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KANPEZUKO UDALA

Zerga ordenantzen aldaketa behin betiko onartzea

Udalbatzak, 2015eko azaroaren 3ko ohiko osoko bilkuran, behin-behineko onarpena eman 
zion hiri ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza, trakzio mekanikoko 
ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza eta ezkontza zibilak egiteko tasak arautzen 
dituen ordenantza aldatzeari. Aldaketa horri behin-behineko onarpena ematen dion erabakia 
jendaurrean egon den bitartean haren aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, be-
hin-behineko erabaki hori behin betiko erabaki bihurtu da, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, 
toki ogasunak arautzen dituenak, 16.3. artikuluan eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubi-
dearen oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Foru arau horrek 16.4. artikuluan eta TAOLek 70.2. artikuluan aurreikusitakoa betez, oso-oso-
rik ematen dira argitara aldaketen eta ordenantza berriaren testuak:

Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

Eranskina

Tarifa

Karga tasa

Hiri ondasunak ehuneko 0,28

Landa ondasunak ehuneko 0,41

Ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zerga ehuneko 1,30

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

Eranskina

Tarifak

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA, EUROTAN

A) Turismoak:
8 zaldi fiskal baino gutxiago 19,42

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 52,43

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 110,67

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 137,84

20 zaldi fiskal baino gehiago 172,31

B) Autobusak:
21 leku baino gutxiago 128,17

21 eta 50 leku bitartean 182,50

50 leku baino gehiago 228,14
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IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA, EUROTAN

C) Kamioiak:
Zama erabilgarria 1.000 kilogramo baino gutxiago 65,03

Zama erabilgarria 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 128,17

Zama erabilgarria 2.999 eta 9.999 kilogramo bitartean 182,50

Zama erabilgarria 9.999 kilogramo baino gehiago 228,14

D) Traktoreak:
16 zaldi fiskal baino gutxiago 27,18

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 42,70

25 zaldi fiskal baino gehiago 128,17

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek herrestan daramatzaten atoiak eta erdi-atoiak:
Zama erabilgarria 1.000 eta 750 kilogramo bitartean 27,18

Zama erabilgarria 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 42,70

Zama erabilgarria 2.999 kilogramo baino gehiago 128,17

F) Bestelako ibilgailuak:
Ziklomotorrak 8,31

125 cm3 edo gutxiagoko motozikletak 8,31

126 eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 11,65

251 eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 23,30

501 eta 1000 cm3 bitarteko motozikletak 46,61

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 93,20

Ezkontza zibilak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza

2. artikulua. Ordaintzera behartuak.

A) Oro har. Ezkontza zibila eskatzen duten pertsona fisikoek ordaindu beharko dute 
ordenantza honetan araututako prezio publikoa, udalaren instalazioak erabiltzeagatik.

Santikurutze Kanpezu, 2015eko abenduaren 22a

Alkatea
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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