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Arartekoaren 2018R-2754-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren 

bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 2017ko ekitaldiko ondasun 

higiezinen gaineko zergari errekargua (hornidura kontsumoak, PFEZaren aitorpenak) 

aplikatu zaion higiezina interesdunaren ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko 

aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak emanez. Horrez gain, hala badagokio, 

kexa aurkeztu duen familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabetzeko ebazpena 

eman dezan iradoki diogu. 

 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Interesdunak Arartekoaren esku-hartzea eskatu du, Maruri-Jatabeko Udalak 

2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari (OHZ) dagokion 

ordainagiria kargatzean % 50eko errekargua ezarri diotelako zerga horren 

kuota likidoaren gainean. Izan ere, dioenez, familiak jabetzan duen etxebizitza 

bakarra udalerri horretan dago eta beren ohiko etxebizitza da. 

 

2. Halaber, pertsona horrek adierazi du, 2017ko urriaren 10ean kontu 

korrontean ordainagiria kargatu ziotela hauteman zuenean, Bizkaiko Foru 

Aldundiarekin eta Maruri-Jatabeko Udalarekin harremanetan jarri zela. 

Dioenez, orduan jakinarazi zioten, 2017ko OHZren ordainagiriaren kuota 

likidoaz gain, % 50eko errekargua aplikatu ziotela, etxebizitza hori okupatu 

gabe zegoelako. 

 

3. Kexa aurkeztu duen familia ez zetorren bat errekargu hori aplikatu izanarekin 

eta, hortaz, 2017ko urriaren 17an, toki erakunde horretan errekurtsoa jarri 

zuen. Errekurtso horren bidez, zergadunak azaldu zuen familiaren ohiko 

etxebizitza errekargua ezarri zaion higiezina zela eta oraindik ere horixe bera 

dela. Dioenez, familia han bizi izan da, etenik gabe, etxebizitza erosi 

zutenetik. 

 

Halaber, nabarmendu zuen ohiko etxebizitza egitatezko kontu bat dela, eta 

hori egiaztatzeko ezin dela bakarrik oinarri hartu pertsona horiek udal erroldan 

izena emanda dauden edo ez. Horrez gain, adierazi zuen toki erakundeek 

erraz egiazta dezaketela interesdunak benetan adierazitako higiezinean bizi 

diren; horretarako, udaltzain, aguazil edo horretarako izendatutako udal 

plantilako beste norbaitek higiezinera joan besterik ez du. 

 

Nolanahi ere, etxebizitza benetan okupatuta zegoela eta familia horren ohiko 

etxebizitza zela egiaztatze aldera, etxe horretan izandako elektrizitate, ur, 

telefono eta zergen gastuak aurkeztu zituen, eta toki erakunde horri jakinarazi 

zion PFEZan etxebizitza horren erosketa kentzen ziotela, eta beraz, bere 

benetako bizilekua zela. Hala ere, toki erakunde horrek aipatutako errekurtsoa 

ezetsi zuen “(…) Considerando que en la fecha de devengo del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, 1 de enero de 2017, no constaba en el padrón 

municipal ningún ocupante en el inmueble sito en (…) de Maruri-Jatabe. 
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Por lo tanto, como consecuencia, de todo lo expuesto, consideramos de 

acuerdo a la normativa el recargo interpuesto en la liquidación del impuesto 

sobre bienes inmuebles, relativo al bien objeto de cuestión”.  

 

4. Kexagileak aitortu du ez duela behar bezala jardun; izan ere, errekargua ezarri 

zaion etxebizitza bere ohiko bizilekua zen arren, (…) arte ez da Maruri-

Jataben erroldatu. Hala ere, bere esanetan, udal erroldan izena ematean 

izandako atzerapenetik ezin da ondorioztatu bere izenean dagoen etxebizitza 

hori ez denik bere ohiko bizilekua; izan ere, hori benetan eta etengabe egon 

da okupatuta. 

 

5. Arartekoak txosten bat eskatu zion Maruri-Jatabeko Udalari (ez ditugu han 

bildutako argudioak aurrekari hauetan jasoko, errepikakorrak ez izatearren) 

eta, horrekin batera, kexagilearen familiak 2016ko apiriletik 2017ko irailera 

egindako ordainketen (ur, argi nahiz telefono kontsumoak eta udal zergak) 

laburpenaren kopia helarazi genion, horiek azter eta balora zitzan. Halaber, 

erakunde honek egiaztatu zuen herritar horrek, PFEZaren aitorpenetan, 

Bizkaiko Foru Ogasunari adierazi izan diola bere familiaren egoitza Maruri-

Jataben zegoela, eta errekargua aplikatu zaion higiezina zela. 

 

6. Maruri-Jatabeko Udalak, orain gutxi egindako jakinarazpen labur batean, 

hauxe esan du: “2018ko otsailaren 1eko zure eskaerari erantzunez, 

142/2017 Alkatetza-Dekretua berrestea eskatzen duzuna, (…) jaunak 

jarritako berraztertzeko errekurtsoari emandako erantzuna dagokiona, 

jakinarazten dizut udalak bere erabakia berronetsi duela.”. 

 

 

Gogoetak 

 

 

1. Arartekoaren esku-hartzea eraginpekoak egindako eskaera zehatzari lotu 

behar zaio. Horretarako, kexaren planteamenduari heldu behar diogu, Maruri-

Jatabeko Udalak onartutako ordenantza fiskalak jasotzen dituen xedapenen 

arabera baina, betiere, aipatutako udal ordenantzari estaldura eta euskarria 

ematen dizkion foru araua ezartzen duen araudia oinarri hartuta. 

Horrenbestez, maiatzaren 18ko 4/2016 Foru Arauaren, Ondasun Higiezinen 

Gaineko Zergaren, 10.8. artikulua izan behar dugu abiapuntu. Artikulu horrek 

honako hau dio: 

 

“Ondasun higiezinek bizitegi-erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo 

hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean – hirugarrenen kasuan errentamenduz 

edo lagapen bidez –, udalek 100eko 50erainoko errekargua ezarri dezakete 

zergaren kuota likidoaren gainean. Errekargua zerga honen subjektu pasiboei 

exijituko zaie, haren sortzapena zerga sortzen den une berean gertatuko da, 

eta urtero likidatuko da, kuotarekin batera. 
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Bizitegi-erabilera duen ondasun higiezintzat hartuko da, hura kokaturik 

dagoen udalerriko erroldan egiaztatuta badago bertan bizi den/direnen ohiko 

bizilekua dela Ondasun Higiezinen Zergaren sortzapen datan. 

 

Errekargu honen aplikazioaren ondorioetarako, etxebizitzaren eranskinak 

barruan sartuko dira finka erregistral bakarra osatzen badute. 

 

Aurrekoa gora behera, udalek beren ordenantza fiskaletan ezarri dezakete zer 

kasutan ez den aplikatuko apartatu honetan aipatzen den errekargua.” 

 

2. 2017ko ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen Maruri-Jatabeko 

Udalaren udal ordenantza 2016ko abuztuaren 16ko 154. zenbakiko BAOn 

argitaratu zen, VIII. atalean “bizilekua ez direnez bizitegi-erabilerako higiezinei 

ezarri dakiekeen hautazko gainordaina” arautzen du, eta hau adierazten du: 

 

“Zergaren kuota likidoaren gainean %50ko errekargua ezartzen da ondasun 

higiezinek bizitegi-erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo 

hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –hirugarrenen kasuan errentamenduz 

edo lagapen bidez. 

 

Hala ere, errekargu hau ez da aplikatuko erortzear diren ondasun higiezinen 

kasuetan, ezta bizitzeko gutxienezko baldintzak ez dituztenetan. Udal 

teknikariek egiaztatu beharko dituzte egoera horiek.”(11. Artikulua) 

 

3. Maruri-Jatabeko Udalak emandako argudioek agerian uzten dute “en la fecha 

del devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 1 de enero de 2017, no 

constaba en el padrón municipal ningún ocupante en el inmueble…”, eta, 

egiaztapen bakar hori oinarri hartuta, errekurtsoa ezetsi egin zuen udal 

horrek. Ez zituen aintzat hartu, ordea, aurkeztutako alegazioak eta froga, 

dioenez 4/2016 Foru Arauaren 10.8. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez. 

 

Dena den, udalaren jardun horrek agerian uzten du Maruri-Jatabeko Udalak 

4/2016 Foru Arauaren 10.8. artikuluaren hitzez hitzeko edukiaren zati bat 

alde batera utzi duela. Izan ere, foru arauak berak berariaz aitortzen du 

erroldako datuek kasuan kasuko etxebizitza hura okupatzen duten pertsonen 

ohiko bizilekua delako presuntzioa baino ez dakarrela. Zehazki, bigarren 

tartekiak honako hau adierazi du: “Bizitegi-erabilera duen ondasun higiezintzat 

hartuko da, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan egiaztatuta badago 

bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela Ondasun Higiezinen Zergaren 

sortzapen datan.”  

 

Hau da, zerga sortu zen datan, urtarrilaren 1ean, erroldak emandako datuek 

erroldatuta dauden etxebizitzetako egoileen aldeko presuntzioa (aipatutako 

higiezina pertsona horien ohiko bizilekua dela onartuko da) baino ez dute 

jasotzen. 
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Pertsona bakoitzak erroldatuta dagoen higiezina ohiko bizileku duen 

presuntzioa (4/2016 Foru Arauaren 10.8. artikuluak jasotzen du) toki 

araubidearen oinarrien legearen 16. artikuluaren xedapenetan justifikatzen da. 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen legearen 16. artikuluak honako 

hau aitortzen du 1. paragrafoan: “Udalerriko errolda udalerriko auzotarrak 

jasota agertzen dituen administrazio-erregistroa da. Erroldako zehaztasunak 

udalerrian bizilekua izan eta bertan ohiko egoitza izatearen froga dira. 

Zehaztasun horien gainean emandako ziurtagiriak agiri publiko eta fede-

emaileak izango dira administrazio-ondorio guztietarako.”  

 

Hala ere, jurisprudentzia oparoak agerian utzi duenez, herritar bat erroldan 

izena emanda egoteak ez dakar presuntzio ukaezina, baizik eta etxebizitza 

horretan bizi den “iuris tantum” presuntzioa. Beraz, horren aurkako frogak 

aurkez ditzake erroldako datuak zalantzan jartzen dituen edonork. 

 

Alde horretatik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 

10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 103. artikuluan jasotako xedapenak 

gogora ekarri behar ditugu; izan ere, arau horrek hauxe ezartzen du frogabide, 

balorazio eta froga zamari lotuta: 

 

“1. Zerga-prozeduretan, Kode Zibilean eta Prozedura Zibileko Legean 

frogabideez eta frogaren balioespenaz ezarritako arauak aplikatuko dira, 

zerga-arautegian besterik ezarri ezean. Beste estatu batzuek edo nazioarteko 

zein nazioz gaindiko beste erakunde batzuek elkarren laguntzaren esparruan 

emandako frogak edo informazioak dagokien prozeduran jaso ahal izango 

dira, aurreko lerroaldearen arabera dagokien froga -balioarekin. 

2. Zergak aplikatzeko prozeduretan, eskubide bat baliarazi nahi duenak hura 

sortu duten egitateak frogatu behar ditu (froga-zama). . 

3. Baldin eta Zerga Administrazioak bere esku baditu froga-elementuak, 

zergapekoek haiek zehatz-mehatz adierazita beteko dute eskubidea frogatu 

beharra” 

 

Honako hau dakar horrek: higiezin jakin bat bere ohiko etxebizitza dela dioen 

edozein pertsonak onartutako eta zuzenbidearen arabera baliozkoa den 

edozein frogabideren bitartez aurkez dezake higiezin horretan bizi den froga, 

nahiz eta ez egon hor erroldatuta. 

 

Alde horretatik, higiezin jakin bat pertsona baten ohiko etxebizitza dela 

egiaztatzeko baliozko bitarteko ugari izan daitezke: etxebizitzan izandako 

hornidura kontsumoak, dokumentu publikoetan ohiko etxebizitza aitortu 

izana, eta abar. 
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Ohiko etxebizitza egiaztatzeko aurkeztutako froga elementuak ez dira, udal 

errolda bezala, froga sendotzat hartuko. Hortaz, administrazioak horiek 

baloratu eta onar edo ezets ditzake, dagozkion arrazoiak emanez, erroldan 

ageri diren datuak indargabetu dituzten jo edo ez. 

 

Hala ere, kasu jakin honetan, ez dirudi Maruri-Jatabeko Udalak, ebazpena 

eman aurretik, aurkeztutako frogabideek interesdunak udal erroldan izena 

emanda ez egotetik ondorioztatutako datuak indargabetzen ote dituzten 

aztertu edo baloratu duenik. 

 

4. Bestalde, kontuan izan behar da etxebizitzaren gainean errekargu bat 

ezartzeak ondare higiezin alferrik izan ez dadin sustatzea baino ez duela xede. 

Izan ere, hauxe da helburua: okupatuta ez dauden etxebizitzen parke bat 

merkatuaren esku uztea, beste pertsona batzuek horiek alokairu erregimenean 

edo erabilera lagatzeko erregimenean erabili ahal izateko. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 

arabera: 

 

 

 

GOMENDIOA 

 

Maruri-Jatabeko Udalak 2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari 

errekargua (hornidura kontsumoak eta abar) aplikatu zaion higiezina interesdunaren 

ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak 

emanez, eta, hala badagokio, kexagileari igorritako errekargua ofizioz 

baliogabetzeko ebazpena eman dezan. 

 


