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BALIOEN TXOSTENA BERRIA ETA ONDASUN HIGIEZIEN GAINEKO ZERGA 
  

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 2016ko martxoaren 22ko 158. erabakiaren 
bitartez, Gasteizko udalerrirako egindako Ondasun Higiezinen gaineko Zergari atxikitako on-
dasun higiezin lurzoru eta eraikuntzen Balioen Txostena onetsi zen. Apirilaren 15eko ALHAO, 
42. zk. 

Txostenean ezartzen den balioespen-prozedura eta bertan finkatutako balioespen-modulu eta 
koefizienteak Gasteizko higiezinen katastro-balioa zehazteko baliatzen direnak dira, eta bat 
egiten dute Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarriarekin. 

Balioen Txosten berriak katastro-balio berrien murrizketa garrantzitsua jasotzen du aurrekoen 
aldean, merkatuaren egoeraren arabera. 

2017tik aplikatu zaizkio balio horiek Ondasun Higiezinen gaineko Zergari eta Hiri-lurren Balio-
gehikuntzaren gaineko Zergari. 

Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, balioespen berriarekin zerga-oinarria 21.788.137.030,26 
eurotik (2016) 14.009.159.990,48 eurora (2017) igaro da. 

2017rako zerga-tasa aldatu da, diru-bilketari eusteko (ordenantza fiskala). Udalbatzaren 
2016ko irailaren 9ko erabakia. 2016ko abenduaren 16ko ALHAO, 104. zk. 

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergan, zerga-oinarriaren murrizketa handiagoa izan 
da, lurzoruaren balioak, proportzionalki, eraikuntzarenak baino gehiago murriztu baitira —hori 
da katastro-balio osoaren beste osagaia—. 

Balio berriak indarrean sartzearen ondorioz 2017an zerga honetarako —koefizienteei eta zer-
ga-tasei zegokienez— egin zen proposamenak moteldu egin zuen diru-bilketaren erorketa, eta 
doitu, aldi berean, udal politika fiskalean azken urteetan erreserbatua zitzaion konfigurazioa, 
non zerga hori diru-bilketaren muntari zegokionez laugarrena izatetik bigarrena izatera igaroa 
baitzen, beraren gainera ekarria zenez, neurri handian, tradizioz OHZri zegokion zeregina, 
higiezinen jabetzaren gaineko zerga gisa. (Ordenantza fiskala). Udalbatzaren 2016ko aben-
duaren 23ko erabakia. 2016ko abenduaren 28ko ALHAO, 146 zk. 

Fiskalitateari buruzko batzorde txostengilea. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. 
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2017rako zerga-tasa aldatu da, diru-bilketari eusteko (ordenantza fiskala). Udalbatzaren 
2016ko irailaren 9ko erabakia. 2016ko abenduaren 16ko ALHAO, 104. zk. 

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergan, zerga-oinarriaren murrizketa handiagoa izan 
da, lurzoruaren balioak, proportzionalki, eraikuntzarenak baino gehiago murriztu baitira —hori 
da katastro-balio osoaren beste osagaia—. 

Balio berriak indarrean sartzearen ondorioz 2017an zerga honetarako —koefizienteei eta zer-
ga-tasei zegokienez— egin zen proposamenak moteldu egin zuen diru-bilketaren erorketa, eta 
doitu, aldi berean, udal politika fiskalean azken urteetan erreserbatua zitzaion konfigurazioa, 
non zerga hori diru-bilketaren muntari zegokionez laugarrena izatetik bigarrena izatera igaroa 
baitzen, beraren gainera ekarria zenez, neurri handian, tradizioz OHZri zegokion zeregina, 
higiezinen jabetzaren gaineko zerga gisa. (Ordenantza fiskala). Udalbatzaren 2016ko aben-
duaren 23ko erabakia. 2016ko abenduaren 28ko ALHAO, 146 zk. 

Fiskalitateari buruzko batzorde txostengilea. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. 

Hainbat saio egin ziren zergaren egoera ezagutzeko, 2016ko apirilaren 14n eta maiatzaren 
5ean, 12an eta 25ean, horretarako eratutako fiskalitateari buruzko batzorde txostengilean. 


