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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea hainbat zerga ordenantzaren aldaketari

2017ko urriaren 16ko ALHAOn, 119. zenbakian, iragarkia argitaratu zenetik jendaurrean jarrita 
egon den arauzko aldian erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onarturik gel-
ditu da hainbat zerga arautzen dituzten ordenantzak aldatzeko espedientea. Aldaketa onartuak 
honako hau dio hitzez hitz:

Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza 

16.5. artikulua

5. Ondasun higiezinen gaineko zergako kuota osoan hobariak izateko eskubidea izango dute 
etxebizitza bezala bakarrik erabiltzen diren ondasun higiezinek, baldin eta etxebizitza subjektu 
pasiboaren ohiko bizilekua bada, bertan bizi den familia unitateko kideetako inork ez badu 
etxebizitza moduan erabiltzen den beste higiezinik eta bertan bizi den familia unitateko kideek, 
batera, urtean 42.000 euro baino gutxiagoko errenta badute

Hobari hau, hala badagokio, udalak adierazitako epean zerga kobratzen hasi baino lehenago 
subjektu pasiboak eskatuta emango da. Errenta zehazteko, pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zergaren datuak hartuko dira aintzat eta, autolikidaziorik aurkeztu beharrik ez badago, ziurtagiria 
edo errenta hori egiaztatzeko balio duen beste edozein informazio.

Kuota osoko hobariaren ehunekoa familia unitateko kide kopuruaren eta familia unitateko 
kide guztien errentaren araberakoa izango da, taula honi jarraiki:

ELKARBIZITZA UNITATEKO 
KIDE KOPURUA

ERRENTA, 21.000 EURO 
BAINO GUTXIAGO

21.001 ETA 29.000 
EURO BITARTEAN

29.001 ETA 38.000 
EURO BITARTEAN

38.001 ETA 42.000 
EURO BITARTEAN

1 % 75 % 20 % 0 % 0

2 % 90 % 75 % 20 % 0

3 % 95 % 80 % 60 % 30

4 % 95 % 95 % 80 % 75

5 edo gehiago % 95 % 95 % 90 % 90
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Eranskina 
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

A) Turismoak:

8 zaldi fiskal baino gutxiago 22,02

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 59,54

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 125,55

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 156,44

20 zaldi fiskaletik baino gehiago 188,44

B) Autobusak:

21 plaza baino gutxiago 145,43

21 eta 50 plaza bitartean 207,11

50 plaza baino gehiago 258,93

C) Kamioiak:

1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 73,88

1.000 kg eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria 145,43

3.000 eta 9.999 kg bitarteko karga erabilgarria 207,11

9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 258,93

D) Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gutxiago 32,20

16 eta 25 zaldi bitartean 48,48

25 zaldi fiskal baino gehiago 145,43

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoi eta erdiatoiak:

751 eta 1.000 kg bitarteko karga erabilgarria 32,20

1.000 kg eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria 48,48

2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 145,43

F) Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotorrak eta motozikletak: 125 cm3 arte 7,73

125 eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 13,21

250 eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 26,36

500 cm3 baino gehiago eta 1000 cm3 arteko motozikletak 52,86

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 108,75

Eranskina 
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Lehenengo araua. Zerga kuota kalkulatzeko, dagokion foru arauaren eta bera osatu eta 
garatzen duten xedapenen bidez onartutako zerga tarifei, hurrengo arauetan ezartzen den ko-
efiziente bakarra aplikatu behar zaie:

Bigarren araua. Haztapen koefizienteak eragiketa bolumenaren arabera zehazten dira. Zerga-
ren tarifetan finkatutako gutxieneko kuotak ez dira handitzen eragiketen bolumenaren araberako 
haztapen koefizienteak aplikatuta.

Hirugarren araua. Udalerri honetan egindako jarduera guztiengatik jarduera ekonomikoen 
gaineko zergaren tarifaren gutxieneko kuotak handitu egingo dira 2,2 koefizientea aplikatuz.

Laugarren araua. Ez da bide publikoen kategoria fiskalik ezartzen.

Bosgarren araua. Dirubilketa aldia: laugarren hiruhilekoa.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Araia, 2017ko azaroaren 29a

Alkatea
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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