte bitartekoak: 10,00 euro.

Familia oso baten ordainketak ehuneko 20ko deskontua izateko eskubidea izango du.

Familia osoa lehen mailako ondorengoa da, eta familia-liburua aurkeztuta egiaztatu beharko da.

4 urtetik beherakoek ez dute ordaindu behar.
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Landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Eranskina

Karga tasa:

Hiri ondasunak: ehuneko 0,225.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera. Ediktu honen kopia udaletxeko iragarki taulan 
egongo da ikusgai, eragin berberetarako.

Mañueta, 2020ko azaroaren 9a

Alkatea
FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ DE LOZA
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