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TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA.
I.
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauan eta 7/89 Foru Arauan, zergari
buruzkoan, aurreikusitakoarekin bat etorriz, Oyon-Oiongo Udalak Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga Ordenantza honen arabera eskatzen du. Tarifen taularen Eranskina
ordenantza honen zatia da.
2. artikulua
Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
II.
ZERGA-EGITATEA
3. artikulua
Honako hauek osatuko dute zerga-egitatea:
1. Bide publikoetatik ibil daitezkeen trakzio mekanikoko ibilgailuen titularra izatea,
ibilgailuak edozein mota eta kategoriatakoak direla ere, zirkulazio-baimenean zehazten
den helbidea udalerri honi badagokio.
2. Zirkulaziorako ibilgailu egokia da matrikulatu beharreko erregistro publikoetan
matrikulatu eta horietan bajarik eman ez duen ibilgailua. Zerga honen ondorioetarako,
egoki izango dira, halaber, aldi baterako baimena eta turismo-matrikula duten
ibilgailuak.
3. Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden ibilgailuek, nahiz eta,
salbuespen gisa, horrelako autoen erakustaldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan
ibiltzeko baimena izan, ez dute zerga hau ordaindu beharrik izango.
III.
SALBUESPENAK ETA HOBARIAK
4. artikulua 1
1. Salbuespen kasuak:
Zergaren kargatik salbuetsita egongo dira:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru Aldundiaren eta udal eta toki
erakundeen ibilgailuak, defentsari edo herritarren babesari atxikitakoak.
b) Ordezkaritza diplomatikoen, kontsul bulegoen, agente diplomatikoen eta egiaztatutako
karrerako kontsulatuetakofuntzionarioen ibilgailuak, herrialde bakoitzean menpekoak badira,
kanpoan identifikatuta badaude eta elkarrekikotasuna badute beren eremuan eta graduan.
Halaber, Espainiar estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta
estatutu diplomatikoa duten haien funtzionario edo kideenak.
c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.
d) Anbulantziak eta osasun laguntzarako edo zaurituak edo gaixoak garraiatzekoerabiltzen diren
gainerako ibilgailuak.
e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998
Errege Dekretuaren bidez onartutako Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eranskineko A letran
adierazitakoak, baldin eta ezindu baten izenean matrikulatu badaude.
Gainera, zergaren kargatik salbuetsita daude ezinduen izenean matrikulatutako 14 zaldi
fiskaletik beherako ibilgailuak, haiek bakarrik erabiltzeko badira. Salbuespen hau egoerak
irauten duen artean aplikatuko da, bai ezinduek gidatutako ibilgailuen kasuan, bai ezinduak
eramateko ibilgailuen kasuan.
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Orobat, zergatik salbuetsita daude guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dela eta ehuneko
65eko ezintasuna edo handiagoa daukan pertsona baten ardura dutela frogatzen dutenen
ibilgailuak.
Aurreko bi paragrafoetan ezartzen diren salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun
bakoitzari bat baizik ezin zaio aplikatu, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.
Letra honetan xedatzen denaren ondorioetarako honako hauek dira ezinduak:
1. Ehuneko 33 - 65 bitarteko minusbaliotasun gradua onartuta dutela, mugitzeko gaitasuna
murriztuta daukaten pertsonak. Honako hauek dute mugitzeko gaitasuna murriztuta: abenduaren
23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun gradua onartu, adierazi eta kalifikatzeko
prozedurarenak, III. eranskineko baremoko A, B eta C letretan azaltzen diren egoeretako batean
daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak.
2. Ehuneko 65eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten pertsonak. Aurreko a') eta b') letretan
sartuta dauden pertsonei ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta 1971/1999 Errege
Dekretuko III. eranskineko baremoko A letrako mugitzeko gaitasun murriztuko egoeretako
batean badaude eta ibilgailua gurpil aulkiekin erabiltzeko egokituta badago.
f) Hiriko garraio publikoko zerbitzurako autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak,
baldin eta bederatzi plaza baino gehiago badituzte, gidariarena barne.
g) Nekazaritzako ikuskapenaren txartela duten traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makinak.
h) Ibilgailu historikoak, halakoak direla frogatzen duen agiria dutenak; agiri hori bat etorri behar
da ibilgailu historikoen erregelamenduarekin (uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretua,
ibilgailu historikoen erregelamendua onartzen duena; BOE, 189. zenbakia, 1995eko abuztuaren
9koa).
2. Baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:
Artikulu honetako 1. idatz zatiko e) eta g) letretan azaltzen diren salbuespenak aplikatu nahi
dituztenek eskaera aurkeztu behar dute, eta harekin batera honako agiri hauek:
a) e) letrako salbuespena:
Ezindu baten izenean matrikulatutako ibilgailua, berak bakarrik erabiltzen duena:
- Zirkulazio baimenaren fotokopia.
- Arabako Foru Aldundiak edo organo eskudunak emandako ezintasunaren ziurtagiriaren
fotokopia konpultsatua. Ez da nahikoa izango balorazio taldeak emandako irizpen teknikofakultatiboa.
- Gidabaimenaren fotokopia (aurreko aldea eta atzekoa).
- Ibilgailuaren fitxa teknikoaren fotokopia konpultsatua.
- Eskatzailearen zinpeko aitorpena, ibilgailu salbuetsirik ez daukala dioena.
Ezinduak eramateko ibilgailua:
- Aurreko puntuan eskatzen direnak.
- Ibilgailuaren xedea frogatzen duten agiriak, Udalari aurkeztuak; honako hauek behar dira:
- Interesdunaren adierazpena.
- Enpresaren ziurtagiriak.
- Mugitzeko arazoak dituzten pertsonak eramateko ibilgailuek eduki ohi duten aparkatzeko
txartela.
- Agintaritza edo pertsona eskudunak emandako gainerako ziurtagiri guztiak.
- Guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dagoen kasuetan, horren ziurtagiria.
b) g) letrako salbuespena:
- Zirkulazio baimenaren fotokopia konpultsatua.
- Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua.
- Ibilgailuaren titularraren izenean egindako nekazaritzako ikuskapenaren txartelaren fotokopia
konpultsatua.
Salbuespen hau ezin aplikatu izango da udal administrazioak egiaztatzen duenean
nekazaritzarako traktorea, atoiak edo erdiatoia nekazaritzakoak ez diren produktuak edo
salgaiak garraiatzekoerabiltzen dela, edo ez dela beharrezkoa nekazaritzako ustiapenerako.
c) h) letrako kasua:
- Ibilgailua historikoa dela egiaztatzen duen zirkulazio baimena.
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3. Salbuespen eskaeraren ebazpena:
Salbuespena adierazi ondoren udal administrazioak horren ziurtagiria emango du.
Salbuespena ez bada eskatzen ibilgailuaren altarekin batera, eman eta urtebetera jarriko da
indarrean.
4. Hobariak: irizpide orokorrak
Artikulu honetako hobariak interesdunek eskatu behar dituzte; eskaerak organo eskudunak
ebatziko ditu.
Zerga honen hobariak aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da eskatzaileak egunean edukitzea
Udalarekiko zerga betebeharrak.
Hobariak urtero eskatu behar dira, hainbat zergalditan berez berritzeko aukerarekin onartzen
direnak ez beste guztiak.
Eskatzaileei nahitaez aurkeztu beharreko eskaeraren eredua emango zaie; horrekin batera
eskatzailebakoitzak bere kasuan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko ditu.
Toki administrazioak behar diren datu guztiak egiaztatuko ditu ofizioz, eta beste erakunde
batzueiegiaztatzenlaguntzeko eskatuko die.
Zerga ordenantzak behin betiko onartu ondoren ebatziko dira hobari eskaerak.
5. Definizioak:
Artikulu honetan ezarritako hobariak aplikatzeko definizio hauek hartuko dira aintzat:
a) Errenta: familia unitatean jasotzen diren diru sarrera guztien batura, pertsona fisikoen gaineko
zergaren kargapean ez dauden kideenak barne.
Horretarako, idatz zati honetan aipatutako hobaria aplikatuko den urtearen aurreko urtearen
aurrekoan lortutako errentak hartuko dira aintzat.
Aurreko idatz zatian aipatutako errenta zehazteko honako hauek hartuko dira aintzat: pertsona
fisikoen errentaren gaineko zergaren datuak eta urtean familia unitateak izan dituen bestelako
sarrerak, zergaren kargapean ez daudenak.
Errenta aitorpena aurkezten ez duten pertsonek, aurkeztu beharrik ez dutelako, honako agiri
hauen bidez frogatu beharko dituzte beren sarrerak: 10T agiria, pentsioen edo laguntzen
ziurtagiria eta sarrerak frogatzen dituzten beste edozein bitarteko.
Familia unitatean umerik badago eta gurasoak legez bananduta badaude, edo dibortziatuta, edo
bien artean ez badago ezkontza loturarik, umeez (eta konpentsaziopentsioaz, behar den
kasuetan) hitzartutako akordioaren kopia aurkeztu behar da. Betebeharrak ezartzen zaizkion
gurasoak haietako bat betetzen ez badu, betetzekoagintzen duen epailearen ebazpena edo
izapidetzekoeskatzen duen salaketa aurkeztu behar da.
b) Familia unitatea: familia unitatea zer den urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauak zehazten du
100. artikuluan.
c) Familia unitateko kide guztiek lortzen duten errenta hartuko da kontuan.
6. Hobarien bateragarritasuna:
Jarraian azalduko diren hobariak bateraezinak dira.
7. Eskaera aurkezteko epealdia eta hobariaren aldia:
Berariaz ezarrita ez dagoen kasuetan eskaera aurkezteko epealdia hobaria aplikatu nahi den
urteko urtarrilaren 31ra artekoa izango da.
Hobarien iraupena urtebetekoa izango da.
8. Hobari kasuak:
Hauei aplikatu ahal zaie hobaria:
8.1. Ibilgailu klasikoak eta duela 40 urte baino lehen matrikulatutako beste batzuk:
a) Hobariaren ehunekoa, baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:
I. Kuotaren ehuneko 50eko hobaria aplikatu ahal izango zaie 25 urte baino gehiagoko
ibilgailuei, baldin eta frogatzen bada titularra ibilgailuaren historia lantzea eta horren berri
zabaltzeaxedetzat dituen kultura elkarte edo ibilgailu klub bateko kidea dela eta Oiongo
udalerrian erroldatuta dagoela.
II. Kuotaren ehuneko 25eko hobaria edukiko dute zergaldiaren hasieran 40 urte baino gehiago
dituzten ibilgailuek, baldin eta frogatzen bada indarreko IAT txartela dutela eta nahitaezko
kopurua estaltzen duen asegurua dutela.
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Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
- Indarreko zirkulazio baimena eta IAT (ibilgailuen azterketa teknikoa) txartela.
- Nahitaezko kopurua estaltzen duen aseguruaren frogagiria.
- I. kasuan, titularra ibilgailuaren historia lantzea eta horren berri zabaltzeaxedetzat dituen
kultura elkarte edo ibilgailu klub batekoa kidea delako ziurtagiria.
8.2. Ibilgailu elektrikoak eta hibridoak:
a) Hobariaren ehunekoa, baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:
a) Kuotaren ehuneko 25eko hobaria edukiko dute Co2 emisiorik sortzen ez duten ibilgailu
elektriko hutsak (entxufagarriak). Ibilgailuok mono fuel ibilgailu elektriko moduan
matrikulatzen dira, kontsumoa 125 Wh/Km dela ezarrita.
b) Ibilgailu hibridoek (motor elektrikoa-gasolinakoa, motor elektrikoa-diesela edo motor
elektrikoa-gasezkoa) kuotaren ehuneko 25eko hobaria edukiko dute, baldin eta fabrikan bertan
homologatuta badaude eta isurtzen duten kutsadura murrizten duten katalizatzaileak, motaren
eta modeloaren araberakoak, badauzkate.
Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
- Ibilgailuaren zirkulazio baimena eta fitxa teknikoa.
- Ibilgailuaren fabrika ziurtagiria, hibrido homologazioa eta katalizatzaile egokiak dauzkalako
ziurtagiria.
8.3. Familia ugariak:
a) Onuradunaren baldintzak eta hobariaren ehunekoa:
Familia ugariek zerga kuotaren ehuneko 25eko hobaria edukiko dute baldintza hauek betez
gero:
- Ibilgailuaren titularra bere kargura familia ugaria izateko baremoan ezarritako gutxieneko
seme-alaba edo tutoretzapeko ume kopurua daukan gurasoa edo legezko tutorea izan behar da,
eta horiek guztiak egoitza berean egon behar dira erroldatuta.
- Turismoak bost plaza eduki behar ditu gutxienez, eta ezin ditu eduki 15,99 zaldi fiskal baino
gehiago.
- Salbuespen hau ibilgailu bati soilik aplika dakioke.
- Familiako kide guztiak egon behar dira erroldatuta Oiongo udalerrian.
- Familia unitatearen errenta ezin da izan taula honetan ezartzen den zenbatekoa baino gehiago.
Familia ugariaren errenta, hobaria aplikatu ahal izateko
Familia unitateko kideak
Errenta, gehienez
3
28.783,64 euro
4
30.724,13 euro
5
32.291,43 euro
6
33.547,76 euro
7
34.804,09 euro
8
36.047,98 euro
9
39.652,78 euro
10
43.618,05 euro
11
47.979,85 euro
12 edo gehiago
52.777,85 euro
b) Aurkeztu beharreko agiriak:
Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
- Familia ugariaren ziurtagiria.
- Ibilgailuaren zirkulazio baimena eta fitxa teknikoa.
- Familiaren errentaren frogagiriak (pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, kide guztienak;
autolikidazioa aurkeztu beharrik ez badago, errenta zenbatekoa dela frogatzen duen edozein
agiri).
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IV.
SUBJEKTU PASIBOAK
5 2. artikulua
Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisiko edo juridikoak eta Zergei buruzko Foru
Arau Orokorraren 35. artikuluko 3. atalean aipatzen diren erakundeak, baldin eta zirkulaziobaimenean ibilgailua euren izenean edukiz gero.
V.
KUOTA
6. artikulua
1. Zerga eranskinean ageri den tarifen taularen arabera eskatuko da; horiei igoera-koefizientea
aplikatuko zaie.
2. Ibilgailu mota zehazteko, arau bidez ezartzen dena hartu beharko da kontuan, eta, gainera,
kontuan hartuko dira arau hauek:
a) Furgonetatzat ondokoak joko dira: pertsonak eta gauzak batera garraiatu ahal izateko
moldatutako turismo-ibilgailuak, eserleku eta kristalak kenduta dituenak, ateen neurriak
edota kokapena aldatu, eta bestelako aldaketak egin zaizkienak, baina jatorrizko
ibilgailuaren modeloaren ezaugarriak funtsean aldatu gabe. Furgonetengatik, turismoak
balira bezala ordainduko da zerga, euren zerga-potentziaren arabera, kasu hauetan izan ezik:
I.Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago, gidaria barne, garraiatzeko prestatuta
badago, autobusa balitz bezala ordainduko du zerga.
II.Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria garraiatzeko baimena badu, kamioia
balitz bezala ordainduko du zerga.
b) Zerga honen ondoreetarako, moto-gurdiak motozikletatzat joko dira, eta, beraz, euren
zilindradaren edukiaren arabera ordainduko du zerga.
c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, arraste-indarra duen ibilgailua eta hark herrestan
daramatzan atoiak eta erdiatoiak bakoitzak bere aldetik eta aldi berean ordainduko dute
zerga.
d) Euren ahalmenagatik matrikulatu beharra ez duten motor-bizikletak, atoiak eta erdiatoiak
zirkulatzeko moduan daudela hartuko da Industria arloko organismo eskudunak beharrezko
ziurtagiria ematen duenean edo, hala denean, benetan zirkulazioan daudenean.
e) Makina autopropultsatuengatik, alegia, trakzio mekanikoko beste ibilgailu batek gainean
edo herrestan eraman gabe herri-bidetik berez ibil daitezkeen makinengatik, traktoreei
dagozkien tarifak kobratuko dira.
f) 3Kuadrizikloek turismoek bezala ordainduko dituzte zergak, haien potentzia fisikoaren
arabera. Salbuespena dira 50 cm3 edo gutxiagoko zilindro-bolumena duten motorrak
dituztenak, eztanda-motorren kasuan, edo gehienezko potentzia garbia 4 Kw edo
gutxiagokoa dutenak, gainerako motorren kasuan; kasu horretan, zerga honen
ondoreetarako, ziklomotortzat hartuko dira.
g) Zenbateko zerga ordaindu behar duten zehazteko, kamioi gisa sailkatutako ibilgailuen zama
erabilgarria honela sailkatuko da: Baimendutako Gehieneko Masaren (BGM) eta
ibilgailuaren tararen arteko aldea, kilogramotan. Datu horiek Ibilgailuaren Ikuskaritza
Teknikoaren Txartelean ageri diren moduan hartuko dira.
VI.
ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
7. artikulua
1. Zergaldia urte naturalarekin bat dator, salbu eta ibilgailua lehenengoz eskuratu bada edo
bajan eman bada. Horrelakoetan, eskuratzean hasiko da zergaldia, edo Trafiko
Buruzagitzan baja ematean amaituko da, hurrenez hurren.
2. Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.
2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/31ko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
3 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/31ko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
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3. Ibilgailuren bat lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko
eskuratze-egunetik abenduaren 31ra bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko da
kontuan, edo ibilgailuaren baja ematen den egunaren arteko aldiari dagokiona, hala
badagokio.
4. Ibilgailua bajan ematen bada, urtarrilaren 1etik Trafiko Buruzagitzan ibilgailua bajan
ematen den egunera bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan zergaren
kuota kalkulatzeko.
VII. KUDEAKETA
8. artikulua
Ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den herriko udalari dagokio kudeaketa, likidazioa,
ikuskapena eta bilketa, eta, halaber, zerga-kudeaketako bidean emandako egintzak berrikustea.
9. artikulua
Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango du zerga hau.
10. artikulua
Zerga ordaindu dela justifikatzeko, Oyón-Oiongo Udalak emandako ordainagiria erabili ahalko
da.
11. artikulua
Zorra borondatez ordaintzeko epea haren sortzapenaren ekitaldiko lehen hiruhilekoa izango da,
hurrengo artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.
12. artikulua
Matrikulazio berririk bada, edo, zergen ondorioetarako, ibilgailuaren sailkapena aldatuko duen
bestelako aldaketarik bada, matrikulazioaren edo aldaketaren ondoren 30 egun balioduneko
epean, interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte udal-administrazioan, zergaren
matrikulan sartzeko.
a) Zirkulazio-baimena.
b) Ezaugarri teknikoen egiaztagiria.
c) Zirkulazio-baimenaren titularraren NANa edo IFK.
13 4. artikulua
Trafiko Buruzagitzan matrikulazioa edo zirkulatzeko gaitasun-egiaztagiria eskatzen dutenek
zerga ordaindu dutela egiaztatu beharko dute aldez aurretik.
Ibilgailuen titularrek, ibilgailuak eraberritu egin dituztela jakinarazten diotelarik Trafiko
Buruzagitzari, eta horrek zerga honi dagozkionetarako haien sailkapena aldatzen badu, baita
jabetza edo ibilgailuaren zirkulazio-baimenean ageri den bizilekua aldatzen denean eta
ibilgailuei baja ematen zaienean ere, zerga kobratzeko aurkeztutako azken ordainagiria ordaindu
dutela egiaztatu beharko dute aldez aurretik bertan, nahiz eta beti galdatu ahal izango zaien,
kudeaketa eta ikuskaritzaren bitartez, kontzeptu hori dela eta sortu, likidatu, kobratzeko
aurkeztu eta artean preskribatu ez diren zorrak ordaintzeko. Hamabost urte edo gehiago dituen
ibilgailu bati behin betiko baja eman nahi bazaio, ez dago ezer frogatu beharrik.
Trafiko-buruzagitzek ez dituzte ibilgailuen baja- edo transferentzia-espedienteak izapidetuko,
aldez aurretik zerga ordaindu izana egiaztatzen ez bada.
VIII. XEDAPEN IRAGANKORRA

4 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 152 zenbakian, sartu
zen).
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6. or.

Ordenantza fiskalak 2019

Oyón-Oiongo Udala

Trakzio Mekaniko Ibilgailuen Gaineko Zerga ezartzen hasten den egunean Zirkulazioaren
gaineko Udal Zergan hobariren bat dutenek zerga honetan ere dituzten hobariak berak izango
dituzte, hobariak indargabe gelditu arte; eta hobarien indarraldia finkaturik ez balego, indargabe
deklaratuko da 1992ko abenduaren 31tik aurrera, hori barne.
Eranskina: Tarifa 5.
Ibilgailuaren potentzia eta mota
A) Turismoak:
8 zerga-zaldi baino gutxiago
8 eta 11,99 zerga-zaldi bitartean
12 eta 15,99 zerga-zaldi bitartean
16 eta 19,99 zerga-zaldi bitartean
20 zerga-zaldi baino gehiago
B) Autobusak:
21 jarlekutik behera
21 eta 50 jarleku bitartean
50 jarlekutik gora
C) Kamioiak:
1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria
2.999 - 9.999 kg bitarteko zama erabilgarria
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria
D) Traktoreak:
16 zerga-zaldi baino gutxiago
16 eta 25 zerga-zaldi bitartean
25 zerga-zaldi baino gehiago
E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak:
750 kg-tik gorako eta 1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria
2.999 kg-tik gorako zama erabilgarria
F) Beste ibilgailu batzuk:
Ziklomotorrak
125 cc bitarteko motozikletak
125 cc eta 250 cc bitarteko motozikletak
250 cc eta 500 cc bitarteko motozikletak
500 cc eta 1.000 cc bitarteko motozikletak
1.000 cc-tik gorako motozikletak

Kuota (euro)
17,46
45,89
96,73
120,33
151,05
113,22
159,34
199,35
56,86
82,19
159,34
199,34
23,47
37,36
112,07
23,47
37,36
112,07
6,05
6,05
10,18
20,49
40,98
81,32

5 2008 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2007/12/28ko ALHAOn, 153 zenbakian, sartu
zen).
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