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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Behin betiko onespena ematea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 
zerga ordenantzako tarifak aldatzeari

Iragarkia ALHAOn argitaratu zenetik (2019ko urriaren 14a, 119. zk.) eta jendaurrean egon den 
arauzko tartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onesten da espedientea 
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren tarifa eranskina 
aldatzeko. Hona hemen aldaketaren testua, hitzez hitz:

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

Eranskina

IBILGAILU MOTA TARIFA

A) Turismoak:
8 zaldi fiskal baino gutxiago 22,67

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 61.31

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 129,27

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 161,08

20 zaldi fiskaletik aurrera 194,03

B) Autobusak:
21 plaza baino gutxiago 149,74

21 eta 50 plaza bitartean 213,26

50 plaza baino gehiago 266,61

C) Kamioiak:
1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria 76,08

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 149,74

3.000 eta 9.999 kg arteko karga erabilgarria 213,26

9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 266,61

D) Traktoreak:
16 zaldi fiskal baino gutxiago 33,16

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 49,92

25 zaldi fiskal baino gehiago 149,74

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek herrestan daramatzaten atoiak eta erdiatoiak:
1.000 kg baino gutxiago eta 750 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 33,16

1.000 eta 2.999 kg arteko karga erabilgarria 49,92

2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria 149,74

F) Bestelako ibilgailuak:
Ziklomotorrak eta motozikletak: 125 cm3 arte 7,96

125 eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 13,60

250 eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 27,14

500 eta 1000 cm3 bitarteko motozikletak 54,43

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 111,97
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Zerga ordenantza honen behin betiko onespenaren aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahalko dute interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
siaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen 
den egunaren biharamunetik kontatuta, Administrazioarekiko auzietako jurisdikzioa arautzeko 
uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Horrek guztiak ez du eragozten bidezkotzat jotzen den beste edozein errekurtso aurkeztea.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Araia, 2019ko azaroaren 28a

Alkatea
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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