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45/1989 FORU ARAUA, uztailaren 19koa, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergarena (INDARREAN 
DAGOEN TESTUA) 
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ZIOEN AZALPENA 

Abenduaren 28ko 39/88 Legea -Ogasun Lokalak arautzen dituena- 1978.ean hasi zen zerga-sistemaren 
berriztatzean, funtsean, urrats berri bat izan da. Lege horren funtsezko helburuetako bat, autonomi oinarrizkotasuna 
benetakoa eta eraginkorra izan dadin nahiko eskuarteez Erakunde Lokalak hornitzea da.  

Helburu honek berak, eta indarreango Kontzierto Ekonomikoan agintzen denarekin bat, 39/88 Legea Lurralde 
Historiko honen Zerga-Sistemari egokitzea lehenik nahi du, zertarako sei Foro Arau antolatzen dira; zeinetatik batek 
egitura orokor bat duen -izakera horretaz, beste gai batzuen artean, Udal Erakundeen, Udalgainetikoen eta Udalerria 
baino txikiagoa den lurralde esparruen eskuarteak arautzen bait ditu- eta beste bostek Lurralde Historikoko Udalerri orok 
eskatu behar dituzten Zergak arautzen dituzte (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomi Ihardunen gaineko Zerga, 
Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga) baita zeinen jartzea aukerakoa dena (Eraikuntzen, Instalazioen eta 
Obren gaineko Zerga eta Hiri Izakerazko Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga).  

 

l. KAPlTULUA. 

IZAERA, ZERGA EGINTZAK ETA SALBUESPENAK (aldatua uztailaren 17ko 13/2000 Foru Arauaren bidez) 

 

1. artikulua 
 
 

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga zeharkako tributua da. Zerga gaia Arabako Lurralde Historikoko 
udalerrietan obra edo hirigintza lizentzia 1behar duen eraikuntza, instalazio edo obra bat egitea da, baita lizentzia 
lortzen ez bada ere, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera karga jasanarazten duen udalaren ardura bada. 
(aldatua apirilaren 15eko 13/2013, Foru Arauaren bidez) 

 

1. artikulua bis (gehitua uztailaren 17ko 13/2000 Foru Arauaren bidez) 

Zergatik salbuetsita egongo dira: 

a) Estatuaren, Autonomi Erkidegoen, Lurralde Historikoen edo Toki Erakundeen jabegokoa den edozein 
eraikuntza, instalazio edo obra egitea, beroni lotuak egonik, errepideetara, trenbideetara, aireportuetara, obra 
hidraulikoetara, herriak eta beren hondar-uren garbiketara zuzenean bideratuak izango badira, nahiz eta hauen 
kudeaketa Autonomi Erakundeek burutu, inbertsio berridun obrak, nahiz kontserbaziozkoak izanik. 

b) Arabako Lurralde Historikoaren Udalen jabegoko edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea, zeinaren 

xedea zerbitzu edo erabilera publikoa baiten. 

c) Ondasun Higiezinen gaineko Zergako (uztailaren 19ko 42/1989 Foru Araua) 4. artikuluko 1. idatz zatiko k) 
letran jasotako salbuespena aplikagarri zaien ondasunetan egindako edozein eraikuntza, instalazio nahiz obra egitea.” 
Udalek zerga horretatik salbuetsitzat aitortu ahalko dituzte eraikinetan edo lehendik existitzen diren eraikinetan 
arkitektura oztopoak kentzeko egiten diren lanak edo eraikuntzak . ( c) atalak  gehituta otsalilaren 26ko 3/2001 Foru 
Arauaren bidez eta altadua maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauaren  bidez) 

 

 

II. KAPITULUA 

SUBJEKTU PASIBOAK 

2. artikulua. 

                                                           

1 Otsailaren 7ko 1/2000 Foru Arauak; uztailaren 17ko 13/2000 Foru Arauak; otsailaren 26ko 3/2001 Foru Arauak; 
martxoaren 31ko 12/2003 Foru Arauak;  maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauak; otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauak eta 
uztailaren 3ko 14/2008 Foru Arauak; abenduaren 22ko 18/2011 Foru Arauak; eta apirilaren 15eko 13/2013 Foru Arauak 
egindako aldaketak jasotzen ditu. Jatorrizko testua  (ALHAO 99 aIea, 1989/08/28. Gehig.)  
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1. Hauek dira, zergadun gisa, zerga honen subjektu pasiboak: 
pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatz-zatian aipatutako 
erakundeak, baldin eta higiezin batean egiten den eraikuntza, instalazio edo obraren jabe badira, higiezinaren jabe izan 
zein ez. 

Aurreko paragrafoan xedatutakoari dagokionez, eraikuntza, instalazio edo obraren jabea hura egiteko gastuak 
edo kostuak jasaten dituena da. (atala aldatua martxoaren 31ko 12/2003 Foru Arauaren bidez eta otsailaren 28ko 
6/2005 Foru Arauaren bidez) 

 
2.  Eraikuntza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez badu, beraren ordezko subjektu 

pasibotzat joko da eraikuntza, instalazioa edo obra egiteko lizentzia eskatzen duena edo erantzukizunpeko aitorpena 
edo aurretiazko berriematea aurkezten duena edo eraikuntza, instalazioa edo obra egiten duena. 

 

Ordezko subjektu pasiboak ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa eskatu ahal izango dio zergadunari. (atala 
aldatua marxoaren 31ko 12/2003 Foru Arauaren bidez, eta apirilaren 15eko 13/2013, Foru Arauaren bidez) 

 

 

III. KAPITULUA 

OINARRI EZARGARRIA, KUOTA ETA ZOR-SORTZAPENA 

3. artikulua  

1. Eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren kostu erreal eta egiazkoek osatuko dute oinarri zergagarria, eta 
ondorio horietarako, benetako kostutzat gauzatze materialaren kostua jotzen da. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergak eta erregimen berezien berezko beste antzeko zergek, eta eraikuntza, instalazio edo 
obra horiekin loturiko tasek, prezio publikoek eta ondare prestazioek ez dute zerga oinarria osatzen, publikoak eta tokian 
tokikoak direnean, ez eta profesionalen soldatek, kontratistaren enpresa etekinak, eta gauzatze materialaren kostua 
zorrotz osatzen ez duen beste edozein kontzeptuk ere. (aldatua  otsailaren 7ko 1/2000 Foru Arauaren bidez eta gero 
martxorren 31eko 12/2003 Foru Arauaren bidez) 

2.- Oinarri ezargarriari karga tasa aplikatuz aterako da zerga honen kuota.  

3.- Udal bakoitzak zehaztuko du zerga tasa, tasa hori, ordea, ezin da % 5 baino gehiagokoa izan. (aldatua 
martxoaren 31eko 12/2003 Foru Arauaren bidez) 

4.- Zergaren zor-sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hastean bertan gertatzen da, beharrezko lizentzia 
jaso ez bada ere.  

 

IV. KAPITULUA 

KUDEAKETA 

4. artikulua 
 

1. Aginduzko lizentzia ematen bada edo erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiazko berriematea aurkezten 
bada, edo lizentzia eskatu edo eman ez arren (edo eskatu eta ukatu arren) edo aitorpena edo berriematea aurkeztu ez 
arren eraikuntzari, instalazioari edo obrari ekiten bazaio, konturako behin-behineko likidazioa egingo da, eta horretarako 
honela kalkulatuko da zerga oinarria: 

 
a) Interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera, baldin eta elkargo ofizial eskudunak ikusonetsi badu, 

ikusonespena aginduzko betekizuna izanez gero. 
 

b) Zerga ordenantzan modulu edo indizeak ezartzen badira berariaz, horiexen arabera. (aldatua apirilaren 
15eko 13/2013, Foru Arauaren bidez) 

 

 

2.- Benetan egindako eraikuntzak, instalazio edo obrak euren egi-benetako kostua ikusiz, Udalak, bidezko 
administrazio egiaztapena eginda, aldatu egingo du, hala badagokio, aurreko idazatian aipatzen den oinarri ezargarria, 
dagokion behin-betiko likidazioa eginez, eta dagokion zenbatekoa subjektu pasiboari eskatuz edo, hala gertatuz gero, 
itzuliz.  

3.- Zerga ordenantzek honako hobariak arautu ahal izango dituzte zerga kuotari dagokionez: 
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a)  % 95ekoa ere izatera irits daitekeen hobari bat: interes berezikotzat edo udal erabilerakotzat aitortutako 
eraikuntza, instalazio edo obren alde, aitorpen hori justifikatzen duen gorabehera sozial, kultural, historiko eta artistiko 
edo enplegua sustatzekoa egonez gero. 

b) % 95era arteko hobaria eguzki energiaren autokontsumorako aprobetxamendu termikoa edo elektrikorako 
sistemak ezartzen dituzten eraikuntza, instalazio edo obren alde. Hobari hau aplikatzeko ezinbestekoa izango da beroa 
sortzeko instalazioan administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak jartzea. 

 
Hobari hau eguzkiaren energia aprobetxatzeko sistemetarako kopuruei soilik aplikatu ahal izango zaie, baldin eta 

inbertsioa nahitaezkoa ez bada indarreko legeriaren arabera. 
 

Letra honetan ezarritako hobaria aurreko a) letrako hobaria aplikatzearen emaitzako kuotari aplikatuko zaio, halakorik 
egonez gero.  (aldatua maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauaren bidez, eta abenduaren 22ko 18/2011 Foru 
Arauaren bidez).  

c)  % 50ekoa ere izatera irits daitekeen hobari bat: azpiegituretan egiten diren inbertsio pribatuak sustatzeko 
planei lotutako eraikuntza, instalazio edo obren alde. 

Letra honetan xedatutako hobaria aurreko a) eta b) letretako hobariak aplikatuta ateratzen den kuotari ezarriko 
zaio. 

 
d) % 50era arteko hobaria babes publikoko etxebizitzei lotutako eraikuntza, instalazio edo obretarako. 
 

 Aurreko letretan aipatutako hobariak aplikatu baldin badira, letra honetako hobaria aurreko horiek aplikatuko 
ondoren aplikatuko da  ( d) atala  aldatua uztailaren 3ko 14/2008 Foru Arauaren bidez) 

 

e)  % 90ekoa ere izatera irits daitekeen hobari bat: ezgaien sarbide eta bizigarritasun baldintzak hobetzen 
dituzten eraikuntza, instalazio edo obren alde. 

Letra honetan xedatutako hobaria aurreko letretako hobariak aplikatuta ateratzen den kuotari ezarriko zaio. 

Idatz zati honetako hobarien gainerako edukiko nahiz formako alderdiak zerga ordenantzan arautuko dira. Beste 
alor batzuen artean, zerga ordenantzak aipatutako hobari guztiak edo batzuk aldi berean aplikatu ahal diren zehaztuko 
du. 

(Aldatua 31eko martxoaren 12/2003 Foru Arauaren bidez, uztailaren 3ko 14/2008 Foru Arauaren bidez eta 
abenduaren 22ko 18/2011 Foru Arauaren bidez) 

 

4. Udalek zerga hau exijitu ahal izango du autolikidazioaren bidez (gehitua martxoaren 31eko 12/2003 Foru 
Arauaren bidez) 

5. Udalek, zerga ordenantzen bitartez, zerga hori eta baimena emateari dagokion tasa elkarrekin eta 
koordinatuta kudeatzeko sistemak ezarri ahal izango dituzte. (gehitua martxoaren 31eko 12/2003 Foru Arauaren 
bidez) 

 

 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

Lehenengoa   

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga, hala gertatuz gero, 1990.eko urtarrilaren lehenengoaz 
geroztik esijituko da.  

Egun horretara arte, Foru Arau honek araupetzen duen zergak ordezkatzen dituen tributuak eskatuko dira.  

Bigarrena  

Foru Arau honek aipatzen dituen udalerrien egungo tributuen ezabaketa, haren aplikazioaren ondorioa izanik, bai 
era tributu horientzat aginduzko diren xedapenen indargabeketa administrazioak, xedapen horien arabera, aurretik 
sortutako zorrak esijitzeko duen Administrazioaren eskubidearen kalterik gabe ulertzen da.  

 

INDARGABETZE-XEDAPENAK 

Lehenengoa 

Foru Arau hau indarrean jartzetik aurrera, bertan ezarritakoaren aurka doazen maila bereko nahiz beheragoko 
xedapenak indarrik gabe utziko da.  
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Bigarrena  

Aurreko idazatian xedatutakoa Foru Arau honen Xedapen Iragankorretan ezarritakoaren, kalterik gabe ulertzen 
da.   

 

AZKEN XEDAPENAK 

Lehena  

Foru Aldundiari baimena ematen zaio, Foru Arau han garatu era aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.  

Bigarrena 
 

Foru Arau hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin egunaren biharamonetik 
jarriko da indarrean. 


