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Arartekoaren 2018R-2425-18 Ebazpena, 2019ko azaroaren 12koa. Horren bidez, 

Hondarribiko Udalari gomendatzen zaio ofizioz baliogabetu ditzala OHZ zela-eta 

kexagileari igorritako likidazio errekargudunak, etxebizitza errentan emanda 

zegoelako. 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) andreak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, Hondarribiko Udalak berriro 

ere kargatu zuelako haren jabetzako etxebizitzaren 2018ko ekitaldiko 

ordainagiria, % 50eko errekargua ezarriz Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 

(OHZ) kuota likidoari. Etxebizitza herri horretako (…)n zegoen, eta haren 

erabilera eta gozamena (…) jaunak zuen esleituta, errentamendu-kontratu baten 

bidez. Kontratu hori 2016ko abenduaren 14tik 2018ko abenduaren 15era arte 

egon zen indarrean. 

 

2. Zergadunak adierazi zuen, aurreko urteetan bezala, errekurtso bat aurkeztu zuela 

Hondarribiko Udalak igorri zion ordainagiri errekargudunaren aurka, ez zegoelako 

ados errekargua ezarri izanarekin. Horretarako, agiri hauek aurkeztu zituen: 

alderdiek sinatutako errentamendu-kontratuaren kopia, Gipuzkoako Etxebizitzako 

Lurralde Ordezkaritzan errentamendu-kontratuaren fidantza erregistratu eta 

gordailutu izanaren kopia eta etxebizitzan izan ziren azken argi- eta ur-

kontsumoen ordainagirien kopia. Kexagileak aitortu zuen azken dokumentazio 

hori higiezinaren errentariak eman ziola; izan ere, hark erabiltzen zituen 

aipatutako zerbitzuak, eta, beraz, hura zen hornidura-kontratuen titularra. 

 

3. Aitzitik, toki-erakunde horrek ezetsi egin zuen errekurtsoa, alkatetza-dekretu 

bidez, beste argudiorik eman gabe, arrazoi hau zela-eta: “Aurkeztutako 

erreklamazioak aztertuta, eta ikusirik Biztanleen Udal Erroldan 2018ko 

urtarrilaren 1ean zerga-helbide hori duen etxebizitzan ez dagoela pertsonarik 

erroldatuta, eta ez dela etxebizitza hori ohiko bizilekua denik egiaztatu.” 

 

4. Arartekoak txosten bat eskatu zion Hondarribiko Udalari —haren arrazoiketa ez 

dugu aurrekari hauetan jasoko, errepikakorrak ez izateko—, eta haren bidez 

eskatu zion berriz azter zezala hartutako erabakia. 

 

5. Erakunde honek ez zuen informaziorik jaso, eta, beraz, berriz ere eskatu zion 

lankidetza Hondarribiko Udalari, 2019ko irailaren 24an. 

 

Erantzun guztietan bezala, Hondarribiko Udalak honako hau adierazi du: 

 

“Esp. Zbk.: 2019SDEP0007 

 

Izenburua: Txostena Arartekoaren 2425/2018/QC erreferentzia duen 

espedienteri lotutako errekerimenduari buruz.  
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201909/05an sarrera eman zitzaion, Udal Erregistro Orokorrean (2019-7114) 

Arartekoak aurkeztutako errekerimenduari. 

 

Errekerimenduari erantzunez, jarraian 2018ESRE0029 espedienteari dagokion 

egoera laburbiltzen da: 

 

- (…)k 2018/08/03an aurkeztutako berraztertze errekurtsoaren ebazpena 

2018/09/29an jakinarazten da. 

- (…)k 2018/10/26an Gipuzkoa Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren 

aurrean erreklamazioa aurkezten du. 

- 2018/12/17an Arartekoaren ebazpena berrikusteko 2425/2018/QC 

erreferentzia zenbakidun eskariari sarrera ematen zaio udal honetan. 

- 2019/09/05ean Arartekoaren errekerimenduari sarrera ematen zaio 

espediente hau bideratzeko beharrezko informazioa bidaltzeko berriz eskatuz. 

 

Momentu honetan 2018ESRE0029 espedientea Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko 

Administratiboan aurkeztutako erreklamazioa ebatzi zain dago. Auzitegi horretan 

aurkeztutako erreklamazioaren kopia bidaltzen zaizue zuen espedienteari 

gehitzeko, hala badagokio.” 

 

Aurrekari horiek ikusita, Arartekoak egokitzat jo du ebazpen hau ematea, honako 

gogoeta hauekin bat: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Udal zergen esparruan zenbait aldaketa sartzen dituen uztailaren 4ko 

4/2012 Foru Arauak aldatu egin zuen uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 

(Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzkoa) 14. artikulua. Artikulu horren 5. 

apartatuak honako hau zioen joan den 2019ko otsailaren 20ra arte: 

 

“Ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean,eta subjektu pasiboaren edo 

hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –hirugarrenen kasuan errentamenduz edo 

lagapen bidez–, udalek 100eko 150erainoko 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. 

 

Errekargu hau aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza 

gisa erabiltzekoak diren lokalak etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat 

hartuko dira. Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira, finka erregistral 

bakarra osatzen dutenean. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da 

etxebizitza erabilerako ondasun higiezin bat ohiko egoitza dela baldin eta, 
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zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan egiaztatu 

badago bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela. 

 

Aurrekoa ahal izanik ere, udalek beren ordenantza fiskaletan ezarri dezakete zer 

kasutan ez den aplikatuko apartatu honetan aipatzen den errekargua”. 

 

 

2. Hondarribiko Udalak, 2013an, errekargu horren aplikazioa txertatu zuen OHZ 

arautzen duen udal-ordenantzan. 2018an, errekarguaren aplikazioa honela 

zegoen araututa: 

 

“4. Ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren 

edo hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –hirugarrenen kasuan errentamenduz 

edo lagapen bidez–, araudi honen eranskinean agertzen den moduan errekargua 

ezarriko zaie 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. 

 

Errekargu hau aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza 

gisa erabiltzekoak diren lokalak etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat 

hartuko dira. Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira, finka erregistral 

bakarra osatzen dutenean. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da 

etxebizitza erabilerako ondasun higiezin bat ohiko egoitza dela baldin eta, 

zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan egiaztatu 

badago bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela. 

 

5. Errekargu horren aplikaziotik salbuetsita egongo dira sortzapen datan ondoko 

egoeraren batean dauden higiezinak: 

 

5.1.- abenduaren 30eko Eusko Jaurlaritzaren 316/2002 Dekretuak araututako 

«Etxebizitza Hutsa Programa» esparruan, edo foru edo udal eremuko antzeko 

programen esparruan, lagatzekoak diren ondasun higiezinak. 

5.2.- Udal baimena duten ostatu eta ostalaritza jardueretara atxikitako 

etxebizitzak. 

5.3.- Modu jarraituan lanbide nahiz merkataritza jardueretarako erabili eta udal 

baimena duten etxebizitzak. 

5.4.- Haien titularra azken urtean hila diren ondasunak. 

5.5.- Aurri egoeran daudeneko adierazpena duten etxebizitzak. 

5.6.- Ondasun Higiezinen gaineko zergan hobariren bat dutenak. 

5.7.- Bat eginiko etxebizitzei, baldin eta, erregistroan finka ezberdinak badira eta 

errezibo desberdinak badituzte. Ondasunen jabea bakarra izan behar da. 

5.8.- Zergaren sortzapen dataren aurreko urteko azaro eta abenduan egindako 

eskualdakei.” 
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3. Titularraren ohiko bizilekua ez diren etxebizitzen gaineko OHZn errekargua 

ezartzeko gaitasuna gure antolamendu juridikoan jabetzari esleitzen zaion 

gizarte-eginkizunean oinarritzen da (Espainiako Konstituzioaren 33. artikulua). 

Hau da, gure ordenamendu juridikoak ez du eskubide absolututzat hartzen 

jabetzarako eskubidea. Aitzitik, aitortzen du jabariko ondasun-kategoria 

bakoitzak bete behar duen helburu edo onura sozialak mugatzen duela eskubide 

hori. Jabetza-eskubidearen gizarte-eginkizunak eskubide horren kanpoko muga 

gisa funtzionatzen du, eta eskubidearen beraren osagaia ere bada. 

 

 

4. Errekarguaren helburua herritarren jokabide jakin bat gaitzestea da: geldirik 

dagoen ondare higiezina edukitzea, etxebizitza bat eskuratzea gizartearen 

sektore askorentzat zaila den une batean. 

 

Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurak, 2017ko uztailaren 18ko Autoan, jo du 

zilegia dela OHZn errekargu gehigarri batekin kargatzea subjektu pasiboaren edo 

hirugarren baten ohiko bizilekua ez diren etxebizitzak, eta, beraz, erabaki hori ez 

dela gaitasun ekonomikoaren eta berdintasunaren printzipioen aurkakoa. 

 

Ondasun bat ez erabiltzeak edo normalean ez erabiltzeak erakusten du, 

Konstituzio Auzitegiak aitortu duenaren arabera, benetako aberastasuna edo 

aberastasun potentziala dagoela eta hori da, hain zuzen ere, karga berezi hori 

justifikatzen duena, gaitasun ekonomikoko printzipioarekin bat. Halaber, 

Konstituzio Auzitegiak azpimarratu du ez direla egoera homogeneoak etxebizitza 

bat ohiko bizileku gisa (dela norberarena, dela errentamendu bidez edo beste 

titulu baten bidez etxebizitza laga zaion hirugarren batena) erabiltzen duenarena 

eta halakorik egiten ez duenarena. Hau da, etxebizitzaren erabilera-maila edo 

-mota garrantzitsua da ondasun higiezin baten titulartasuna zergapetzen duen 

zerga baten bidez gastu publikoei eusten laguntzeko. 

 

Beraz, ikuspegi horretatik aztertu behar da errekargua. Aztertutako kasu 

zehatzean, higiezinaren titularrak hirugarren pertsona bati laga dio etxebizitza, 

errentamendu-kontratu baten bidez, haren ohiko bizilekua izan dadin.  

 

5. Etxebizitzaren gizarte-eginkizuna, Konstituzio Auzitegiak adierazi duen bezala, 

norberaren edo hirugarren baten —errentamendu edo beste titulu baten bidez 

lagata— ohiko bizilekua izatea baldin bada, eztabaidarik gabe onartu beharko 

litzakete etxebizitza hori 2016ko abenduaren 14tik 2018ko abenduaren 15era 

arte gizarte-helburu horretarako erabili izana; izan ere, laga egin zen, egoileak 

ohiko bizilekua izan zezan udalerrian. Hala ere, pertsona hori ez zen etxebizitzan 

erroldatu. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

   
 5  

Prado kalea, 9, 01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102. 

E-maila: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

6. Zerga sortu zen datan (urtarrilaren 1ean) erroldan jasota zeuden datuek 

erroldatuta dauden etxebizitzetako egoileen aldeko presuntzioaren berri ematen 

dute bakarrik, alegia, ezartzen dute aipatutako higiezina pertsona horien ohiko 

bizilekutzat hartuko dela, beste froga-elementurik aurkeztu behar izan gabe. 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 16. artikuluan ezarritako 

xedapenek justifikatzen dute pertsona bakoitzak erroldatuta dagoen higiezina 

ohiko bizileku duen presuntzioa, 12/1989 Foru Arauaren 14.5. artikuluan 

jasotakoa. Dena den, iuris tantum motako bizileku-presuntzioa da, eta, beraz, 

aurkako frogak onartzen ditu. 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 16. artikuluaren 1. 

paragrafoak honako hau aitortzen du: “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, auzitegien jurisprudentziak onartu duen bezala, Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen Legearen 16. artikuluan ez da presuntzio 

eztabaidaezinik jasotzen, eta, beraz, haren kontrako frogak aurkez daitezke. 

Norbaitek ondasun higiezin jakin bat bizileku duen froga aurkeztu ahal izango da, 

beraz, zuzenbidean onartuta dagoen eta zuzenbidean balioa duen edozein 

bitartekoren bidez. Bitarteko baliodun bat izan daiteke etxebizitzan izandako 

hornidura-kontsumoak egiaztatzea. 

 

Horri dagokionez, Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren 

2014ko urriaren 23ko ebazpena (epaitza-zenbakia: 31.745) ekarri du gogora 

Arartekoak, uste baitu toki-erakunde horrek haren berri izango duela. 

Aztertutako kasuan, ukitutako udalak errekargua aplikatu nahi zion etxebizitza 

bati, ez zegoelako inor han erroldatuta. Hala ere, egiaztatu zen etxebizitza 

alokatuta zegoela eta OHZren subjektu pasiboak, hots, jabeak, alokairu horren 

ondoriozko etekinak aitortu zituela 2013ko ekitaldiari zegokion Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean. 

 

Ebazpen horren laugarren oinarrian, honako hau aitortu zuen Gipuzkoako Foru 

Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak: “Hala ere, kontuan hartu behar da, 

arestian aipatutako 2/2005 Foru Arauko 104.1. artikuluan xedatutakoaren 

arabera, zerga arauek ezarritako presuntzioak kontrako frogaz deusezta 

daitezkeela, foru arau batek espresuki debekatzen duenean izan ezik. Beraz, 

kasu honetan, zehaztu behar dugu pertsona baten ohiko etxebizitza frogatzea 

gai faktikoa dela; hau da, froga nahikoarekin frogatu behar dela. Beraz, kasu 

honetan aztertzen ari garen errekarguak ustezko presuntzio bat ezarri arren 

egintza jakin bati lotuta, kasu honetan, pertsona baten ohiko etxebizitza 
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zehazteko erroldatzea erabiltzea, horrek ez du eragozten Zuzenbidean onartuta 

dauden bestelako frogabideak erabiliz, pertsona horrek bere ohiko etxebizitza 

frogatzea.” 

 

7. Errentamendu-kontratua baliozko negozio juridikoa da, eta ondasun higiezin 

baten erabilera hirugarren pertsona baten esku uzteko bitarteko egokitzat jotzen 

du zerga hau arautzen duen foru-arauak. 

 

Aitortu behar da ordenamendu juridikoak ez diola ahalmenik ematen ondasun 

higiezinaren errentatzaileari etxebizitzan benetan bizi dena han erroldatzera 

behartzeko; beraz, ez litzaizkioke errentatzaileei egotzi behar errentarien ez-

egiteen edo jarduketen ondorioz gerta litezkeen irregulartasunen ondorioak, eta, 

are gutxiago, pertsona horiek zehatu, karga gehigarri bat ezarriz. 

 

Zergaduna, OHZren subjektu pasiboa, higiezinaren jabea da, eta errekarguarekin 

kargatutako higiezina laga zuen, etxebizitza horrek errentariaren etxebizitza-

premia iraunkorra bete zezan. 

 

Etxebizitzaren arloko gure legeriak, hau da, Etxebizitzaren Legearen 55. 

artikuluak eta 42/2016 Dekretuak, martxoaren 15ekoak, fidantzak jartzeari eta 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari 

buruzkoak, ezartzen du Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailari atxikitako 

erregistro batean kontratua erregistratu eta fidantza gordailutu beharra dagoela. 

Kexagileak, 2016ko abenduaren 26an, errentamendu-kontratuaren fidantza 

erregistratu eta gordailutu zuen. 

 

Interesdunak aitortu du, halaber, higiezin horren alokairua dela-eta jasotako 

kapital higiezinaren etekinak aitortzen dituela, foru-ogasunean egindako 

PFEZaren aitorpenetan. 

 

Era berean, errentariak, hots, argi- eta ur-zerbitzuen erabiltzaile eta titularrak, 

bere garaian eman zizkion kontsumoen ordainagiriak aurkeztu zituen 

interesdunak Hondarribiko Udalean. 

 

8. Kontuan izan behar da etxebizitzaren gaineko errekargua ezartzearen helburua 

dela herritarrek geldirik dagoen ondare higiezinik ez edukitzea, hutsik dauden 

etxebizitzen parke bat ekartzeko merkatura, beste pertsona batzuek alokairuan 

edo erabilera-lagapenean erabil ditzaten. 

 

Ildo horretan, foru-arauaren hitzaurrea argigarria da, honako hau aitortzen baitu: 

“Horrela, 1. artikuluak Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 

uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araua aldatzen du, eta helburua da (...) arautzea 

(...) etxebizitza hutsetarako aurreikusten den errekargua.” 
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9. Beraz, Arartekoaren ustez, egoera hori ez da era gehigarrian (errekarguaren 

bidez) kargatu beharreko gaitasun ekonomiko handiago baten adierazle, 

herritarren jardun hori etxebizitza baten jabetzak izan behar duen gizarte-

helburuaren barruan sartzen delako. 

 

 

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

-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

GOMENDIOA 

 

Hondarribiko Udalak ofizioz baliogabetu ditzala OHZ zela-eta kexagileari igorritako 

likidazio errekargudunak, eta errekargurik gabeko beste likidazio batzuk igor ditzala, 

zergadunak egiaztatu baitu etxebizitzaren erabilera beste pertsona bati esleitu 

zitzaiola, 2016ko abenduaren 14tik 2018ko abenduaren 15era arte indarrean egon 

zen errentamendu-kontratuaren bidez. 

 

  


