ARAMAKO UDALA
Ordenantza Fiskalak
2012KO URTARRILAREN 1EAN ARAMAKO UDALEAN INDARREAN DAUDEN
ORDENANTZA FISKALEI BURUZKO INFORMAZIOA

2015KO URTARRILAREN 1ETIK APLIKAGARRI DIREN ALDAKETAK

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa.
a) Industria edo zerbitzu erabilerako lurzoruan dauden ondasun hiritarrentzat: %0,25.
b) Gainerako ondasun hiritarrentzat: %0,12.
Landalur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa %0,60

Iharduera Ekonomikoen gaineko zerga.
Iharduera Ekonomikoen gaineko zergaren tarifa 2koa izango da.

Eraikuntza, Insatalazio eta obren gaineko zergaren tarifak.
Tarifak segidan zehazten direnak izango dira:
Eraikuntzak, instalazio edo obra mota / Karga tasa:
Etxebizitza, komertzio, industria eta antzekoak:

%4

Baserriak eta nekazal ustiapen eraikuntzak:

%2

Salbuespenak:
Abere edo nekazal ustaiketa indarrean dagoen Baserri eta nekazal ustiapen eraikuntza
obrak, zerga ordaintzetik salbuetsita geratuko dira, Udalak, azaroaren 24ko 82/1998 Foru
Dekretuko 1.artikuluko c) hizkiko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen kasuan.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga
Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezartzen dira:

Potentzia eta ibilgailu mota
A) Turismoak:
9 z. fiscal baino gutxiago
9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak
12tik 13,99 z. fiskaletara bitartekoak
14tik 15,99 z. fiskaletara bitartekoak
16tik 19,99 z. fiskaletara bitartekoak
20 z. fiskaletik gorakoak

Euro
23,43
46,88
78,15
140,64
140,64
171,90

B) Autobusak
21 plaza baino gutxiagokoak
21etik 50 plaza bitartekoak
50 plazatik gorakoak

108,30
163,06
192,80

C) Kamioiak
1.000 kg. baino gutxiagoko karga erabil
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil
2.999tik 9.999 kg. bitarteko karga erabil
9.999 kg. tik gorako karga erabilgarriak

54,97
108,30
163,06
192,80

D) Traktoreak
16z. fiskaletik berakoak
16etik 25 z. fiskaletara bitartekoak
25 z. fiskaletik gorakoak

22,90
36,11
108,30

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko atoi eta erdi-atoiak:
1.000 kg. karga baliagarritik beherako eta 750 kg. gorakoak
22,90
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil
36,11
2.999 gorakoak
108,30
F) Gainerako ibilgailuak
Ziklomotoreak
125 zk. rainoko motozikletak
125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak
250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak
500etik 1.000zk. ra bitarteko motozikletak
1.000 zk.tik gorako motozikletak

5,72
5,72
9,85
19,68
39,39
78,77

Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea, Zerbitzu Publikoak Eskaintzeagaitik eta
Adaministrazio Ekintzak Egiteagaitik Tasak arautzen dituena aldatzea.

Obra baimenak emateagatiko lizentzia tasak.
Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exegitutako hirigintzako baimenak
ematearen tasa.

6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak: 25 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak 125 eurotako tasa
ordaindu beharko dute.
30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 250 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

Hirigintza

txostena

behar

duten

eta

jarraian

zehazten

diren

dokumentuen

tramitazioagatik, segidan adierazten diren tasak ezartzea:
Bereizketa baimenak: 82,48€
Lehen erabilera baimenak etxebizitzak: 108,26€
Planeamendu dokumentuen tramitazioak soretzen dituen gastuengatik, honako hauek
ezartzea:
Plan Partziala, Urbanizaio proiektua, Konpentsazio proiektua, Erreparzelazio proiektua, Pau,
Plan Bereziak: 1.856,00€
Xehetasun azterketak eta Borondatezko erreparzelazio proiektuak: 619,00€

Establezimenduak irekitzeko tasak.
Sailkatuak

Sailkatu gabeak

Merkatal, zerbitzuak eta hostalaritza

495,00

371,00

Industria

825,00

650,00

Gasezko berogailua jartzea

93,00

46,00

Iharduera gabeko biltegiak

371,00

206,00

Nekazaritza eta abeltzaintzakoak

103,00

70,00

Ur hornidrua tasa.
-Etxebizitzetan:
Etxebizitzetan: Ur kontsumoa 0,577 euro m3 bakoitzeko.
Azpiegiturak finantziatzeko kanona fijoa 2,45 euro hiruhilabetean.
Azpiegiturak finantziatzeko kanona: 0,20 euro m3.
Kontadorearen kontserbazioaren urteko kuota: 6,40 euro.
Hiruhilabeteko gutxiengoa 15 m3. tan fijatzen da.
-Industria, taberna, komerzio e.a.
Ur kontsumoa m3 bakoitzeko 0,72 euro/m3 bakoitzeko.
Azpiegiturak finantziatzeko kanona fijoa: 2,45 euro hiruhilabetean.
Azpiegiturak finantziatzeko kanona: 0,25 euro m3.
Kontadorearen kontserbazioaren urteko kuota: 6,4 euro.
Hiruhilabeteko gutxiengoa: 15 m3. tan fijatzen da.

Zabor bilketa zerbitzua
Etxebizitza bakoitzeko tasa urtean 116 euro.
Industria, gasolindegi, pentsio, taberna denda, ileapaindegiak e.a. urtean 232euro

Ariketa fisikoen eta ikastaroen tasa
Hileroko tasa 20€ ikastaro bakoitzeko
Ariketa fisikoen lokalaren sarrera eta bertako makinak erabiltzeko aukera hileko kuota 5
euro (gutxiengoa 30€, 6 hilabeteko epetan egingo da konbrantza).

Hileta zerbitzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea.
Zerga kuoata segidan adierazten den tarifen arabera aplikatuko da.
A)Hilobi erabilpena 10 urterko baimena ematea
Euro
Gurutzea

27,68

Plaka

234,78

Banakako inskripzioa

85,86

Kontzesioa

79,73

Lorontzia

62,01

Argazkiak

114,71

B)Gorputzaren kaxen 25 urterako uztea.
Kaxa

67,62

Poltsa

7,46

Gurutzea

27,68

Plaka

58,69

Banakako inskripzioa

86,17

Inskripzio bikoitza

126,09

Kontzesioa

117,39

Lorontzia

62,01

Argazkia

114,71

C)Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, proportzionalki
aterako da.

-Hobiratze eta desobiratze lanak.

a)Gorpuaren hobiratzea.
Herritarra denean

53,89

Kanpotarra

89,40

b)Doakioanren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzentzeko desobiratzea: 53,89
c)Beste hilerri batetara eramateko: 89,40
d)Gainontzeko desobiraketak………………………….ezer ere ez

