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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRATZU-UBARRUNDIAKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 
zerga ordenantza aldatzeko espedienteari

Ez denez alegaziorik aurkeztu espediente horren aurka, argitaratu egiten da, indarrean jar 
dadin.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza 

I. Xedapen orokorrak 

1. artikulua

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta 
tributu, zerga honi buruzko foru arauan ezarritakoarekin bat etorriz, ordenantza honen arabera 
eskatzen du trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, zeinaren parte baita aplikatzeko 
tarifen taula daukan eranskina.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan ezarriko da.

II. Zerga gaia 

3. artikulua

Hauek dira zerga gai:

1. Bide publikoan ibiltzeko gai diren eta trakzio mekanikoa duten ibilgailuen titularitatea, 
edozein mota eta kategoriatakoa dela ere, zirkulazio baimenean zehazten den helbidea udalerri 
honetakoa bada.

2. Ibilgailua zirkulaziorako gai da baldin eta dagozkion erregistro publikoetan matrikulatuta 
badago, eta baja eman gabe. Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako baimena duten ibil-
gailuak eta turismo matrikula dutenak ere zirkulatzeko erabilgarritzat joko dira.

3. Ondokoak ez daude zerga honen kargapean:

a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden ibilgailuak, baldin eta, 
salbuespen gisa, horrelako autoen erakustaldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko 
baimena eman bazaie.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoiak eta erdiatoiak, 750 kg-arterainoko zama 
erabilgarria dutenak.

III. Salbuespenak eta hobariak

4. artikulua

1. Zergatik salbuetsita daude:

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru Aldundiaren eta udal eta toki 
erakundeen ibilgailuak, defentsara edo herritarren babesera atxikitakoak.
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b) Beste herrialde batzuetako ordezkari diplomatikoen, kontsul bulegoetako kideen, agente 
diplomatikoen eta kontsul funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta herrialdeko herritarrak badira 
eta ibilgailua kanpoaldean identifikatuta badago, eta elkarrekiko salbuespena badago, hedapen 
eta maila berekoa.

Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak, bai 
eta bertako funtzionarioen edo estatutu diplomatikoa duten kideen ibilgailuak ere.

c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.

d) Anbulantziak eta osasun laguntzako ibilgailuak, eta zaurituak edo gaixoak garraiatzeko 
erabiltzen direnak.

e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 
Errege Dekretuaren bidez onartutako ibilgailuen araudi orokorraren II. eranskineko A letran 
adierazitakoak, baldin eta ezindu baten izenean matrikulatuta badaude.

Era berean, zerga ordaintzetik salbuetsita egongo dira 14 zaldi fiskaletik behera duten, ezin-
duen izenean matrikulatuta dauden eta eurek bakarrik erabiltzeko diren ibilgailuak. Salbuespen 
hau egoerak irauten duen artean aplikatuko da, bai ezinduek gidatutako ibilgailuen kasuan, bai 
ezinduak eramateko ibilgailuen kasuan.

Orobat, zergatik salbuetsita daude guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dela eta ehu-
neko 65eko ezintasuna edo handiagoa daukan pertsona baten ardura dutela frogatzen dutenen 
ibilgailuak.

Aurreko hiru paragrafoetan ezarritako salbuespenak ez zaizkie aplikatuko onuradun diren 
subjektu pasiboei ibilgailu bat baino gehiagorengatik.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako hauexek hartuko dira ezindutzat:

a´) Ehuneko 33ko edo hortik gorako eta ehuneko 65etik beherako ezintasuna aitortuta duen 
pertsona, mugikortasun murriztuko gabezia egoeran badago; horrelakotzat hartuko da abendua-
ren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, ezintasun maila onartu, aitortu eta kalifikatzeko prozedura 
ezartzen duenak, bere III. eranskinean zehaztutako baremoaren A, B edo C ataletan jaso diren 
egoeraren batean badago, edo aipatutako baremo horretako D, E, F, G edo H ataletan jasotako 
egoeretan 7 puntu edo gehiago baditu.

b’) Ehuneko 65eko edo gehiagoko ezintasuna duten pertsonak.

f) Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, bederatzi 
plaza baino gehiago dituztenak, gidaria barne.

g) Nekazaritzako ikuskatze txartela duten traktore, atoi, erdiatoi eta makinak.

2. Artikulu honen 1. idatz zatiko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenez gozatu ahal 
izateko, interesdunek eskatu egin beharko dituzte, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta ho-
bariaren arrazoia adieraziz. Udal administrazioak salbuespena onartu ostean, horren ziurtagiria 
emango da.

Aurreko 1. idatz zatiko e) letraren bigarren paragrafoan jasotako salbuespena dela eta, in-
teresdunak ezintasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, eta, hala behar izanez gero, mu-
gikortasun urriko egoerarena ere bai, kasuan kasuko organoak emana, eta udalean justifikatu 
ibilgailuaren erabilera.

Hobariak:

Ehuneko 75eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek eta, gutxienez, hogeita bost urte 
dituztenek, fabrikazio egunetik hasita, edo, hori ezaguna ez bada, lehenengo matrikulatzetik, 
edo bestela, ibilgailu mota edo aldaera egiteari utzi zitzaionetik.
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IV. Subjektu pasiboak 

5. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisiko edo juridikoak eta Zergen Foru Arau 
Orokorrak 35. artikuluaren 3. Idatz zatian aipatzen dituen erakundeak, zirkulazio baimenean 
ibilgailua haien izenean badago.

V. Kuota

6. artikulua

1. Tarifen taularen arabera eskatuko da zerga; eranskinean dago jasota taula hori.

2. Ibilgailu mota zehazteko, arautegietan ezarritakoa hartuko da kontuan; arau hauek ere 
kontuan izango dira:

a) Ibilgailua furgonetatzat hartuko da baldin eta turismo bat egokitzen bada garraio misto-
rako, pertsonak eta gauzak eramateko, dela eserlekuak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina 
edo kokapena aldatuz, dela bestelako aldaketak eginez, betiere ibilgailuaren jatorrizko modeloa 
funtsean aldatu gabe. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismoen zergak ordainduko 
dituzte, kasu hauetan izan ezik:

Lehenengoa. Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramateko prestatuta badago, 
gidaria barne, autobusen zerga ordainduko du.

Bigarrena. Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria garraiatzeko baimena badauka, 
kamioiari dagokion zerga ezarriko zaio.

b) Zerga honen ondorioetarako, motogurdiak motozikletatzat hartuko dira, eta, beraz, zilin-
dradaren arabera ordainduko dituzte zergak.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, trakzioa duen zatiak eta hark tiratutako atoiak edo erdia-
toiak, biek aldi berean eta bakoitzak bere aldetik ordainduko dituzte zergak.

d) Ziklomotor, atoi eta erdiatoien kasuan, duten edukiera dela-eta matrikulatzeko obligaziorik 
ez badute, zirkulaziorako gai joko dira industria ordezkaritzak dagokion ziurtagiria ematen duen 
unetik beretik, edo, hala badagokio, benetan zirkulazioan dauden unetik.

e) Makina autopropultsatuek, trakzio mekanikoko beste ibilgailu batzuek tiratu beharrik gabe 
bide publikoetan ibil daitezkeenek, traktoreen tarifen arabera ordainduko dute zerga.

f) Betiere, tarifen d) letran azaltzen den “traktore” izendapen orokorraren barruan sartzen 
dira traktokamioiak eta “obra eta zerbitzuetarako traktoreak”.

g) Ibilgailuaren potentzia fiskala, zaldi fiskaletan emana, finkatuko da abenduaren 23ko 
2822/1998 Errege Dekretuak, ibilgailuen araudi orokorra onartu zuenak, 11. artikuluan xedatu-
takoaren arabera, testu beraren V. eranskinarekin loturik.

h) Autokarabanek turismoen zerga ordainduko dute.

Vi. Zergaldia eta sortzapena

7. artikulua

1. Zergaldia urte naturalarekin bat dator, salbu eta ibilgailua lehenengoz eskuratu bada edo 
baja eman bazaio. Kasu horietan, zergaldia ibilgailua eskuratzen den egunean bertan hasiko 
da, edo trafiko buruzagitzan baja ematen den egunean amaitu.

2. Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.

3. Ibilgailua lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuota eskuratze egunetik abenduaren 31ra 
bitarteko aldiari dagokion proportzioari dagokiona izango da, edo ibilgailuaren baja ematen 
den egunera arteko aldiari dagokiona, kasua hori bada.
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4. Ibilgailuari baja ematen bazaio, zergaren kuota kalkulatzeko, urtarrilaren 1etik trafiko 
buruzagitzan ibilgailuari baja ematen zaion egunera bitarteko aldiari dagokion proportzioa 
hartuko da kontuan.

VII. Kudeaketa 

8. artikulua

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den herriko udalari dagokio kudeaketa, likida-
zioa, ikuskatzea eta bilketa, bai eta zerga kudeaketako bidean emandako egintzak berrikustea 
ere.

9. artikulua

Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango du zerga hau.

10. artikulua

Udal administrazioak emandako ordainagiriaren bitartez egiaztatuko da zerga ordaindu 
izana.

11. artikulua

Zerga ordainduko da ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan, hurrengo artikuluan azaltzen 
diren kasuetan izan ezik, horrelakoetan bertan xedatutakoa aplikatuko baita.

12. artikulua

Matrikulazioa berria bada, edo zergen ondorioetarako ibilgailuaren sailkapena aldatzen 
duen bestelako aldaketaren bat egiten bada, interesdunek dokumentu hauek aurkeztu beharko 
dituzte udal administrazioan, zergaren matrikulan sartzeko, matrikulatu edo aldaketa egin eta 
30 egun balioduneko epean:

a) Zirkulazioko baimena.

b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.

c) NANa edo IFK.

13. artikulua

1. Trafiko buruzagitzan matrikulazioa, hau da, zirkulatzeko gaitasun agiria, eskatzen dutenek, 
aurretik kreditatu beharko dute zerga ordainduta dagoela.

2. Ibilgailuen titularrek trafiko buruzagitzari aldez aurretik frogatu beharko diote aurkeztu 
zaien azken ordainagiria ordaindu dutela, kasu hauetan: ibilgailuak eraberritu badituzte, zerga-
ren ondorioetarako sailkapena aldatzeko moduan; ibilgailua eskualdatzen badute; ibilgailuaren 
zirkulazio baimenean ageri den egoitza aldatzen badute; edo ibilgailuari baja ematen badiote. 
Hala badagokio, kudeaketaren eta ikuskatzearen bidez, kontzeptu horrengatik sortutako, likidatu-
tako, kobratzeko aurkeztutako eta preskribatu gabeko zor guztiak ordaintzeko eskatu ahal izango 
zaie. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin betiko baja eman nahi bazaio, ez 
dago aipatutakoa frogatu beharrik.

3. Trafiko buruzagitzek ez dituzte ibilgailuen baja edo transferentzia espedienteak izapidetuko 
aldez aurretik zerga ordaindu izana egiaztatzen ez bada.

Xedapen iragankorra

Martxoaren 31ko 12/2003 Foru Araua, toki ogasunak aldatu dituena, indarrean jarri aurretik 
ibilgailu batzuk trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergatik salbuetsita egon dira uztaila-
ren 19ko 44/1989 Foru Arauaren, zerga horri buruzkoaren, 2.1.d) artikuluaren testu zaharrean 
ezarritakoaren arabera. Ibilgailu horiek ez badute betetzen foru arau horrek finkatutako 2.1.d) 
artikuluaren testu berrian ezarritakoa, testu zaharreko salbuespena aplikatzeko eskubidea edu-
kiko dute ibilgailuak testu hartan salbuespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen dituen 
bitartean.
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Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza 

Eranskina

Tarifa

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA EUROTAN.

A) Turismoak:
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 plaza baino gutxiago 86,67

21 eta 50 plaza bitartean 123,43

50 plaza 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 eta 9.999 kilogramo bitartean 123,43

Zama erabilgarria 9.999 kilogramo baino gehiago 154,26

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 tiratutako atoi eta erdiatoiak:
Zama erabilgarria 1.000 eta 750 kilogramo bitartean 18,38

Zama erabilgarria 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 28,89

Zama erabilgarria 2.999 kilogramo baino gehiago 86,67

F) Bestelako ibilgailuak:
Ziklomotorrak 4,60

125 cm3 bitarteko motozikletak 4,60

126 eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 7,87

251 eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 15,76

501 eta 1000 cm3 bitarteko motozikletak 31,52

1000 cm3 baino gehiagokoak 63,04

Trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza eta haren zati diren 
eranskin honetako tarifak 2014ko urriaren 20an onartu ziren, eta 2015eko urtarrilaren 1ean jarriko 
dira indarrean, ALHAOn argitaratu ostean.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da. Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hila-
beteko epean, iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Dura, 2014ko abenduaren 23a

Alkatea
RUFINO SÁEZ DE IBARRA RUIZ DE ARBULO
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