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ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
FISKALA.
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Arabako
Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foru-arauan eta zerga honi buruzko foruarauan ezarritakoari jarraituz. Ezarri beharreko tarifa eta dirua biltzeko aldia jasotzen dituen
eranskina ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza udal-barruti osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA.
3. artikulua 1
1. Zerga-egitatea ekarriko du landa- eta hiri-izaerako ondasun higiezinen gaineko honako
eskubide hauen titular izateak:
a) Administrazio-emakida baten titularra, ondasun higiezinen gainekoa edo ondasun higiezin
horiek atxikita dauden zerbitzu publikoen gainekoa.
b) Lurrazal-eskubide erreal baten titularra.
c) Gozamen-eskubide erreal baten titularra.
d) Jabetza-eskubidearen titularra.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutako dagokion zerga-egitatea gauzatzeak, bertan ezarritako
hurrenkerari jarraikiz, egoki den zerga-gaia gauzatzeak ondasun higiezina hartan zehaztutako
gainerako modalitateei ez atxikitzea ekarriko du berekin.
3. Zerga honi dagokionez, ordenantza fiskal honetako 4. artikuluan zerrendatutakoak izango dira
landa- eta hiri-ondasun higiezin.
4. Ondasun higiezin bera hainbat udalerritan badago, zerga honek eragiten dituen
ondorioetarako horietako bakoitzekoa izango da, udalerri horietan hartzen duen azaleragatik.
4. artikulua 2
1. Katastroaren ondorioetarako bakarrik, ondasun higiezintzat jotzen da izaera bakarreko lurzatia edo lur-saila, udalerri batean dagoena, eta lerro poligonal batek jabe baten edo batzuen
(pro indiviso) espazio-eremua eta eremu horretako eraikuntzak mugatzen dituela, jabea edozein
dela ere, eta ondasun higiezinak dituen bestelako eskubideak gorabehera. Honako hauek ere
joko dira ondasun higiezintzat:
a) Aprobetxamendu independentea izan dezaketen eraikinen elementu pribatiboak, jabetza
horizontaleko erregimen berezira lotuak; eta elkarri lotutako elementu pribatiboek osatutako
multzoak, baldin egintza bateratuan eskuratuak badira; eta arauz ezartzen diren baldintzetan,
trastelekuak eta aparkalekuak, titular baten erabilera eta gozamen esklusiboari eta iraunkorrari
pro indiviso atxikiak badira. Elementu komunak ondasun higiezin egokiei egoztea, katastroko
balioztatze-ondorioetarako bakarrik, arauz ezartzen den moduan egingo da.
b) Administrazio-emakida baten titularraren espazio-eremua, ondasun higiezinen gainekoa edo
ondasun higiezin horiek atxikita dauden zerbitzu publikoen gainekoa.
2. Honako hauek dira hiri-ondasun higiezin:
a) Arau subsidiarioek urbanizatzeko egokitzat adierazitako hiri-lurra, urbanizagarria edo
Autonomia Erkidegoko legediak onartutakoa, Estatuko legedian lur urbanizagarriaren
urbanizazio-eskumenak izategatik. Halaber, hiri-ondasun higiezintzat joko dira bide
1 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 148. zenbakian, sartu
zen.).
2 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 152 zenbakian, sartu
zen).
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zoladuradunak edo espaloi zintarridunak dituzten lursailak, orobat estolderia, ur-hornikuntza,
energia elektrikoko hornikuntza eta argiteria publikoa dutenak, eta hiri-eraikuntzek
okupatutakoak. Halakotzat joko dira, halaber, nekazaritzari buruzko legeetan xedatutakoaren
aurka zatikatutako lurrak, betiere zatitzeak lurrak nekazaritzarako erabiltzea eragozten badu eta
horrek lurren landa-izaeraren inolako aldaketarik ez badakar, zerga honi ez dagozkion beste
ondorio batzuetarako.
b) Hiri-eraikuntzak, eta honako hauek hartuko dira horrelakotzat:
1) Eraikinak, edozein direlarik, egiteko erabili den materiala, hartzen duten tokia eta lurzoru
mota eta ematen zaion erabilera, nahiz eta eraikitzeko eragatik guztiz eramangarriak izan, eta
nahiz eta hartzen duten lurra ez izan eraikuntzaren jabearena; halaber, eraikin horien parekoak
diren merkataritza- eta industria-instalazioak, adibidez, dikeak, tankeak eta zamatze-tokiak.
2) Urbanizazio- eta hobekuntza-obrak, esaterako, lur-berdinketak eta estali gabeko guneak
erabiltzeko egiten direnak. Hain zuzen ere, hauek hartuko dira horrelakotzat: azoka legez
erabiltzeko barrunbeak, zerupeko gordailutegiak; presak, ur-jauziak eta urtegiak, are-ohea ere;
kiroletan jarduteko zelai edo instalazioak, kaiak, aparkalekuak eta eraikuntzei erantsitako
ondoko guneak.
3) Hurrengo atalean landa-ondasun legez beren beregi sailkatuta ez dauden gainerako
eraikuntzak.
III. SALBUESPENAK 3
5. artikulua
Zerga honen ondorioetarako, hauexek dira landa-ondasun higiezinak:
a) Aurreko ataleko a) letran xedatutakoaren arabera hiri-ondasun ez diren lurzoruak.
b) Landa-eraikuntzak, eta horrelakotzat hartzen dira, hain zuzen, landa-lurretan egonik
nekazaritza, abeltzaintza edo basozaintzako ustiapenei ekiteko ezinbestekoak diren
nekazaritzako eraikinak eta instalazioak. Zerga honen ondorioetarako, inoiz ere ez dira
eraikuntzatzat hartuko nekazaritza, abeltzaintza edo basozaintzako ustiategietan erabiltzen diren
estalpe edo aterpe txikiak, baldin eta, haiek eraikitzeko material arin eta iraungaitzak erabili
direnez, eraikuntzok erabil badaitezke lurra hobeto aprobetxatzeko, soroak babesteko, abereak
aldi batez edukitzeko edo loturik dauden jardueran erabiltzen diren tresna eta lanabesak
gordetzeko besterik ez. Halaber, zerga honen ondorioetarako ez dira eraikuntzatzat hartuko
landa-lurretan egiten diren obra eta hobekuntzak, baldin eta lurron balioaren osagai banaezinak
badira. Honako ondasunei ez zaie zerga ezarriko:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru Aldundiaren, udalerakundeen eta toki-erakundeen jabetzako ondasunak, defentsari, herritarren
segurtasunari eta hezkuntza-zerbitzuei zein presondegi-zerbitzuei zuzenean lotuta
badaude.
b) Unibertsitate publikoen jabetzakoak, hezkuntza-zerbitzuei zuzenean lotuta badaude.
c) Errepideak, bideak eta lurreko gainerako bideak, aprobetxamendu publikokoak eta
doakoak badira.
d) Kuadrillen, udalen, ermandadeen eta administrazio-batzarraren jabetza direnak,
erabilera eta zerbitzu publikokoak badira. Aurretik esandakoa ez da aplikatuko
ondasunak edo hauek atxikita dauden zerbitzu publikoa administrazio-emakida baten
pean edo zeharkako beste kudeaketa mota baten pean daudenean, honako kasu honetan
izan ezik: horren titularra aipatutako entitatearekin lankidetza-jarduerarik egiten duen
irabazteko asmorik gabeko elkartea bada, jarduera horiek haren organo eskudunak
udalaren interesekotzat jota. Orobat, ez zaie zerga hau ezarriko baso eta gainerako
ondasun higiezinei, horien gainean herri-aprobetxamenduren bat dagoenean, ez eta
herri-basoei ere.

3 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 152 zenbakian, sartu
zen).
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e) Hazkunde geldoa duten espeziez betetako basoak, titulartasun publikokoak edo
pribatukoak izan. Salbuespen hori hazkunde geldoko zuhaitzei dagokie, Arabako Foru
Aldundiko Nekazaritza Sailaren izendegia kontuan hartuta, horien aprobetxamendu
nagusia egurra bada, eta espezie horiekin landatutako basoaren zatian bakarrik, baldin
eta zuhaiztiaren dentsitatea espezieari berez dagokiona bada. Orobat, aurreko idatzizatian jaso ez diren mendietan, korporazio, entitate eta partikularrek baso-berritzeren
bat egin duten zatia, bai eta basoen arloko administrazioak proiektuen edo plan
teknikoen pean dauden zuhaiztietan lehengoratzen ari diren zatiak ere. Paragrafo
honetan aurreikusitako salbuespenak hamabost urteko iraupena izango du, eskaera egin
eta hurrengo zergalditik aurrera zenbatzen hasita.
f) Eliza Katolikoaren ondasunak, 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz Estatuak
eta Vatikanoak sinatutako akordioan araututakoaren arabera.
g) Legez aitortutako elkarte konfesional ez katolikoak, hurrenez hurren Konstituzioaren
16. artikuluan ezarritakoa betez sinatutako lankidetza-akordioetan ezarritako
baldintzetan.
h) Gurutze Gorriaren eta horren antzeko erakundeen ondasunak; arauz ezarriko da zein
diren horiek.
i) Indarrean dauden nazioarteko hitzarmenak betez salbuespena aplikatu behar zaien
higiezinak, eta, elkarrekikotasuna dela-eta, atzerriko gobernuenak, baldin eta horien
ordezkaritza diplomatikorako edo kontsularrerako badira edo horien erakunde
ofizialenak badira.
j) Trenbideek okupatutako lurrak eta lur horietan dauden eraikinak, horiek geltokitarako,
biltokitarako edo trenbideok ustiatzeko ezinbestekoa den beste edozein zerbitzutarako
erabiltzen badira. Ondorioz, ez dira salbuetsiko zerga ordaindu behar izatetik ez
ostalaritza-, ikuskizun-, merkataritza- eta aisialdi-establezimenduak, ez enplegatuen
etxebizitzatarako erabiltzen diren etxeak, ezta zuzendaritzaren bulegoak edo industriainstalazioak ere.
k) Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 2. artikuluaren 2.
paragrafoaren a) idatzi-zatiaren arabera monumentu izendapena duten higiezinak.
Salbuespen hori kultura-ondasun kalifikatuei nahiz kultura-ondasun inbentariatuei
aplikatuko zaie, betiere uztailaren 3ko 7/1990 Lege horrek jasotzen dituen baldintzak
betetzen direlarik. Era berean, salbuetsita egongo dira uztailaren 3ko Euskal Kultur
Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 2. artikuluko 2. ataleko b) letran monumentu
multzotzat jotzen direnen baitako ondasun higiezinak. Baina salbuespen hori babes
bereziko erregimenaren barruan sartzen diren higiezin kalifikatu edo inbentariatuei
bakarrik aplikatuko zaie, aipatutako uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritako baldintzen
arabera. Ikastetxeetarako erabilitako ondasun higiezinak, erabat edo zati batean
hezkuntza-itunen pekoak, itunpeko hezkuntzak hartzen duen zatiari dagokionez.
6. artikulua 4
Zerga bilketaren kudeaketa eraginkorragoa eta merkeagoa izan dadin, kargatik salbuetsita
egongo dira 2.000 eurotik beherako zerga oinarria duten hiri ondasun higiezinak.
Halaber, eta arrazoi beragatik, landa ondasun higiezinak ere salbuetsita egongo dira, baldin eta
subjektu pasibo bakoitzak udalerrian dauzkan landa ondasun higiezin guztien zerga oinarria 500
euro baino gutxiago bada.
Eranskina: Tarifa
Karga tasa
B) Landa ondasunak % 0,6

4

2018 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2017/12/27ko ALHAOn, 147. zenbakian, sartu
zen.)
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IV. SUBJEKTU PASIBOA
7. artikulua
1. Zergadunak diren neurrian, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35. artikuluaren 3.
paragrafoan zehazten diren pertsona natural zein juridikoak eta erakundeak dira
subjektu pasibo, baldin eta zerga honetako zerga-gaia osatzen duen eskubidearen titular
badira. 5
2. Aurreko idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, subjektu pasiboak zerga besteri
jasanarazteko ahalmena izango du, eskubide komuneko arauei jarraituz. 6
V. ZERGA-OINARRIA
8. artikulua
1. Zerga honen oinarria ondasun higiezinen balioaren araberakoa izango da.
2. Zerga-oinarria zehazteko, ondasun higiezinen katastro-balioa hartuko da oinarritzat,
zeina ondasun higiezinen merkatu-balioa erreferentziatzat hartuta finkatuko den, eta
ezin izango da, inola ere, merkatu-balio hori gainditu.
9. artikulua
1. Hiri-izaerako ondasun higiezinen katastro-balioa lurzoruaren eta eraikinen balioak
osatuko du.
2. Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, bertan eragina izango duten hirigintza-egoerak
hartuko dira kontuan.
3. Eraikinen balioa kalkulatzeko, hirigintzako eta eraikuntzako baldintzak kontuan
hartzeaz gain, haien izaera historiko-artistikoa, erabilera edo xedea, kalitatea eta
antzinatasuna hartuko dira kontuan, bai eta eragina izan dezakeen beste edozein faktore
ere.
10. artikulua
1. Landa-ondasunen katastro-balioa lurraren eta eraikuntzen balioak osatuko du.
2. Landa-lurren balioa honelaxe kalkulatuko da: arautegian ezarriko den interesa zein
lurren errenta erreal edo potentzialak kapitalizatuta, produkziorako, labore
desberdinetarako edo aprobetxamendurako lurrak duen gaitasunaren arabera eta lur
horien katastro-ezaugarriekin bat etorriz.
Aipatutako errentak kalkulatzeko, nekazaritzarako ezaugarri homogeneoak dituzten gune edo
eskualde bakoitzean dauden errentamendu edo partzuergoak aztertzetik lortutako datuak har
daitezke kontuan.
Era berean, kontuan hartuko dira, paragrafo honen ondorioetarako, landa-lurretan egindako
hobekuntzak, horien balioaren zati bereizezina osatzen dutenak, eta, hala badagokio,
produkzioan sartu aurretik igarotako urteak. Baso-produkziorako erabiltzen diren lurrak izanez
gero, landaketa-garaia, zuhaitzen egoera eta aprobetxamendu-zikloa hartuko dira aintzat.
Nolanahi ere, aprobetxamendu handiagoa bultzatuko duten ohiko produkzioen bitartekoen
erabilera hartuko da kontuan; ez, ordea, ezohiko bitartekoen aplikazioa.
Hala ere, ustiapenaren izaera edo udalerriaren ezaugarriak direla medio zaila gertatzen bada
errenta errealak edo potentzialak ezagutzea, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da,
hobekuntza iraunkorrak eta landaketak barne, nekazaritzako faktore tekniko eta ekonomikoak
kontuan izanik, bai eta eragina duten beste egoera batzuk ere.
3. Landa-eraikuntzen balioa aurreko artikuluaren 3. paragrafoan jasotako arauak aplikatuz
kalkulatuko da, eraikuntzen izaerak hori ahalbidetzen duen neurrian.

2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
6 Uztailaren 10eko 14/2001 Foru Arauak aldatua (01-07-20ko ALHAO, 83. zk.).
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11. artikulua
Aipatu katastro-balioak, dagozkien Higiezinen Katastroetan dauden datuetatik abiatuta
finkatuko dira. Katastro-balio horiek, kasuan kasu berrikusi, aldatu edo eguneratu ahal izango
dira, 13., 14., eta 15. artikuluetan, hurrenez hurren, aurreikusitakoaren arabera.
12. artikulua
Landa eta Hiri Higiezinen Katastroetan landa- eta hiri-izaerako ondasun higiezinei buruzko
hainbat datu eta deskripzio ageri dira, hala nola: azalerak, kokapena, mugak, labore edo
aprobetxamenduak, kalitateak, balioak eta gainerako alderdi fisiko, ekonomiko eta juridikoak,
lurralde-jabetza ezagutzera emango dutenak eta hura definituko dutenak alderdi eta erabilerei
dagokienez.
13. artikulua
1. Katastroko balioak 9. eta 10. artikuluetan araututako balorazio-irizpideen arabera
finkatuko dira.
2. Ondore horietarako, Arabako Foru Aldundiak, aurretik, hiri-lurrak mugatuko ditu,
indarrean dauden hirigintza-xedapenen arabera. Aurreko hori gorabehera, lurzoruaren
izaeran aldaketarik egon ez den udal-barrutietan, ez da beharrezkoa izango lurrak berriz
mugatzea.
3. Aurreko paragrafoan aipatutako lurzoruaren mugaketa-lanak egin ostean, hala
badagokio, Arabako Foru Aldundiak kasuan kasuko balio-txostenak egingo ditu, eta
bertan, katastro-balioak finkatzeko beharrezkoak diren irizpideak, balorazio-taulak eta
gainerako elementuak jasoko dira.
4. Hiriko lurzoruaren mugaketa onartu ondoren, jendaurrean jarriko da erakusgai 15
egunez, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak egin ditzaten. Testua udalbulegoetan egongo da ikusgai, eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
eta lurralde horretan hedatuen dauden egunkarietan iragarriko da.
5. Onartutako balio-txostenak Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko dira, eta Udalaren ediktuen bidez, txosten horietatik eratorritako katastrobalioek ondorioa zein urtetan izan behar duten, haren aurreko lehenengo urtean.
6. Txostenak argitaratu eta gero, txosten horietatik eratorritako katastro-balioak subjektu
pasibo bakoitzari jakinarazi beharko zaizkio, edo subjektu pasiboa edo horretarako
baimendutako pertsona bertaratuko da, ondorioa zein urtetan izan behar duten, haren
aurreko urtea amaitu baino lehen.
Halaxe finkatutako katastro-balioak zortzi urtean behin berrikusi beharko dira.
14. artikulua
1. Katastro balioak Foru Aldundiak aldatuko ditu, ofizioz edo Udalak eskatuta, hirigintzaplangintzak edo beste egoera batzuek erakusten dutenean desberdintasun nabarmenak
daudela katastroko balioen eta udalerri osoan edo bertako guneren batean edo
gehiagotan kokatutako ondasun higiezinen merkatu-balioen artean.
2. Aldaketa horrek, ezinbestean, balio-txosten berriak lantzea eskatuko du, aurreko
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, baina hiri-lurzoruaren mugaketa berria egin
beharrik gabe.
3. Txostenak egin ostean, aurreko artikuluan araututako izapide eta prozedurei jarraituko
zaie.
15. artikulua
Aipatutako katastro-balioak Arabako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorren gaineko foruarauetan finkatzen diren koefizienteen arabera eguneratu ahalko dira.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
5. or.

Ordenantza fiskalak 2020

Oyón-Oiongo Udala

VI. ZERGAREN KUOTA
16. artikulua
1. Zerga honen kuota osoa zerga-oinarriari aplikatzen zaion zerga motaren emaitza izango
da.
2. Kuota osoari legez ezarritako hobariak kenduta geratzen den zenbatekoa izango da
kuota likidoa.
3. Zerga-tasa eranskinean dago zehaztuta. 7
VII. HOBARIAK
17. artikulua 8
1. Zerga-kuotaren % 95eko hobaria izango dute landatuta edo basoa duten landa-lurrek,
baldin eta lurrok babestutako inguruetan badaude.
2. Urbanizatzeko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpresen jardueraren xede
osatzen duten ondasun higiezinek, obra berrikoek nahiz haren pareko diren
birgaitzekoek % 50eko hobaria izateko eskubidea izango dute, baldin eta interesatuek
hala eskatzen badute obrak hasi aurretik, eta haien ondasun higiezinen ondasunetan
azaltzen ez badira. Lanak hasi ondorengo zergalditik lanak amaitu eta hurrengo
zergaldira arte aplikatuko da hobari hori, baldin eta bien arteko epe horretan hiritartzeedo eraikitze-lanak egiten badira. Inola ere ezingo dira gainditu hiru zergaldi.
3. Zergaren kuotan % 50eko hobaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzek eta
etxebizitza sozialek, behin betiko kalifikazioa eman eta hurrengo hiru zergaldietan.
Hobari hori interesdunak eskatuta emango da, eta hori hobaritarako hiru zergaldiko epea
bukatu aurretik edozein unetan ordaindu ahal izango da, eta ondorioak izango ditu, hala
badagokio, berau eskatu ondorengo zergalditik aurrera.
4. Nekazaritzako eta komunitate-ustiapeneko kooperatiben landa-ondasunek kuotan
hobari-eskubidea izango dute, ekainaren 9ko Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko
16/1997 Foru Arauan ezarritakoa betez.
VIII. SORTZAPENA
18. artikulua
1. Urtean urteko urtarrilaren 1ean sortuko da zerga.
2. Zergapeko ondasunetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoek aldaketa
horiek gertatu ondorengo zergaldian izango dituzte ondorioak. Dagozkion
administrazio-egintzak jakinarazteak ez ditu ondorio horiek baldintzatuko. 9
19. artikulua 10
1. Zerga honen zerga-egitate diren eskubideen titulartasuna aldatzen bada, edozein kausa
tarteko, eskubideen xede diren ondasun higiezinak zerga-kuota osoa ordaintzeko erabili
beharko dira, Foru Arau Orokorreko 41. artikuluan ezarritakoaren arabera. Ondorio
horietarako, notarioek informazioa eskatuko dute, eta bertaratuei eskualdatzen den
ondasun higiezinari lotutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren aldetik ordaintzeke
dauden zorren berri emango diete.
2. Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren erakundeetako
jabekide edo titularkideek modu solidarioan erantzuten diete Zergaren kuotari, beren

Uztailaren 10eko 14/2001 Foru Arauak aldatua (01-07-20ko ALHAO, 83. zk.).
2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 152 zenbakian, sartu
zen).
9 Uztailaren 10eko 14/2001 Foru Arauak aldatua (01-07-20ko ALHAO, 83. zk.).
10 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 152 zenbakian, sartu
zen).
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partaidetzen proportzioan; horretarako, higiezinen katastroan hala azaldu behar dute.
Katastro horretan azaltzen ez badira, erantzukizuna zati berdinetan eskatuko da. 11
IX. ZERGAREN KUDEAKETA
20. artikulua
Zerga urtero egingo den erroldaren bidez kudeatuko da, non ondasun higiezinak, subjektu
pasiboak eta katastro-balioak (landa- eta hiri-ondasunak bereiz) barne hartzen dituen erroldak
jasoko baitira. Errolda hori udaletxean egongo da herritarren eskura.
21. artikulua
1. Subjektu pasiboek Udalari aitortu beharra dute, betiere udalerri horretan badituzte Zerga
honen peko ondasunak, legez zehaztutako epean:
Eraikuntza berrien kasuan, dagozkien alta-aitorpenak egin beharko dituzte.
a) Zerga honi lotutako ondasunak eskualdatzen badira, eskuratzaileak alta-aitorpena
aurkeztu beharko du eskualdaketa eragin duen dokumentuarekin batera;
eskualdatzaileak, aldiz, baja-aitorpena aurkeztu beharko du, honako hauek adieraziz:
eskuratzailearen izena eta helbidea, ondasunen mugak eta kokapena, eskualdaketaren
data eta aitorpen hori zer dela-eta egiten den.
b) Eskualdaketa mortis causa egintzaren batek eragiten badu, dagokion epea Oinordetzen
Gaineko Zerga likidatzen den egunetik hasiko da zenbatzen, eta oinordekoak alta- eta
baja-aitorpenak egin beharko ditu.
Zergapeko ondasunei dagozkien aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoak direla-eta sor
daitezkeen aldaketa guztiak.
c) Atal honetan aipatzen diren adierazpenak ez aurkeztea, edo adierazpen horiek epez
kanpo egitea zergen arloko arau-haustetzat joko da. 12
22. artikulua
Katastroa berrikusi, katastro-balioak finkatu, berrikusi eta aldatu, ikuskatzailetzak bere
egitekoak gauzatu edo alta eman eta komunikazioak formalizatu izanaren ondorioz Higiezinen
Katastroetan datuak sartzea, bertan jasotako datuak ezabatzea edo bestelako aldaketak
administrazio-egintzatzat joko dira eta Zerga-erroldaren aldaketa ekarriko dute. Erroldan
higiezinen katastroetan dauden datuekin lotutako aldaketarik egin behar izanez gero, higiezinen
katastroetan aldez aurretik aldaketa bera egin beharko da nahitaez.
23. artikulua
1. Udalak du zergak kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko ahalmena, borondatezko
aldian zein premiamenduko bidean, baldin eta udalerri horretan badaude zergapetutako
ondasunak, baina hori ez da eragozpen izango ondoko 3. zenbakian ezarritakoa
betetzeko.
2. Zehazki, Udalari dagokio alten eta bajen izapideak egitea eta likidatzea, erroldak
jendaurrean jartzea, errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea,
salbuespenak eta hobariak ezartzea, eta zerga honekin lotutakoetan zergadunari laguntza
eta informazioa ematea.
3. Foru Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren mugaketak eta balioztapen-txostenak
egitea eta onartzea, baita mugaketa horiek eta katastro-balioak finkatzea, berrikustea eta
aldatzea ere. Orobat, katastroei eta zerga-erroldari dagozkien prestakuntza,
berrikuspena, kontserbazioa eta gainerako funtzioak ere berari dagozkio.
Udalak katastroa prestatzen eta kontserbatzen lagunduko dio Foru Aldundiari.
11 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
12 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
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Era berean, Foru Aldundiari dagokio kobrantza-agiriak egitea eta zergaren katastroikuskaritza egitea.
Ordenantza honetako 6. artikuluan jasotako salbuespenak eta hobariak emateko edo ez
emateko, gainera, aurretik Foru Aldundiak txosten teknikoa egin behar du, eta, ondoren,
emandako ebazpenaren berri ere eman beharko zaio.
24. artikulua
Foru Arau honen 11. eta 12. artikuluetan ezarritakoaren araberako katastro-balioen aurka eta
balio-ponentziak onartzen dituzten egintzen aurka jarritako errekurtso eta erreklamazioak Zergei
buruzko Foru Arau Orokorreko 229.-246. artikuluetan ezarrikoaren arabera arautuko dira.
Arabako Foru Aldundiak izango du berraztertze-errekurtsoa ebazteko eskumena. Dena den,
aipatutako errekurtso eta erreklamazioak aurkezteak ez du egintzen exekutibotasuna
eragotziko 13.
25. artikulua
1. Foru Aldundiak egingo du errolda, eta Udalari bidaliko dio.
2. Udalak errolda jaso eta gero, jendaurrean jarriko du 15 egunez, zergadunek azter
dezaten, eta hala badagokio, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak egin ditzaten.
3. Udalerria baino txikiagoko lurralde esparruko erakundeak dituzten udalek horien
batzordeburuei jakinarazi beharko diete, bi egun lehenago, gutxienez, jendaurrean
jartzeko epearen hasiera, bizilagunei ohiko bitartekoetatik jakinarazi ahal izateko.
26. artikulua
1. Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan eta erreklamazioak ebatzi ostean, Foru
Aldundiari bidaliko zaio emaitzaren egiaztagiria, hark onets dezan.
2. Onetsi eta gero, Foru Aldundiak egingo ditu bakoitzari dagozkion ordainagiriak, eta
Udalari bidaliko dizkio, diru-bilketari ekin diezaion.
X. XEDAPEN GEHIGARRIA
6 b) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei
buruz Estatu espainiarrak eta Vatikanoak sinatutako akordioa indarrean dagoen bitartean,
honako ondasun hauek salbuetsita egongo dira:
a) Gurtzara bideratutako tenpluak eta kaperak, eta horiez gain, jarduera pastolara duten
horien bulegoak edo horiei erantsitako eraikinak.
b) Apezpikuen, kalonjeen eta arimen ardura duten apaizen egoitzak.
c) Bulegoetarako lokalak, kuria diozesiarra eta parrokietako bulegoak.
d) Apaizteria diozesiarra eta erlijiosoa prestatzera zuzendutako seminarioak eta Elizaren
unibertsitateak, diziplina eklesiastikoei dagozkien irakaskuntzak eskaintzen baldin
badituzte.
e) Nagusiki Ordena, Kongregazio erlijioso eta kontsakratutako bizitzarako Institutuetarako
diren eraikinak.
XI. XEDAPEN IRAGANKORRA
Udalerri honetan aplikatuko dira Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 42/89 Foru
Arauaren Xedapen Gehigarrietako arauak, eragiten dioten heinean.
ERANSKINA: TARIFA
Hiriko OHZri atxikitako lurzoruaren balio-txosten berria onartzeko, tasa murriztu beharko da,
etxebizitzetarako OHZren kuota aurreko ekitaldietan ordaindutakoaren antzerakoa izateko.
13

2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian).
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Karga-tasa
A) Hiri izaerako ondasunak 14:
B) Landa-ondasunak 15:

% 0,22
% 0,6

2020 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2019/12/30ko ALHAOn, 149 zenbakian, sartu
zen).
15
2018 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2017/12/27ko ALHAOn, 147. zenbakian, sartu
zen.)
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