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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

3/2017 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, ekainaren 20koa; honen bidez, Hi-
ri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 
30eko 8/1989 Foru Araua aldatzen da.

Oraintsu arte, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen zuten hiru lu-
rralde historikoetako foru-arauek zerga horrentzat ezartzen zuten esparru juridikoan on-
dasuna saltzen zenean gertatzen zen zergaren sortzapena, eta balio-gehikuntza modu 
objektiboan kalkulatzen zen lur horrek zer katastro-balio duen eta jabea lur horren titular 
zenbat urtean izan den kontuan hartuta.

Arauketa horretan ezarritakoaren arabera, zerga ordaindu beharra zegoen epe ba-
tean zehar hiri-lur baten titularra izate hutsagatik, nahiz eta benetan ondasun horrek 
balio-gehikuntzarik izan ez, eta berdin-berdin ordaindu beharra zegoen lurraren balioa 
gutxitzen zenean ere.

Izan ere, kargapetzea ez zegoen lurrek denbora-epe batean zehar lor zezaketen ba-
lio-gehikuntzari lotuta, baizik eta denbora jakin batean zehar lurraren titulartasun hutsa 
izateari lotuta.

Horrenbestez, hiri-lur baten titularra izatea nahikoa zen zergapetutako balio-gehikun-
tza bat izateko, eta gehikuntza hori automatikoki kuantifikatzen zen, ukantza urte bakoi-
tzeko ehuneko finko bat aplikatuz lur batek eskualdaketaren unean ondasun higiezinen 
gaineko zergari dagokionez zuen balioari.

Hala ere, Konstituzio Auzitegiaren 2017ko otsailaren 16ko eta martxoaren 1eko 
epaiek (hurrenez hurren, Gipuzkoako eta Arabako lurralde historikoetako hiri-lurren ba-
lio-gehikuntzaren gaineko zergen foru-arauen zenbait artikulu direla-eta aurkeztutako 
konstituziokontrakotasun-arazoaren gainekoak dira epaiok) eta lurralde erkidean inda-
rrean dagoen araudiaren gaineko maiatzaren 11ko Epaiak ondorioztatzen dute legegi-
leek erabat zilegi dutela aukeratzen duten zerga-politikak balio-gehikuntzak gaitasun 
ekonomiko potentzialak objektiboki kuantifikatuko dituen sistema bat erabiliz zergape-
tzea eta ez agerian jarritako gaitasun ekonomikoaren arabera. Guztiarekin ere, kontuan 
izan behar da gauza bat dela errenta potentzial bat zergapetzea (hiri-lur guztietan den-
boraren poderioz gertatzen den ustezko balio-gehikuntza) eta beste bat errenta irreal 
bati ezartzea zerga, alegia, gaitasun ekonomikoa adierazten ez duen egoera bati. Izan 
ere, hala egingo balitz, urratu egingo litzateke gaitasun ekonomikoari buruzko printzipio 
konstituzionala, printzipio hori hautsita geratzen baita tributuarekin zergapetutako gai-
tasun ekonomikoa potentziala denean, gaitasun ekonomikorik ez dagoenean edo hura 
itxurazkoa denean.

Argudio horiek oinarritzat harturik, Konstituzio Auzitegiak adierazi du Konstituzioa-
ren kontrakoak eta deusezak direla konstituziokontrakotasun-arazoaren xede izan diren 
artikulu horiek, baina soilik berez gaitasun ekonomikorik adierazten ez duten egoerak 
zergapetzen dituztelako.

Nahiz eta berez ez den egon zerga horrek Bizkaiko Lurralde Historikoan duen arau-
tegi erregulatzailearen aurkako konstituziokontrakotasun-deklaraziorik, azken aldian 
Bizkaiko udalerriek Foru Ogasunari adierazi diote ezen zalantzak dituztela hiri-lurren 
balio-gehikuntzaren gaineko zerga aplikatzerako orduan, batetik, zerga horren arauke-
taren konstituziokontrakotasuna adierazten duten epai horiengatik eta, bestetik, Bilboko 
administrazioarekiko auzien 5. zenbakiko epaitegiak 2017ko maiatzaren 8an emandako 
epai batengatik. Izan ere, azken epai horren bidez deuseztatu egin da zerga hori de-
la-eta Leioako Udalak egindako likidazio bat, Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzia 
argudiatuta, 8/1989 Foru Arauak modu mimetikoan islatzen baititu auzitegi horrek kons-
tituziokontrakotzat adierazitako artikuluak. Bada, horiek guztiak ikusita berehala erreak-
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zionatu beharra dauka Bizkaiko Ogasunak, eta jurisprudentzia horretara egokitu behar 
da Bizkaiko araudia, inolako desadostasunik gabe betetzearren Konstituzioko gaitasun 
ekonomikoaren printzipioari buruzko interpretazio jurisdikzional hori.

Arauketa berriak, beraz, segurtasun juridiko handiagoa ematearren, epai horien ara-
bera egokituko du Bizkaiko foru-araudia, eta, ondorioz, bakar-bakarrik zergapetuko dira 
lurren balio-gehikuntza duten kasuak. Aldiz, ez dira zergapetuko lurren balio-gehikuntzarik 
sortzen ez duten eragiketak eta, beraz, ezta lurron balioa gutxitzea eragiten dutenak ere.

Lurren balio-gehikuntza noiz gertatzen den zehaztu ondoren, arauketa berriak ez du 
aldatzen zerga-oinarria kalkulatzeko sistema; izan ere, lurren balio-gehikuntza gertatu 
den kasuetan soilik aplikatuko da aurrerantzean.

Bestalde, eta segurtasun juridiko handiagoa ematearren, foru-dekretu arauemaile 
honetan xedapen iragankor bat gehitzen da, eta haren helburua da ezartzea erregulazio 
berriak zer ondorio izango dituen zerga sorrarazi duten arren oraindik likidazio irmoak ez 
dituzten eragiketen kasuan.

Azaldutakoa dela bide eta berehala aldatu behar denez gero hiri-lurren balio-gehi-
kuntzaren gaineko zergari buruzko foru-araua, foru-dekretu arauemailea erabili behar da 
horretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 
2/2005 Foru Arauaren 8. artikuluaren 2. zenbakian ezarritakoa kontuan hartuta, premiaz-
ko arrazoiak baitaude; beraz, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuta eta 
Foru Aldundiak 2017ko ekainaren 20ko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren foru-de-
kretu arauemaile hau ematen da.

Adierazi behar da foru-dekretu arauemaile honen izapidetzea lege eta dekretu haue-
tan xedatutakoaren arabera egin dela: Euskal Autonomia Erkidegoko 4/2005 Legea, 
otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa; Bizkaiko Foru Aldundia-
ren 141/2013 Foru Dekretua, azaroaren 19koa, generoaren eraginaren aurretiazko eba-
luazioa egiteari buruzkoa, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2017 Foru Dekretua, 2017ko 
urtarrilaren 17koa, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arau-
tzen duena.

XEDATZEN DA:

Artikulu bakarra
Hiri-Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 

30eko 8/1989 Foru Arauaren aldaketa.
Xedapen gehigarri bat, lehenengoa, gehitzen zaio Hiri-Lurren Balioaren Gehikuntza-

ren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Arauari, eta honela 
geratzen da:

«Lehenengoa.—Hiri-lurren balio-gehikuntzaren zehaztapena
Bat. Zerga honen tributu-betebehar nagusia sortu dadin, beharrezkoa izango da 

lurren balio-gehikuntza bat gertatzea haien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzea-
gatik edo lur horien gaineko jabaria mugatzen duen edozein gozamen-eskubide erreal 
eratu edo eskualdatzeagatik; hala, balio-gehikuntza hori xedapen gehigarri honetan eza-
rritakoarekin bat zehaztuko da.

Bi. Aurreko zenbakian xedatutakoaren ondorioetarako, lurren balio-gehikuntza 
zehazteko bi balio hauek alderatuko dira: batetik, lurraren eskurapen-balioa edo, dago-
kion kasuan, jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide errealaren eraketa edo esku-
rapenari dagokiona, eta, bestetik, lurraren eskualdaketa-balioa edo, dagokion kasuan, 
jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketari dago-
kiona.

Tributu-administrazioak egin litzakeen balio-egiaztapenak gorabehera, kontuan hartu 
beharreko eskurapen- eta eskualdaketa-balioak hauek izango dira: jabetza-titulua edo 
jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide errealen eraketa edo eskualdaketa egiazta-
tzen dituzten agirietan jasota daudenak.
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Zenbaki honetan hizpide diren balioei ez zaie gehituko inolako gasturik, hobekuntza-
rik edo beste ezein kontzepturik, eta ez dira eguneratuko denbora igarotzeagatik.

Bi zenbaki honetan lurren balio-gehikuntza zehazteko erreferentzia gisa aipatzen di-
ren balioetan ez bada berariaz bereizten zer balio den egozgarria eraikuntzari eta zein 
lurzoruari, erreferentziatzat hartuko da zer proportzio duten lurzoruaren katastro-balioak 
eta eraikuntzaren katastro-balioak zergaren sortzapenaren unean indarrean dagoen ka-
tastro-balioarekiko.

Lurraren eta eraikuntzaren katastro-balioa ez badago banakatuta balio horren %60 
aplikatu ahal izango da.

Hiru. Data hauek hartuko dira kontuan aurreko Bi zenbakian aipatzen diren balioak 
zehazteko: zein egunetan eskuratu den lurra edo, dagokion kasuan, zein egunetan eratu 
edo eskuratu den jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide erreala, eta zein egunetan 
eskualdatu den lur hori edo, dagokion kasuan, zein egunetan eratu edo eskualdatu den 
jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide erreala.

Lau. Lurrak ez badu balio-gehikuntzarik xedapen gehigarri honetan xedatutakoa-
ren arabera, gerora egin daitezkeen eskualdaketen ondorioetarako kontuan hartuko dira 
etorkizuneko eskualdatzaileak lurra eskuratu eta eskualdatzean lurrari dagozkion ba-
lioak.

Bost. Nahiz eta lurrek ez izan balio-gehikuntzarik xedapen gehigarri honetan xeda-
tutakoaren arabera, berdin-berdin bete behar dira foru-arau honen 7. artikuluan ezarrita-
ko betebehar formalak eta, bereziki, beti aurkeztu behar dira eskurapen- zein eskualda-
keta-balioak egiaztatzen dituzten agiriak.

Sei. Terrenoek balio gehikuntza baldin badute artikulu honetan xedatutakoaren ara-
bera, zerga oinarria, zerga kuota eta hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren 
gainerako elementuak zehaztu beharko dira ekainaren 30eko 8/1989 Foru Arauak xeda-
tutakoari jarraituz.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Bakarra. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarekin lotuta aplikagarria den 
araubide iragankorra.

1. Foru-dekretu arauemaile hau indarrean jarri baino lehenagoko sortzapena du-
ten zergen likidazio irmoak.

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak foru-dekretu arauemaile 
hau indarrean jarri baino lehenagoko sortzapenei badagozkie, eta data hori baino lehen 
geratu badira irmo, bada, likidazio horiei ez zaie aplikagarria izango foru-dekretu araue-
maile honek artikulu bakarrean xedatutakoa. Horren ordez, erregela hauek aplikatuko 
dira:

1.a.  Ez da zilegi izango zuzenketak, bihurketak edo itzulketak egitea foru-dekretu 
arauemaile honen artikulu bakarrean jasotakoan oinarrituta.

2.a.  Likidazio horiekin lotuta hasitako zerga-bilketako prozedurek aurrera egin-
go dute erabat amaitu arte, eta geroratu edo zatikatutako zerga-zorrak beren 
osoan exijituko dira.

2. Foru-dekretu arauemaile hau indarrean jarri ondoren emandako hiri-lurren ba-
lio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak, baina data hori baino lehenagoko sor-
tzapena dutenak.

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak foru-dekretu arauemaile 
hau indarrean jarri ondoren eman badira baina haien sortzapena data hori baino lehe-
nagokoa bada, likidazio horiei aplikatuko zaie foru-dekretu arauemaile honen artikulu 
bakarrean xedatutakoa, baldin eta data hori baino lehen sortzapen horiengatik ez bada 
egin irmo bihurtu den likidaziorik.
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3. Administrazio-bidean errekurritu baina ebatzi gabe dauden likidazioak.
Foru-dekretu arauemaile hau indarrean jartzen den egunean ebatzi gabe dauden ad-

ministrazio-bideko errekurtsoak likidazioaren ardura duen administrazio-organoari hela-
raziko zaizkio, beharrezkoa bada beste likidazio bat egin dezan, foru-dekretu arauemaile 
honen artikulu bakarrean xedatutakoa kontuan hartuta.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean fo-

ru-dekretu arauemaile hau.

Bigarrena.—Arauak emateko gaikuntza
Baimena ematen zaie Bizkaiko Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantzen foru dipu-

tatuari, foru-dekretu arauemaile hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren xeda-
penak eman ditzaten.

Hirugarrena.—Batzar Nagusiei igortzea
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 

Arauaren 8. artikuluaren 2. zenbakian aurrez ikusitakoarekin bat, foru-dekretu arauemai-
le honen onespenaren berri emango zaie Batzar Nagusiei, berrets dezaten.

Bilbon, 2017ko ekainaren 20an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua

JOSE MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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