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ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA
I.
XEDAPEN OROKORRAK.
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga,
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foru-arauan eta zerga honi
buruzko foru-arauan ezarritakoari jarraituz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina
ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza udal-barruti osoan aplikatuko da.
II.

ZERGA-EGITATEA.

3. artikulua
Zerga honen zerga-egitatea izango da dagokion obra- edo hirigintza-lizentzia eskuratzeko
beharrezkoa den edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea, lizentzia hori eskuratu den edo
ez gorabehera, betiere berau ematea Udal honi badagokio.
4. artikulua
Besteak beste, honako hauek dira zerga-egitateak:
1. Oin berriko mota guztietako eraikinak edo instalazioak eraikitzeko obrak.
2. Mota guztietako eraikinak edo instalazioak handitzeko obrak.
3. Egiturari eragiten dioten aldaketak edo berrikuntza-obrak egitea, mota guztietako eraikin edo
instalazioetan.
4. Mota guztietako eraikin eta instalazioen kanpoaldeko itxura aldatzeko obrak.
5. Eraikinen barnealdeko antolaketa aldatzen duten obrak, euren erabilera edozein izanik ere.
6. Behin-behinean egin behar diren obrak, 1992ko ekainaren 26ko Lurzoruaren Araubideari eta
Hiri-antolamenduari buruzko Legearen testu bateratuaren 136. artikuluko 1. atalean
aipatutakoak.
7. Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.
8. Lur-mugimenduak, besteak beste, inausketak, erauzketak eta betelanak egitea, betiere
egintza horiek onetsitako edo baimendutako urbanizatzeko proiektuan edo eraikitzeko
proiektuan gauzatu beharreko obratzat zehaztuta eta antolatuta ez badaude.
9. Eraikuntzak eraistea, berehalako hondamenditzat jotzen direnak salbu.
10. Lurpeko instalazioak: aparkalekuak, industria-, merkataritza- edo lanbide-jardueretarako
instalazioak, zerbitzu publikoenak, edo lurpeari ematen zaion beste edozein erabilera
dutenak.
11. Bide publikotik ikus daitezkeen propagandako kartelak jartzea.
12. Gaitasun ekonomikoa egiaztatzen duten baliabide ekonomikoen eta obrarako lizentziaren
edo hirigintza-lizentziaren menpeko inbertsioa dakarren edozein obra, eraikuntza edo
instalazio.
5. artikulua
1)
Jabariaren titulartasuna Udal honi dagokion higiezinetan eginiko eraikuntzak,
instalazioak edo obrak ez dira zerga honen menpe egongo, betiere obraren jabearen izaera
badu.
2) Honako hauek ez dute zerga ordaindu beharrik izango:
a)
Zerga ordaintzetik salbuetsita egongo da edozein eraikuntza, instalazio edo obra
egitea, horren jabea Estatua, autonomia-erkidegoak, lurralde historikoak edo toki
erakundeak direnean, baldin eta, zergari lotuta egonik, zuzenean errepide, trenbide,
aireportu, obra hidrauliko eta populazioen eta ur zikinen saneamendura zuzenduta
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badago, nahiz eta horren kudeaketa, dela inbertsio-lanetan, dela artapen-lanetan,
organismo autonomoek edo erakunde publikoek egin.
b)
Zerbitzu edo erabilera publikoko edozein eraikuntza, instalazio eta obra egitea,
baldin eta horien jabeak Arabako Lurralde Historikoko Kontzejuak badira.
c)
Ureztatzea ezartzeko edozein eraikuntza, instalazio eta obra egitea, baldin eta
Arabako Foru Aldundiak onartutako Ureztatze Planaren barruan badago. Salbuespen
hori dagokie bai ureztatze-sistemak ezartzeko eraikuntza, instalazio edo obrei, bai
horiek mantentzekoei.
d)
Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legearen (uztailaren 3koa) 2.
artikuluko 2. atalaren a) eta b) hizkietan aipatutako monumentu izaera duten edo
monumentu baten zati diren ondasun higiezinetan egindako eraikuntza, instalazio edo
obrak egitea.
1
Hobariak: irizpide orokorrak
3)
Artikulu honetako hobariak interesdunek eskatu behar dituzte; eskaerak organo eskudunak
ebatziko ditu txosten teknikoa aztertu ondoren.
Zerga honen hobariak aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da eskatzaileak egunean edukitzea
Udalarekiko zerga betebeharrak.
Eraikuntza, instalazioa edo obra betearazteko agindu batek eraginda egiten bada, hobari hau ez
da aplikatuko.
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.
4. Hobarien bateragarritasuna:
Jarraian azalduko diren hobariak bateraezinak dira.
5. Eskaera aurkezteko epealdia eta hobariaren aldia:
Hobaria lizentzia eskaera aurkezten denean eskatu behar da; eskaerarekin batera hobaria
aplikatzeko beharrezkoak diren inguruabarrak gertatzen direla frogatzen duten agiriak aurkeztu
behar dira. Agiriok espedientean sartu behar dira obra amaierako ziurtagiria eman baino lehen.
6. Hobari kasuak:
Obra hauei aplikatuko zaie hobaria:
a) Ehuneko 50eko hobaria aplika daiteke obra Estatuak, Euskal Autonomia Erkidegoak edo
Arabako Foru Aldundiak sustatuta eta hirigintzakolizentziarekin egiten denean arlo jakin
batzuetako ekipamenduetarako sailkatutako lurzoruan (hezkuntza, kultura, osasuna, laguntza gizarte zerbitzuak-, administrazioa, herritarren babesa eta segurtasuna, hiriko zerbitzuak garajeak, hiltegiak, hornidura azokak eta abar- eta hilerriak).
b) Ehuneko 50eko hobaria aplika daiteke eraikuntza, instalazioa edo obra eraikinen ikuskapen
teknikoaren txostenak eskatuta egiten denean.
c) Ehuneko 50eko hobaria aplika daiteke, gehienez, eraikuntzan, instalazioan edo obran
eraikinen ikuskapen teknikoaren txostenean eskatutako guztia bete dela frogatuz gero.
4)
Interes publikoa dela-eta, Estatuak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Arabako
Foru Aldundiak sustatutako eta horien hirigintza-lizentzia duten obrak kuotaren
zenbatekoaren % 95eko hobaria jaso ahal izango dute, baldin eta hiri-lur gisa
sailkatutakoetan garatzen badira eta mota hauetakoak badira: hezkuntza, kultura, osasuna,
laguntza (gizarte-zerbitzuak), administrazioa, herritarren babesa eta segurtasuna, hirizerbitzuak (aparkalekuak, hiltegia, hornidura-azoka...) eta hiltegiak. Onura fiskalak
emateko, eskatu egin behar dira. Onura fiskalen ondorea atzeraeraginezkoa izango da
salbuespen-eskaera 2008ko azaroaren 15a baino lehen egin zen obretarako.
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2018 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2017/12/27ko ALHAOn, 147. zenbakian, sartu
zen.)
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III.
SUBJEKTU PASIBOAK.
6. artikulua
1. 2Subjektu pasiboak dira, zergapeko diren heinean, pertsona fisikoak, pertsona
juridikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluko 3. atalean ageri
diren erakundeak, eraikuntza, instalazio edo obraren jabeak badira, berau egiten den
higiezinaren jabeak izan ala ez.
2. Eraikuntza, instalazioa edo obra ez badu zergapeko subjektu pasiboak egiten, horren
ordezko subjektu pasiboaren izaera hartuko dute dagozkion lizentziak eskatzen
dituztenek edo eraikuntza, instalazio zein obrak gauzatzen dituztenek. Ordezkoak
ordaindutako zerga-kuotaren zenbatekoa eska diezaioke zergapekoari.
7. artikulua
1. Zergapekoaren ordezko subjektu pasiboaren izaera hartuko dute zergapekoak eurak ez
izanda eraikuntza, instalazio edo obrak egiten dituztenak edo horien lizentziak eskatzen
dituztenak.
2. Nolanahi ere, Udal Administrazioak zergapeko pertsona edo erakundearen identitatea eta
helbidea eskatu ahal izango dio zergapekoaren ordezkoari.
IV.
ZERGA-OINARRIA.
8. artikulua
1. 3 Zergari dagokion zerga-oinarria osatzen dute eraikuntza, instalazio edo obraren
kostu errealak eta eraginkorrak, eta halakotzat joko da, ondorio horietarako, horri
dagokion exekuzio materialaren kostua. Balio Erantsiaren gaineko Zergak eta
erregimen bereziko antzeko gainerako zergek ez dute zerga oinarria osatzen, ez eta
toki izaera duten tasa, prezio publiko eta bestelako ondarezko prestazioek ere, hala
badagokio, eraikuntza, instalazio edo obrekin lotura dutenek, ezta profesionalen
ordainsariek, kontratistaren enpresa-etekinak edota hertsiki exekuzio materialaren
kostua osatzen duten bestelako kontzeptuek ere.
2. Aurreko puntuan ezarritako ondoreetarako, exekuzio-aurrekontuaren gaineko behinbehineko likidazioan sartuko dira materialen kostuak, proiektuaren eta zuzendariaren
ordainsari teknikoak, industria-onura eta aurretiko lanak eta lan osagarriak.
3. Udal-lizentziarik gabeko eraikuntza, instalazio eta obren kasuan, zerga-oinarria Udal
Administrazioak ezarriko du.
.
V.
ZERGA-KUOTA.
9. artikulua
Zerga honen kuota zerga-oinarriari aplikatzen zaion zerga motaren emaitza izango da, kasu
honetan eranskinean (tarifa) azaltzen dena.
VI.
SORTZAPENA.
10. artikulua
Zerga eraikuntza, instalazio edo obra hastean sortuko da, horri dagokion lizentzia lortu ez bada
ere.
VII.

KUDEAKETA.

11. artikulua
2 2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn, 148 zenbakian, sartu
zen).
3 2004 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2003/12/31ko ALHAOn, 153 zenbakian, sartu
zen).
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Aginduzko lizentzia ematean behin-behineko likidazioa egingo da. Horretarako, zerga-oinarria
interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera zehaztuko da, betiere aurrekontu hori
dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsi badu. Bestela, zerga-oinarria udal-teknikariek zehaztuko
dute, proiektuaren kostu zenbatetsiarekin bat etorriz.
12. artikulua
Lizentzia eman ondoren hasierako proiektua aldatzen bada, beste aurrekontu bat aurkeztu
beharko da, behin-behineko likidazio berria egiteko, aurrekontu aldatuak jatorrizkoa
zenbateraino gainditzen duen kontuan hartuta.
13. artikulua
1. Behin gauzatutako eraikuntza, instalazio edo obrak amaituta, aintzat hartuta horren kostu
erreal eta efektiboa zein izan den, Udal Administrazioak, bidezko administrazioegiaztapenaren bidez, hala badagokio, zerga-oinarria aldatuko du. Ondoren, dagokion
behin betiko likidazioa egin eta subjektu pasiboari eskatuko edo itzuliko dio, bidezkoa
bada, dagokion zenbatekoa.
2. Aurreko atalean xedatutakoaren ondorioetarako, obra amaitu ondorengo edota berau
behin-behinean jaso ondorengo hilabetean, egoera hori egiaztatzen duen aitorpena
aurkeztuko da udal-administrazioak horretarako emango duen inprimakian. Horrekin
batera, obraren eskumeneko zuzendariak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da,
kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsitakoa, bideragarria bada. Horren bidez,
obren kostu osoa ziurtatuko da, bai eta proiektuaren eta zuzendaritzari dagozkion
eskubideak, industria-onura eta horien ondorioz sor daitezkeen beste batzuk ere”.
14. artikulua
Zerga likidatze aldera, administrazioaren isiltasuna ezarrita emandako lizentzien balioa berariaz
emandako lizentzien balioaren parekoa izango da.
15. artikulua
Udalak zerga hori eskatu ahal izango du auto-likidazioko erregimenean.
16. artikulua
Lizentzia baten titularrak erabakitzen badu uko egitea obra, eraikuntza edo instalazioak egiteari
eta hala adierazten badu berariaz eta idatziz, Udaletxeak derrigor itzuli edo baliogabetu beharko
du behin-behinean egindako likidazioa, bere horretan.
17. artikulua
Behin lizentzia bat iraungi denean, Udalak itzuli edo indargabetu egingo du ezarritako
likidazioa, titularrak berritzea eskatu eta Udalak berritze hori baimentzen duenean salbu.
18. artikulua
Eraikuntzak beharrezko lizentzia eskuratu gabe eginez gero, gauzatutako obraren balioaren
% 5eko isuna ezarriko zaie. Zigorra aplikatu egingo da, Udalak eginiko likidazioa gorabehera,
ordenantza honen eranskinean ezarritako zerga motarekin bat etorrita.
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Eranskina: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza
Fiskalaren tarifa.
Eraikuntza, instalazio edo obra mota.
Oin berria
Egiturak aldatzea
Eraikuntzen kanpoko itxura aldatzea
Eraikuntzak eraistea
Barneko birmoldaketak eta instalazioak
Labrazako kontzejuan Babes Ofizialeko Erregimeneko etxeak sustatzea
Kooperatibek sustatutako Babes Ofizialeko Erregimeneko etxeak sustatzea
Likidazioaren emaitzak zenbateko honetara iristen ez denerako gutxieneko kuota:

Karga-tasa
%3
%3
%3
%3
%3
%2
% 24
6 euro.

4 2003 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2002/12/28ko ALHAOn, 147 zenbakian, sartu
zen).
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