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BASTIDAKO UDALA

Behin behineko onarpena ematea ondasun higiezinen eta eraikuntza, instalazio eta obren 
gaineko zergak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeari

Udalbatzak, 2018ko urtarrilaren 31n egindako osoko bilkuran, gaia eztabaidatu ondoren, 
behin-behineko onarpena eman zion ondasun higiezinen eta eraikuntza, instalazio eta obren 
gaineko zergak arautzen dituzten ordenantzak aldatzeari, bi artikulu berri txertatuz. Hona hemen 
artikulu horien edukia:

17.bis artikulua. Ondasun higiezinen gaineko zergari hobariak

• Zergaren kuota osoan ehuneko berrogeita hamarreko hobaria, eguzki energia edo beste 
energia berriztagarriren bat argindarra edo beroa sortzeko sistemak darabiltzaten ondasun 
higiezinetarako. Baldintza bat egongo da hobari hori aplikatzeko: beroa sortzeko instalazioek 
dagokion Administrazioaren homologazioa duten kolektoreak edo berokuntzako eta ur bero 
sanitarioko sistemak izatea.

• Zergaren kuota osoan ehuneko berrogeita hamarreko hobaria, A edo B motako energia 
eraginkortasun etiketa duten ondasun higiezinetarako. Hobariaren ehunekoa energia etiketaren 
motaren araberakoa izan ahalko da.

10.bis artikulua. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergari hobariak

• Ehuneko laurogeita hamabosteko hobaria eraikuntza, instalazio eta obretarako.

Eguzki energia edo beste energia berriztagarriren bat argindarra edo beroa sortzeko sis-
temak darabiltzatenerako. Baldintza bat egongo da hobari hori aplikatzeko: beroa sortzeko 
instalazioek dagokion Administrazioaren homologazioa duten kolektoreak edo berokuntzako 
eta ur bero sanitarioko sistemak izatea.

Xedea bada energia birgaitzea A edo B motako energia etiketa lortzeko. Hobariaren ehune-
koa energia etiketaren motaren araberakoa izan ahalko da.

Xedea bada higiezinaren birgaitze osoa, hots, energia eta irisgarritasuna birgaitzea.

Horretarako, energia birgaitzeak helburu izan behar du A edo B motako energia eraginkor-
tasunaren etiketa lortzea.

— Udalerriko auzo eta zonen birgaitze osoaren proiektuen harira egitea, energia berrizta-
garriak erabiltzeko.

Letra honi dagokion hobaria aplikatuko zaie, indarrean dauden legeekin bat etorriz, egitea 
nahitaezkoa ez den inbertsioei.

Kiroldegiko zerbitzuen tasa arautzen duen zerga ordenantza indarrik gabe geratzen da 
ordenantza aldaketa honen xedapenekin bat ez datorren guztian.

Bat etorriz 41/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin, jendau-
rrean jarri da aldaketari hasierako onarpena emateko erabakia, ALHAOn argitaratuz iragarkia, eta, 
beraz, hogeita hamar egun baliodun izan dituzte interesdunek, iragarkia ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera, egoki deritzeten alegazioak edo iradokizunak egiteko. Erreklamaziorik 
edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko erabaki hori behin betiko bihurtuko da.

Bastida, 2018ko otsailaren 28a

Alkate-lehendakaria
LAURA PÉREZ BORINAGA
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