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“Azken arau-aldaketa: 2015/03/03” 

77/1990 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren 

kudeaketarako behin-behineko arauak onesten dituena  
(BAO, ekainaren 4koa) 

Ekonomia-Ituneak Herrialde Historikoetako eskudun Erakundeei tributu erregimenari eutsi eta 
berberau ezarri eta araupetzeko aintzatesten dien eskumena dela bide, Bizkaiko Batzar 
Nagusiek Udal Ogasunei buruzko Foru Arauak sortutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araua onetsi zuten.  

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru Araua aplikatzeko, bere artikuluak araubidez 
garatu behar dira, beraietan katastroko balioaren zehaztakera, katastroko balioen 
berrikuspidea, ondasun higiezinetan gertatzen diren aldakuntzei buruzko aitorpena egiteko 
beharraren betekera eta katastroaren kudeaketari eta beronerako udal lankidetzari buruzko 
beste aspektu batzu zehaztuko direlarik.  

Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuak proposatu eta Foru Aldundiaren Gobernu 
Kontseiluak 1990eko maiatzaren 22ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe 

XEDATU DUT: 

I KAPITULUA  
ONDASUN HIGIEZINEN DIFINIZIOA 

1. Artikulua. Hiri ondasun higiezinen definizioa. 

1. Hiri ondasun higiezintzat, honakook hartuko dira:  

a) Hiri lurzorua. 

b) Lurzoru urbanizagaia. 

c) Egitaraupeko lurzoru urbanizagarria, urbanizagaia nahiz egitaraurik gabeko 
urbanizagarria, Hirigintz Iharduketarako Egitaraua onesten den unetik. 

d) Zoladuradun bideak edo espaloien xingolaketak izan eta estolderia, ur hornidura, 
energia elektrikoaren hornidura eta argiteria publikoa dituzten lurrak. 

e) Hiri eraikuntzek betetzen dituzten lurrak. 

f) Nekazal legerian xedatutakoaren aurka zatitzen diren lurrak, beti ere zatikapen horrek 
haien nekazal erabilera hutsaltzen duenean, horrengatik berberen izaeraren 
aldakuntzarik jazo gabe, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarako ez bada. 

g) Hiri eraikuntzak.  

2. Hiri eraikuntzak, honakook dira:  

a) Eraikinak, eraikitzeko erabili diren osagaiak, kokatuta dauden lekuak, jasoak diren 
lurzoruaren mota eta izango duten erabilera edozeintzu direla ere, eraikieragatik garraia 
badaitezke ere eta kokatuta dauden lurra eraikuntzaren jabearena ez bada ere, eta 
beraien berdineskarri diren merkatal eta industri instalazioak, hala nola, dikeak, 
biltontziak eta zamatokiak. 
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b) Urbanizazio eta hobekuntzarako obrak, hala nola lauketak eta gune estalkabeak 
erabiltzeko egiten direnak, honetakotzat azokarako esparruak, haize ageriko 
gordailuak, kirolzelaiak eta kiroldegiak, kaiak, aparkalekuak eta eraikuntzen ondoko 
guneak. 

c) Hurrengo artikuluan landakotzat kalifikatuko ez diren gainerako eraikuntzak. 

2. Artikulua. Landa ondasun higiezinen definizioa. 

1. Landa ondasun higiezintzat, honakook hartuko dira:  

a) Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera hirikotzat hartzen ez diren lurrak. 

b) Landa eraikuntzak, honetakotzat landa izaerako lurretan egon eta nekazal, abel nahiz 
baso ustiapenak garatzeko behar-beharrezkoak diren nekazal eraikin eta instalazioak 
hartuta.  

2. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez, nekazal, abel nahiz baso ustiapenetan 
erabiltzen diren aparamen nahiz txabolak ez dira eraikuntzatzat hartuko, haiek egineran 
erabiltzen diren materialak arinak eta iraungaitzak dituztelako, lurra gehiago aprobetxatu, 
lugintzak babestu, abelburuak haize agerian aldi baterako gorde edo ihardueraren menpeko 
lanabes eta tresna bereziak gordetzeko bakarrik balio dutenean; Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergari dagokionez, landako lurrei erantsitako obrak eta hobekuntzak ez dira 
eraikuntzatzat hartuko, lur horien balioaren zati banaezin direnak. 

II KAPITULUA  
HIGIEZINEN KATASTROAK 

3. Artikulua. Landa eta hiriko higiezinen katastroak. 

1. Landalurreko Higiezinen Katastroan eta Hirilurreko Higiezinen Katastroan landalur eta 
hirilurreko ondasun higiezinen datuak eta deskripzioak daude. Datuok azaleren, kokaeren, 
zedarrien, soroen edo aprobetxamenduen, kalitateten, natur ezaugarri nabarmenen 
(bideak, bidezidorrak, ibaiak, lakuak etab.), balioen eta gainerako inguruabar fisiko, 
ekonomiko eta juridikoen berri ematen dute, hau da, lurralde-jabetza adierazten dute eta 
honen alderdi eta aplikazio guztiak azaltzen dituzte.  

2. Foru arau honen arabera zergapean dauden ondasun higiezinak behar bezala 
identifikaturik egon behar dira landalurreko eta hirilurreko higiezinen katastroetan, bakoitzak 
bere katastro-erreferentzia duela: poligonoaren eta lurzatiaren aipamena, landa ondasunak 
direnean, edo katastro-zenbaki finkoa, hiri ondasunak direnean. 

4. Artikulua. Lursailen katastroa. 

Lursailen Katastroa Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren oinarri materiala da eta landa eta 
hiriko ondasun higiezinen paper inprimatuzko edota euskarri magnetikozko plano grafiko, fitxa 
tekniko eta ortofotomapek osatua egongo da. 

5. Artikulua. Hiri plano grafikoak. 

1. Hiri plano grafikoek, Udalerri bakoitzerako, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren menpeko 
hiri lurzorua eta honako Foru Dekretu honetako 1. artikuluak zehaztu duen bezalako 
eraikuntza barreiatuak dituen ez-menpekoa eskuhartuko dituzte, lehenengoari dagokionez, 
bai hirikotzat hartzen diren lurrak, bai egitaraupeko urbanizagarriak nahiz, behar den 
mugaketa eginaz, urbanizagaiak eta, bigarrenari dagokionez, urbanizaezinak hartuko 
dituztela.  

2. Hiri plano grafikoek honako osagai hauek edukiko dituzte:  

- Daudeneko bideetako lerroketak. 
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- Bide publiko eta aurkientzetako errotulazioa. 

- Etxaldeen zenbakikuntza. 

- Kanpo lerroketak eta lursailen arteko zedarrienak. 

- Eraikiak dituzten sektoreetako mugak. 

- Lursail bakoitzaren posta zuzenbideko zenbakia. 

- Lursailen zenbakiak etxalde bakoitzean, hurrenez hurren. 

6. Artikulua. Landa plano grafiko eta ortofotomapak. 

1. Landa plano grafiko eta ortofotomapek, Udalerri bakoitzerako, Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren menpeko landa lurzorua eskuhartuko dute, honako Foru Dekretu honetako 2. 
artikuluak zehazten duen bezala.  

2. Landa plano grafiko eta ortofotomapek honako osagai hauek edukiko dituzte:  

- Daudeneko bideetako lerroketak. 

- Bide publiko eta aurkientzetako errotulazioa.  

- Alde eta poligonoen zenbakiak.  

- Kanpo lerroketak eta lursailen arteko zedarrienak.  

- Eraikiak dituzten sektoreetako mugak.  

- Lursailen zenbakiak, hurrenez hurren.  

- Azpilursailak badaude, berauen zenbakiak. 

7. Artikulua. Fitxa teknikoak. 

1. Fitxa teknikoak ondasun higiezin bakoitzari dagokion balio fiskala esleitzeko gai diren datu 
fisiko, juridiko eta ekonomiko guztiek osatutako paper inprimatuzko edota euskarri 
magnetikozko agiriak dira.  

2. Fitxa teknikoek honako osagai hauek edukiko dituzte:  

- Kokaera eta identifikazio datuak.  

- Lurzoruaren datu fisiko eta ekonomikoak.  

- Eraikuntzaren datu fisiko eta ekonomikoak.  

- Erabilera edo xedea.  

- Balio fiskalak.  

- Datu juridikoak.  

- Krokis hagatua. 
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III KAPITULUA  
KATASTROKO BALIOAK. 

8. Artikulua. Katastroko balioa. 

1. Hiri ondasun higiezinen katastroko balioa lurzoruaren eta eraikuntzen balioen batura izango 
da.  

2. Landa ondasun higiezinen katastroko balioa lurraren eta eraikuntzen balioen batura izango 
da.  

9. Artikulua. Katastroko balioa eta merkatuko balioa. 

1. Ondasun higiezinen katastroko balioa zehazteko, aipagune gisa, haiek merkatuan duten 
balioa hartuko da, berau inola ezin gaindi dezakeelarik.  

2. Katastroko balioak Higiezinen Katastro bakoitzean dauden datuak oinarritzat hartuta 
finkatzen dira. Katastroko balio horiek berrikusi, aldarazi nahiz eguneratu ahal izango dira, 
kasuan kasuko, honako Foru Dekretu honetan aurrikusitakoaren arabera. 

10. Artikulua. Hiri ondasun higiezinen katastroko balioen finkapena. 

1. Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, hari dagokion hirigintz inguruabarrak hartuko dira gogoan.  

2. Eraikuntzen balioa kalkulatzeko, hirigintza-eraikuntzazko baldintzak ezezik, izaera historiko-
artistikoa, erabilera edo xedea, beraien kalitatea eta aintzinatasuna eta eragina izan 
dezakeen beste edozein faktore ere hartuko dira gogoan. 

11. Artikulua. Partaidetza Organoa. 

1. Honako Foru Dekretu honek aipatu dituen landa eta hiriko lurzoruen mugaketa eta Balioei 
buruzko ponentzien gertuketa Bizkaiko Foru Aldundiak egingo ditu, ukituriko Udalerriekin 
batera eta Partaidetza Organoaren bitartez.  

2. Partaidetza Organoaren Buru, Ogasuneko Zuzendari Nagusia izango da eta honakook 
izango dira kideak:  

a) Foru Aldundiaren aldetik: 

- Katastro eta Laguntza Tekniko Zerbitzuko Burua. 

- Katastro eta Laguntza Tekniko Zerbitzuko Teknikari bat.  

b) Udalerrien aldetik: 

- Ukituriko Udalaren ordezkari bat. 

- Euskal Udalerrien Elkartearen ordezkari bat. 

Partaidetza Organoko Idazkari gisa, Foru Aldundiaren ordezkarietarik batak ihardungo du.  

12. Artikulua. Hiri lurzoruaren mugaketa. 

1. Ogasun eta Finantzen Sailak hartu behar ditu Udalerri bakoitzean Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergaren menpean dagoen hiri lurzorua eta Hiri Higiezinen Katastroa berrikusgai 
duen aldea edo poligonoa mugatzeari buruzko erabakiak eta mugaketa hori indarreko 
hirigintz xedapenei lotuko zaie, zerga horri dagokionez.  
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Erabaki hori Ogasuneko Zuzendari Nagusiak hartuko du, Partaidetza Organoak 
proposatuta, Udal bakoitzari entzunaldia eman ondoren, 15 eguneko epearen barruan 
komeniesten duen txostena egin dezan.  

Udalaren txostena ikusita, Ogasuneko Zuzendari Nagusiak emango du ebazpena, 
lurraldeen artean behar den koordinazioa kontutan hartuta. Ebazpen hori administrazio 
egintzatzat hartuko da.  

Aurrekoa gorabehera, lurzoruaren izaeraren aldakuntzarik izan ez duten udal mugarteetan 
ez da hura berriro mugatu beharko.  

2. Ogasuneko Zuzendari Nagusiak udal mugarte baterako hiri lurzoruaren mugaketa onetsi 
ondoren, 15 eguneko epearen barruan azalduko da jendaurrera, interesatuek egokiesten 
dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten. Udaletxe bakoitzeko bulegoetan eta Katastro eta 
Laguntza Tekniko Zerbitzuko bulegoetan azalduko da jendaurrera aldi berean eta "Bizkaiko 
Egunkari Ofiziala"n eta Herrialde Historikoan gehien zabaltzen diren egunkarietan 
argitaratuko da. 

13. Artikulua. Balioei buruzko ponentziak eta berauen onespena hiri ondasunei 
dagokienez. 

1. Hiri lurzorua mugatu behar bada, beroni dagozkion lanak egin ondoren, alde edo Poligono 
mugatuei buruzko Ereduzko Balioei buruzko ponentziak edo azterlan ekonomikoak 
gertutuko dira, beraietan lurzoruaren oinarrizko balioak kaleka edo poligonoka adieraziko 
direlarik, haren eraikimenaren eta urbanizazio mailaren arabera, bai eta eraikuntzena ere, 
berauen moten arabera, beren egungo kostuari eta eraikuntzaren adin, xede eta mota 
kontutan hartzen dituzten baliozkari eta zuzenkarien arabera, ponentzia horietan 
balioztapen erizpideak eta katastroko balioak finkatzeko behar diren gainerako elementuak 
ere bilduko direlarik.  

Dena dela, Ponentzia hauek indarreko Ekonomia-Ituneko 4. artikuluko laugarren erregelako 
lehen atalean adierazitakoari lotuko zaizkio.  

2. Balioei buruzko ponentziak Partaidetza Organoak gertutuko ditu, Katastro eta Laguntza 
Tekniko Zerbitzuak aurkezten duen proposamena oinarritzat hartu eta Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araueko 2 eta 7. artikuluak kontutan 
hartuta, honetarako Higiezinen Katastro eta Balioztapen Sailatalak eskuhartzen diren finken 
bateragunearen balioztapen printzipio osagaiak ezartzeko beharrezkoesten dituen datu 
guztiak eta Ponentziak aipatzen duen poligonoa edo Udalerria ezagutzeko behar diren agiri 
grafikoak bilduko ditu.  

3. Balioei buruzko ponentziei buruz, Foru Aldundiak entzunaldia emango die Udalei, 15 
eguneko gehienezko epearen barruan, bidezkoetsiko dutenari buruzko txostena egin 
dezaten.  

4. Udalaren txostena ikusita, Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuak ebazpena emango du, 
lurraldeen artean behar den koordinazioa kontutan hartuta.  

5. Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuak udal mugarte baterako Balioei buruzko ponentzia 
onetsi ondoren, "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n eta Udaletxe bakoitzean ediktuen bidez 
argitaratuko du 15 eguneko epean zehar, hartatik ateratzen diren katastroko balioek 
ondoreak sorterazi behar dituzten aurreko urteko lehen seihilabetekoaren barruan. 

14. Artikulua. Landa ondasun higiezinen katastroko balioen finkapena. 

1. Landa lurren balioa beraien benetako errentak edo potentzialak araubidez ezarriko den 
korrituan kapitalizatuz kalkulatuko da, lurraren ekoizmenaren, lugintzen nahiz 
aprobetxamenduen eta katastroko ezaugarrien arabera. Errenta horiek kalkulatzeko, 
nekazal ezaugarri homogenodun alde edo eskualde bakoitzeko errentamendu zein gasailak 
ikertzetik lortuko diren datuei heldu ahal izango zaie.  
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Halaber, atal honi dagokionez, landa lurren barruan sartutako hobekuntzak, haren balioaren 
zati banaezin direnak, eta, bidezko denean, ekoizten hasi arte igarotako urteak hartuko dira 
gogoan; baso ustiapenak dituztenentzat, landaketaren adinari, zuhaiztiaren egoerari eta 
aprobetxaldiari helduko zaie.  

Dena dela, aprobetxamendu handiagora jotzen duten ekoizpide arrunten aplikazio edo 
erabilpena hartuko da gogoan, ez, ordea, aparteko eskuarteak erabili ahal izatea.  

Hala ere, ustiapenaren izaerak edo udalerriaren ezaugarriek benetako errentak edo 
potentzialak ezagutzen zailtzen dutenean, ondasunen katastroko balioa, beraien 
hobekuntza iraunkorrak eta landaketak barne, teknika, nekazaritza eta ekonomiaren 
inguruko faktoreei eta beraiei dagozkien inguruabarrei begira, kalkulatu ahal izango da.  

2. Landa eraikuntzen balioa aurreko 10. artikuluko 2. ataleko arauak aplikatuz kalkulatuko da, 
beraien izaerak errazten duen ginoan.  

15. Artikulua. Landa lurzoruaren mugaketa. 

1. Ogasun eta Finantzen Sailak hartu behar ditu Udalerri bakoitzean Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergaren menpean dagoen landa lurzorua eta Landa Higiezinen Katastroa 
berrikusgai duen aldea edo poligonoa mugatzeari buruzko erabakiak.  

Erabaki hori Ogasuneko Zuzendari Nagusiak hartuko du, Partaidetza Organoak 
proposatuta, Udal bakoitzari entzunaldia eman ondoren, 15 eguneko epearen barruan 
komeniesten duen txostena egin dezan.  

Udalaren txostena ikusita, Ogasuneko Zuzendari Nagusiak emango du ebazpena, 
lurraldeen artean behar den koordinazioa kontutan hartuta. Ebazpen hori administrazio 
egintzatzat hartuko da.  

Aurrekoa gorabehera, lurzoruaren izaeraren aldakuntzarik izan ez duten udal mugarteetan 
ez da hura berriro mugatu beharko.  

2. Ogasuneko Zuzendari Nagusiak udal mugarte baterako landa lurzoruaren mugaketa 
onetsita, jendaurrera erakutsiko da 15 eguneko epearen barruan, interesatuek egokietsiko 
dituzten erreklamazioak azalda ditzaten. Jendaurrera, Udaletxeko bulegoetan eta Katastro 
eta Laguntza Tekniko Zerbitzuko bulegoetan erakutsiko da aldi berean eta "Bizkaiko 
Egunkari Ofiziala"n eta Herrialde Historikoan hedadura handiena duten egunkarietan 
iragarriko da. 

16. Artikulua. Balioei buruzko ponentziak eta berauen onespena landa ondasunei 
dagokienez. 

1. Landa lurzorua mugatu behar bada, beroni dagozkion lanak egin ondoren, alde edo 
Poligono mugatuei buruzko Balioei buruzko ponentzia, azterlan ekonomiko eta ebaluazio 
koadroak gertutuko dira, beraietan lurzoruaren oinarrizko balioak kaleka edo poligonoka 
adieraziko direlarik, haren lugintza moten eta baliozkari eta zuzenkarien arabera, ponentzia 
horietan balioztapen erizpide eta taulak eta katastroko balioak finkatzeko behar diren 
gainerako elementuak ere bilduko direlarik.  

Dena dela, Ponentzia hauek indarreko Ekonomia-Ituneko 4. artikuluko laugarren erregelako 
lehen atalean adierazitakoari lotuko zaizkio.  

2. Balioei buruzko ponentziak Partaidetza Organoak gertutuko ditu, Katastro eta Laguntza 
Tekniko Zerbitzuak aurkezten duen proposamena oinarritzat hartu eta Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araueko 3 eta 8. artikuluak kontutan 
hartuta, honetarako Higiezinen Katastro eta Balioztapen Sailatalak eskuhartzen diren finken 
bateragunearen balioztapen printzipio osagaiak eta etekinak ezartzeko beharrezkoesten 
dituen datu guztiak eta Ponentziak aipatzen duen poligonoa edo Udalerria ezagutzeko 
behar diren agiri grafikoak bilduko ditu.  
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3. Balioei buruzko ponentziei buruz, Foru Aldundiak entzunaldia emango die Udalei, 15 
eguneko gehienezko epearen barruan, bidezkoetsiko dutenari buruzko txostena egin 
dezaten.  

4. Udalaren txostena ikusita, Ogasun eta Finantzen Diputatuak ebazpena emango du, 
lurraldeen artean behar den koordinazioa kontutan hartuta.  

5. Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuak udal mugarte baterako Balioei buruzko ponentzia 
onetsi ondoren, "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n eta Udaletxe bakoitzean ediktuen bidez 
argitaratuko du 15 eguneko epean zehar, hartatik ateratzen diren katastroko balioek 
ondoreak sorterazi behar dituzten aurreko urteko lehen seihilabetekoaren barruan.  

17. Artikulua. Katastroko balioen banakako zehaztapena. 

Higiezinen Katastro eta Balioztapen Sailatalak Ponentziak argitaratu ondoren, Ereduzko Balioei 
buruzko ponentziako balioak eta ezarri behar diren zuzenkariak aplikatzetik ateratzen den 
higiezin-unitate edo tributu gai bakoitzaren katastroko balioak banan-banan zehaztuko dira eta 
subjektu pasibo bakoitzari banan-banan jakinerazi behar zaizkio, balio horiek ondoreak sortu 
behar dituzten aurre-aurreko urtea amaitu baino lehen. 

18. Artikulua. Katastroko balioen aldarazpen, berrikuspen eta egunerapena. 

1. Aurreko artikuluen arabera finkatutako katastroko balioak, gutxienez, zortzi urterik behin 
berrikusi beharko dira, honako Foru Dekretu honetan dauden izapide eta prozeduren 
arabera.  

2. Katastroko balioak Bizkaiko Foru Aldundiak aldaraziko ditu, ofizioz edo Udalak eskatuta, 
beti ere hirigintz planeamenduak edo bestelako inguruabarrek beraien eta udal mugarteko 
edo beronen alderen baten-bateko ondasun higiezinen merkatuko balioen arteko diferentzia 
nabariak azaleratzen dituztenean.  

Aldarazpen hori egiteko, Balioei buruzko ponentzia berriak gertutu beharko dira nahitaez, 
honako Foru Dekretu honetan aurrikusitakoaren arabera, lurzorua berriro mugatu behar 
izan gabe, katastroko balioa finkatzeko araupetutako izapide eta prozedurei jarraitu behar 
zaielarik.  

3. Bizkaiko Herrialdeko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauak katastroko balioak 
koefizienteen aplikazioaz eguneratu ahal izango ditu. 

IV KAPITULUA. 
KATASTROAREN KUDEAKETA 

19. Artikulua. Katastroaren kudeaketa. 

1. Katastroaren kudeaketa Higiezinen Katastroak eratu, iraunerazi eta berrikusteko, bai eta 
beraietan dauden datuak egoki erabiltzeko ere, behar diren aztura guztietako 
administrazioaren eragiketa eta iharduketa guztiek osatzen dute.  

2. Kargapeko ondasunei dagozkien maila fisiko, ekonomiko nahiz juridikoko aldaketen 
aldakuntzen ondoreak jazo eta hurrengo ezarraldian izango dira eraginkorrak.  

3. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga bere Errolda oinarritzat hartuta kudeatzen da, urtero 
udal mugarte bakoitzean egin eta ondasun higiezinak, subjektu pasiboak eta katastroko 
balioak, landa eta hirikoentzat banan-banan, dituzten zentsuek osotuko dutena. Errolda hori 
jendearen esku egongo da Udaletxeetan eta egutegiko azken urtean ondasunetan jazoak 
diren maila fisiko, juridiko nahiz ekonomikoko aldaketak bilduko ditu.  
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20. Artikulua. Higiezinen Katastroen iraunerazpena. 

1. Higiezinen Katastroen eraketa, artapen, berriztaketa, berrikuspena eta haiei datxezkien 
gainerako eginkizunak Foru Aldundiaren eskumen esklusibokoak izango dira eta Ogasun 
eta Finantzen Sailak ihardungo ditu, bai zuzenean bai Udalekin araubidez ezarriko den 
bezala egingo diren lankidetza hitzarmenen bidez. Honek guztionek ez du Higiezinen 
Katastro horiek bai Foru Administrazioak, bai estatukoak, bai Autonomi Elkartekoak eta 
udalerrietakoak datu oinarri gisa erabili ahal izate hori eragozten.  

2. Higiezinen Katastroetako datuen sarrera, bazterketa nahiz aldaketa, katastroko 
berrikuspenengatik, katastroko balioen finkapen, berrikuspen eta aldarazpenarengatik, 
ikuskaritzaren iharduketengatik edo altak eta berriemateak egiteagatik sortzen direnean, 
administrazio egintzatzat hartuko dira eta Zergaren Erroldaren aldarazpena sorteraziko 
dute.  

3. Higiezinen Katastroko datuei dagokien Erroldan edozein aldarazpen egin dadin, noraezeko, 
katastroak zentzu berean aurretiaz aldatu beharko dira.  

4. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araueko 4. 
artikuluko salbuespen eta hobariak eman, aintzatetsi eta ukatzeko, beti Katastro eta 
Laguntza Tekniko Zerbitzuaren aurretiazko txosten teknikoa beharko da, eskudun Tributu 
Administrazioak hartuko duen ebazpena geroago Zerbitzu horri bidaliko zaiolarik.  

5. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araueko 18. 
artikuluko lehen atalak aipatzen dituen erroldak Katastro eta Laguntza Tekniko Zerbitzuak 
gertutuko ditu, honetarako Zerbitzuko Buruak onespen eginbidea luzatuko duelarik, eta 
Udal bakoitzari bidaliko zaizkio. 

6. Jaso ondoan, Udalek, 15 eguneko epearen barruan, jendaurrera erakutsi beharko dituzte, 
ukituriko zergadunek aztertu eta, egokiets dezatenetan, erreklamazioak azalda ditzaten.  

7. Toki entitate txikiak dituzten Udalek haien Auzo Alkateei jendaurreko erakusketaren hasiera 
data jakinerazi beharko diete, auzokoei ohizko eskuarteez jakineraz diezaieten.  

8. Jendaurreko erakusketako epea amaitu eta erreklamazioak ebatzita, Katastro eta Laguntza 
Tekniko Zerbitzuari haren emaitzaren ziurtagiria bidaliko zaio, Ogasuneko Zuzendari 
Nagusiak behin betikoz onets dezan. 

21. Artikulua. Maila fisiko, juridiko nahiz ekonomikoko aldakuntzak. 

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araueko 18. 
artikuluko 2. atalean aurrikusitakoari dagokionez, ondasun higiezinei dagozkien aldakuntzak 
honakook izango dira:  

a) Maila fisikokoak: Eraikuntza berriak egin eta daudenak zabaldu, zaharberritu, errautsi 
edo eraistea, bai partziala, bai osoa. 

Eraikinen artapen huts eta iraunerazpena lortu nahi duten obrak nahiz konponketak ez 
dira aldakuntzatzat hartuko, aldizkakoak ez badira ere, ez eta ornamentu edo apaindura 
ezaugarriei bakarrik dagozkienak ere.  

Landa ondasun higiezinetako lugintza nahiz aprobetxamenduen aldaketak ere, hala 
nola lehor-lurra lur ureztatu bihurtze horiek, landaketa berriak, nahiz mahasti, olibondo, 
fruitarbola etab.en kenketak, hartuko dira maila fisikoko aldakuntzatzat beti ere 
beraietatik katastroko kalifikazio aldaketak ematen direnean, bai eta lurretan egiten 
diren lanak ere, beti ere lurren saneamendu, hobekuntza nahiz orotariko bihurketarako 
izan eta beraien katastro balioaren zehaztapenean eragina dutenean.  

Beraz, ez dira aldian aldiko aldaketa hutsak nahiz lugintza alternatiba baten berezkoak 
aldakuntzatzat hartuko.  
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b) Maila juridikokoak: Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 
9/1989 Foru Araueko 5. artikuluan dauden eskubideetarik edozeinen titulartasunaren 
eskualdaketa edo haren eraketa, ondasun higiezinen bereizketa edo zatiketa eta 
berberen elkarketa.  

Hori dela eta, aldaketa juridikotzat joko da aurreko lerroaldean adierazitako ondasun 
edo eskubideen titularraren heriotza, eta haren jaraunspena ordenatzaile-ahalaren 
erabilerari loturik egongo da. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspena 
bera Zergaren subjektu pasiboa izango da, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauaren 5. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

c) Maila ekonomikokoak: Ondasun higiezinen erabilera eta xedearen aldarazpena, beti 
ere maila fisikoko aldakuntzarik ez dakarrenean.  

2. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauko 5. 
artikulua aipatutako subjektu pasiboek lurzoruan edo eraikuntzetan jazoten diren funtsezko 
aldakuntza fisiko, juridiko zein ekonomiko guztien berri eman behar diote Bizkaiko Foru 
Aldundiko Katastro Zerbitzuari edo katastroaren kudeaketa eskuordeturik duen erakundeari.  

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauko 5. artikuluan aipatutako eskubideren baten 
titulartasunaren eskualdaketari dagozkion aldakuntza juridikoak pertsona edo erakunde 
eskualdatzaileak ere adierazi ahal izango ditu.  

3. Eraikuntza berrien alta aitorpenak, bai eta ondasun higiezinetan jazoten diren aldakuntza 
fisiko, juridiko eta ekonomikoei buruzko gainerako aitorpenak ere, Ogasun eta Finantza 
Saileko foru diputatuaren foru aginduaren bidez onetsitako ereduen araberako 
inprimakietan egingo dira, eta ondasun eta eskubideen titularrek Bizkaiko Foru Aldundiko 
Katastro Zerbitzuari aurkeztuko zaizkio.  

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, era guztietako aldakuntzen aitorpenak 
udaletxeetan aurkeztu ahal dira, eta udalek bestelako tramiterik gabe bidaliko dituzte. 

4. … 

22. Artikulua. Aldakuntzak aurkezteko epea. 

1. Maila fisikoko aldakuntzen ziozko aitorpenak aldakuntza jazoko den datatik zenbatu 
beharreko bi hilabeteko epearen barruan aurkeztuko dira.  

Landa ondasun higiezinen maila fisikoko aldaketetan, hilabete biko epea harako lugintza 
edo aprobetxamendua aldatzeko behar diren lanak edo landa lurren gainean egin eta 
honako Foru Dekretu honetako 21.1.a) artikuluko zerrendakoak direnak amaituko diren 
egunaren biharamunetik aurrera zenbatuko da.  

Obra berriaren ziozko alta aitorpena egin eta interesatuak, Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergari buruzko Foru Araueko 15. artikuluaren itzalpean, eraikuntza berriaren ziozko 
hobaria eskatzea aukeratzen duenean, eskabidea aurkezteko epea egutegiko hogeitamar 
egunekoa da, obrak amaituko diren datatik hasita. Alta horri legezko baimena eduki eta 
eraikuntza obrak zuzenduak dituen arkitektoa edo ingeniaria, ondasun higiezinaren 
izaeraren arabera, den teknikariaren ziurtagiria erantsiko da, bertan argi eta garbi obra 
horien hasiera eta amaierako egunak agertuko direlarik.  

Ikuskatzen diharduten Goimailako arkitektoek eta Arkitekto teknikoek, eraikuntza berriaren 
ziozko altak egiaztatzen dituztenean, beraietan Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 
aldibaterako hobaria eskatu edo ez, txosten bat emango dute, obren amaiera datari buruz 
eta hobari aldian zehar higiezinaren katastroko balio ordezko gisa balioko duen lurzoruaren 
balioari buruz. Txosten horietarik alta eta hobari eskaera epearen barruan azaldatua dela 
egiaztatzen bada, eskudun Tributu Administrazioak Salbuespen eta Hobarien Erregistroko 
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idazpena osatu eta finkak, tributu onuraren erdiespenaren arabera, tributuak egoki ordain 
ditzan, behar diren likidazioak egingo ditu.  

2. Aldakuntza maila juridikokoa denean, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko eta Ondare 
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zergetan, beraiek likidatzeko agiriak 
aurkezteko aurrikusitako epeei begira egongo da.  

Eskualdaketa mortis causa egintza batengatik bada, epea Oinordetzen gaineko Zerga 
likidatzen den datatik zenbatu behar da.  

3. Aldaketa ekonomikoen ziozko aitorpenetarako, epea bi hilabetekoa izango da, erabilera edo 
xedea aldarazten duen administrazio baimena eskuetsi eta biharamunetik edo aldarazpena 
jazoten denetik zenbatu behar izanaz. 

23. Artikulua. Aitorpenak aurkeztu ez. 

Aurreko artikuluetan aipatutako aitorpenak ez aurkeztea edo behar den den epean ez 
aurkeztea zerga-urratze soila izango da eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorrean ezarritakoaren arabera zehapena ezarriko da.  

Zehapen-prozedura instruitzeko eta zehapena ezartzeko eskumena katastroaren kudeaketa 
agindu zaion erakundearena izango da. 

24. Artikulua. Subjektu pasiboaren identifikazioa. 

Aitorpenak aurkeztean, subjektu pasiboek euren identifikazio fiskaleko zenbakia adierazi behar 
dute, identifikazio fiskaleko zenbakiaren osaera eta erabilera araupetu dituen urriaren 8ko 
113/1996 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera. 

25. Artikulua. Udal lankidetza. 

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainerazmena, kudeamena, likidamena, 
ikuskamena eta bilmena, hala borondatezko aldian nola premiamendu bidean, kargapeko 
ondasunak finkatzen diren udal mugarteko Udalari dagozkio.  

2. Katastroko balioa zehazteari dagokionez, Foru Dekretu honetako beste manu batzutan 
ezartzen direnez gainera, Udalei honako hauek dagozkio: :  

a) Foru Ogasunari Udalerrian indarrean dagoen Hirigintz Arautegia ematea.  

b) Balioei buruzko ponentziak argitaratu ondoren, subjektu pasibo bakoitzari katastroko 
balioak banan-banan jakinerazten laguntza ematea.  

c) Ondasun Higiezinen gaineko Zergako karga tasa finkatzea, banakako balioen zerrenda 
ezagutu ondoren. 

26. Artikulua. Zenbaki finkoa eta katastro-erreferentzia. 

1. Ondasun higiezinen jabaria eta haien gaineko gainerako eskubide errealak xede dituzten 
egintza edo negozioak agertarazten dituzten agiri publiko zein pribatu guztietan eta 
ondasun higiezinen errentamendu-kontratuetan, bai eta 21. artikuluko 1. idatz-zatian 
aipatutako aldakuntzaren bat agertarazten duten agirietan ere, hiriko ondasunen katastro-
zenbakia adierazi behar da eta landalurreko ondasunen katastroko poligono eta lurzati 
erreferentziak.  

2. Subjektu pasiboek 21. artikuluko 1. idatz-zatian aipatu diren eskualdaketa edo aldakuntza 
guztien aitorpena egin behar dute. Hala, bada, foru dekretu honetan araupetutako eran 
ondasun higiezinen aldakuntzaren bat agertarazten duten agiri publiko edo pribatuak 
formalizatzen direnean, edo aldakuntzok direla-eta auzibideak nahiz administrazio-
prozedurak instruitzen direnean, subjektu pasiboek frogatu egin behar dute ondasun 
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higiezinek badutela katastroko identifikazioa, hau da, katastroko zenbaki finkoa, hiri 
ondasunak direnean, edo poligonoaren eta lurzatiaren katastroko aipamena, landa 
ondasunak direnean. Egiaztapen hori baimena emateko eta inskripzioak edo instrukzioak 
egiteko eskumena daukaten notario, erregistratzaile edo epai eta administrazio organo edo 
agintarien aurrean egin behar da.  

3. Administrazio- espediente eta ebazpenetan hiriko ondasun higiezinen zenbaki finkoa eta 
landalurreko ondasun higiezinen katastro-erreferentzia agertarazi behar denean, aitorpena 
egitera behartuak aurkezten duen agirian adierazitakoa jarriko da. Agiria hauetako bat izan 
behar da:  

a) Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaindu duela frogatzen duen azken ordainagiria, 
baldin eta ondasun higiezinaren zenbaki finkoa edo katastro-erreferetzia argi ageri 
bada.  

b) Aurrekoa eduki ezean, Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro Zerbitzuko buruak edo 
katastroaren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeko organo eskudunak emandako 
ziurtagiria edo bestelako agiriren bat, edo eskritura publikloa edo erregistro-informazioa, 
baldin eta ondasun higiezinaren zenbaki finkoa edo katastro-erreferentzia argi ageri 
bada.  

Aurreko b) letran aipatutako eskumena, ziurtagiria ematekoa, administrazio bereko 
organoei zein beste administrazio batekoei eskuordetu ahal zaie. 

4. Jabetzaren Erregistroan hiriko ondasun higiezinen zenbaki finkoa eta landalurreko ondasun 
higiezinen katastro-erreferentzia agertarazi behar denean, artikulu honetan adierazitako 
agirietan ageri dena jarriko da.  

Nolanahi ere, finken katastro-identifikazioa berariazko eragiketa gisa ere agertaraz daiteke 
erregistroan, foru dekretu honetan ezarritakoaren arabera.  

Halaber, baldin eta zenbaki finkoa edo katastro-erreferentzia aldatzen bada eta aldakuntza 
horrek ez badakar finkaren ezaugarri fisikoak aldatzea, haren berri agertarazteko nahikoa 
izango da Katastroak edo haren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeak bidalitako 
komunikazioa. 

27. Artikulua. Zenbaki finkoa edo katastro-erreferentzia agertarazi beharra ez betetzea. 

Foru dekretu honetako 26. artikuluan ezarritako betebeharra ez betetzea zerga-urratze soila 
izango da eta horregatik Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean 
ezarritakoaren araberako zehapena ezarriko da.  

Zehapen-prozedura instruitzeko eta zehapena ezartzeko eskumena Katastroaren kudeaketa 
agindu zaion erakundearena izango da. 

V. KAPITULUA  
KATASTROAREN KOORDINAZIOA. 

28. Artikulua. Katastroaren koordinazioa. 

Bizkaiko Lurralde Historikoan eskumena edo jurisdikzioa duten notario, erregistratzaile eta epai 
zein administrazio organo eta agintariek, foru dekretu honetan araupetutako eran ondasun 
higiezinetan egindako aldarazpenak agerian jartzen dituen egintza, negozio edo prozeduraren 
bat aurkezten zaienean, higiezinen identitatea behar bezala froga dadila eskatu behar dute, hau 
da, katastroko zenbaki fnkoa adieraz dadila, hiri ondasunak badira, edo poligonoaren eta 
lurzatiaren katastroko aipamena, landa ondasunak badir, ondasunetan eragina duten egintza 
edo negozioen eta Landalurreko eta Hirilurreko Higiezinen Katastroaren arteko koordinazioa 
ziurtatu eta hobetzeko. 
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29. Artikulua. Notariotzako agiriak. 

1. 21. artikuluko 1. idatz-zatian aipatutako aldakuntzaren bat agertarazten duten agiriak 
egilesten edo eskatzen dituztenei notarioek eskatu behar diete aurkez dezatela 26. 
artikuluko 3. idatz-zatian aipatutako zenbaki finkoa edo katastro-erreferentzia adierazten 
duen agiria, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru 
Arauko 18.3. artikuluan ezarritako betebeharra betetzeko.  

Notarioek eskuesten dituzten agirietan aurkeztutako katastro-agiriko katastro-zenbaki finkoa 
(hiriko ondasun higiezinetan) edo poligono eta lurzati erreferentzia (landalurreko ondasun 
higiezinetan) transkribatuko dute, jatorrizko finkari atxikita, kopietan agertarazteko.  

2. Jarraiko kasuetan katastroko zenbaki-finkoa edo erreferentzia finkaren identifikazioari 
dagokiola ulertuko da:  

a) Kokaera, izena eta azalera, agertuz gero, titulukoekin eta, hala denean, Jabetzaren 
Erregistrokoekin bat etorriz gero.  

b) Azalera-diferentziak egon arren %10 baino handiagoak ez direnean, baldin eta beste 
deskripzio-datu batzuen arabera finkaren identifikazioa zalantzan jartzerik ez badago. 
Kaleen izenetan eta zenbakietan aldaketarik egonez gero, horren berri agertarazi behar 
da, notarioa aurretik jakitun egon ezean.  

3. Notarioak uste badu interesatuak aurkeztutako agirietan ageri den katastroko zenbaki 
finkoa edo erreferentzia ez dagokiola egintza edo negozio juridikoaren xede den higiezinari, 
nahiz eta aurreko idatz-zatian aipatutakoak bat etorri, Katastroari edo beraren kudeaketa 
eskuordetu zaion erakundeari jakinaraziko dio eta ziurtagiria edo informazio-agiria eskatuko 
dio. Eskatutakoa ahalik azkarren bidaliko diote, eta beti ere eskaera jaso eta hamar astegun 
igaro baino lehen. Hala ere, egilesleek presa dutela alegatuz gero, notarioak agiria eskuetsi 
ahal izango du eta presakotasunaren berri agertaraziko du. Bertan katastroko zenbaki 
finkoa edo erreferentzia transkribatuko du, aurkeztutako frogagiria aipatuko du eta 
adieraziko du ez dakiela ziur katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia higiezinari 
dagokion. Agiria eskuetsi ondoren, notarioak ezin agertarazi izango du Katastroak edo 
haren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeak bidalitako zenbaki finkoa edo erreferentzia 
egilesleek horretarako baimena eman ezean.  
 

4. Katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia aurkeztu beharra ez betetzeak ez du eragotziko 
notarioek agiria egilestea eta ez du inolako eraginik izango haren eraginkortasunean, ez 
agertarazten duen egintza edo negozioarenean. Nolanahi ere, hala gertatuz gero, eta 
bidezko diren zehapenak gorabehera, notarioek jarraikoak egin behar dituzte:  

a) Interesatuei ohartarazi berariaz, idatziz eta agirian bertan ez dutela bete 9/1989 Foru 
Arauko 18.3. artikuluan ezarritako betebeharra.  

b) Katastroari edo haren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeari jakinarazi nortzuk diren 
betebeharra bete ez dutenak. Foru dekretu honetako 32. artikuluan aipatutako 
zerrendan agertaraziko dituzte, bereiz.  

5. Finkak aldatzen direnean, nahikoa izango da jatorrizko finken katastroko zenbaki finkoa edo 
erreferentziak agertzea eta aldaketen berri ematen duen planoa edo proiektua, 
eragiketarako beharrezkoa izanez gero.  

Notarioak eskrituraren kopia soila bidaliko dio Katastroari edo haren kudeaketa eskuordetu 
zaion erakundeari, eta harekin batera planoa edo proiektua ere bai, interesatuak aurkeztu 
badu, katastroko zenbaki finko edo erreferentzia berria eman dezan. Katastroak edo haren 
kudeaketa eskuordetu zaion erakundeak katastroko zenbaki finko edo erreferentzia berria 
jakinaraziko die ukituriko finkaren titularrari eta agiria eskuetsi duen notarioari, matrizean 
finkaren deskripzioa agertaraz dezan dilijentzia edo bazterreko oharraren bidez.  
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Halakoetan, notarioak, interesatuek eskaturik, matrizeko oharra edo dilijentzia 
transkribatuko du aurkezten zaion kopian.  

30. Artikulua. Administrazio-prozedurak. 

1. Foru dekretu honen eremuko ondasun higiezinen bat ukitzen duen administrazio-prozedura 
instruitzeko eskumena duen organoak eskubide errealen edo ondasunen gainean eragina 
duten eskubideen titularrei eskatuko die aurkez ditzatela foru dekretu honetako 26.3. 
artikuluan aipatutako katastroko zenbaki finkoari edo erreferentziari buruzko informazioa, 
eta ohartaraziko die hamar astegunetan hala egin ezean artikulu horretako betebeharra ez 
betetzat joko dela. Prozedura amaitzen duen ebazpenean katastroko zenbaki finkoa edo 
erreferentzia agertaraziko da, bai eta frogagiria ere, aurkeztu bada, eta adierazi behar da 
katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia finkari dagokion, foru dekretu honetako 29.2. 
artikuluan ezarri den bezala.  

2. Interesatuak eskatu zaizkion agiriak aurkeztu ezean edo organo eskudunak uste badu 
agiriok ez daudela zuzen, honek Katastroari edo haren kudeaketa eskuordetu zaion 
erakundeari eskatuko dio bidal diezazkiola hamar astegun igaro baino lehen jaso direla 
ziurtatzeko moduko bideren bat erabiliz. Ziurtagiri hori espedienteari atxikiko zaio, 
interesatuak entzun ondoren, nahiz eta ebatzita egon.  

3. Katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia ez adierazteak ez du etengo prozeduraren 
tramitazioa eta ez du eragotziko hura ebaztea; nolanahi ere gero ebazpena Jabetzaren 
Erregistroan inskribatu ahal bada, bide dena ezarriko da.  

4. Artikulu honetan ezarritakoak ez dio kalterik egiten prozedurari ekiteko katastroko agiri jakin 
batzuk aurkezteko eskatzen diren balizko bereziez berariaz ezarritakoari.  

5. Artikulu honetan ezarritakoa ez zaie aplikatuko zuzenbide publikoko zorrak kobratzeko 
neurriak hartzen edo deusezten dituzten administrazio-egintzei.  

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Araudi Orokorrean araupetutako 
ordainketa gerorapenak edo zatiketak xede dituzten prozeduretan ere ez da egongo 
katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia agertarazi beharrik, ez eta zerga-bilketako 
egiaztapen, ikerketa eta likidazio prozeduretan ere Zerga Administrazioak katastroko 
zenbaki finkoa edo erreferentzia lehendik ere ezagutzen badu. 

31. Artikulua. Katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia erregistroan agertaraztea. 

1. Erregistratzaileak, aurkeztu zaizkion agiriak kalifikatu ondoren, 29.2. artikuluko balizkoetako 
bat gertatuz gero, finkari agirian eman dioten katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia 
agertaraziko du idaztoharrean haren datu deskriptibo gisa.  

Nolanahi ere, erregistratzaileak uste badu balitekeela interesatuak aurkeztutako agirietan 
ageri den katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia ez izatea idaztoharraren xede den 
higiezinari dagokiona, Katastroari edo beraren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeari 
jakinarazi behar dio eta higiezinari buruzko ziurtagiria edo informazio-agiria eskatuko dio. 
Eskatutakoa ahalik azkarren bidaliko diote, eta beti ere eskaera jaso eta hamar astegun 
igaro baino lehen. Aipatu ziurtagiria edo informazio-agiria jasotakoan, eta ontzat kalifikatu 
ondoren, zenbaki finkoa agertaraziko du idaztoharrean edo, bestela, lehendik agertarazita 
badago, bazterreko oharrean adieraziko du. Hala gertatzen denean oharra idatzi behar du 
tituluaren oinean ere.  

2. Tituluan deskribatutako finkaren kokaera, izena eta azalera aurkeztutako katastro-agiriko 
datuekin bat ez badatoz, edo agiri horretan datuok falta badira edo dauden datuen arabera 
ez badago jakiterik katastro-lurzatia norbanakoek tituluan deskribatutako finka bera den, 
egilesleek adierazitako katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia jarraiko baldintza betez 
gero soilik agertarazi ahal izango da: agiriak Hipotekei buruzko Legeko 205. artikuluan eta 
haren Araudiko 298. artikuluaren arabera finka matrikulatzea ahalbideratuko luketen 
betekizunak bete behar ditu.  
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Nolanahi ere, artikulu horietan ezarritako ediktuak argitaratu behar dira. Haietan 
deskribatutako erregistro-finkari agirian ageri den katastroko zenbaki finkoa edo 
erreferentzia dagokiola adierazi behar da. Katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia 
erregistroan agertarazteak ez du ondorerik sortuko gainontzekoei dagokienez idazpena 
egin eta hurrengo bi urteetan.  

3. Artikulu honetako 5. idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, inskribatu beharreko agirietan 
katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia ez agertarazteak edo hura frogatzen duten 
agiriak ez aurkezteak ez du eragotziko Jabetzaren Erregistroan behar diren idazpena egitea 
hipotekei buruzko legeriarekin bat etorriz.  

Aurkeztutako tituluan ez bada ageri katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia, 
erregistratzaileak interesatuari edo aurkezleari berariaz eta idatziz ohartarazi behar dio 
26.4. artikuluan aipatutako agiriak aurkeztu behar dituela agiria tramitatzeko epea amaitu 
baino lehen, eta adierazi behar dio hala egin ezean 9/1989 Foru Arauko 18.3. artikuluan 
ezarritako betebeharra ez betetzat joko dela.  

Epearen barruan betebeharra betetzen ez badu, horren berri agertaraziko da idazpenean 
bazterreko oharra eta tituluan oin-oharra erantsiz.  

Halaber, honelako kasuetan erregistratzaileak Katastroari edo haren kudeaketa eskuordetu 
zaion erakundeari jakinarazi behar dio nortzuk diren betebeharra bete ez dutenak. Foru 
dekretu honetako 32. artikuluan aipatutako zerrendan agertaraziko dituzte, bereiz.  

4. Aurreko idatz-zatian ezarritakoa ez zaie aplikatuko premiamendu prozeduretan emandako 
epai-ebazpenak edo administrazio-ebazpenak betetzeko eta betearazteko egiten diren 
idaztoharrei.  

5. Beti ere, erregistro-titularrak inskribatutako finkaren katastro-identifikazioa agertarazteko 
eskatu ahal izango du; eragiketa hori jarraiko erregelen arabera egin behar da:  

1.a. Finka Erregistroko izen, kokaera eta azalera eurekin deskribatzen dituen katastro-
ziurtagiria aurkezten badu, katastroko zenbaki finkoa edo erreferetzia agertaraziko da 
idazpenean bazterreko oharra eta tituluan oin-oharra erantsiz. Gauza bera egingo da 
baldin eta, finkaren deskripzioa eta kokaera Erregistroan adierazitakoak eurak izanik, 
azaleran %10ekoa baino txikiagoa den diferentzia badago, bai eta kalearen izena edo 
zenbakia ezberdinak izan arren bat datozela behar bezala frogatzen bada ere.  

2.a. Aurreko erregelan ezarritako kasuak ez besteetan, katastroko zenbaki finkoa edo 
erreferentzia Erregistroan agertarazteko ezinbestekoa izango da finkak inmatrikulatzeko 
ezarritako prozeduretako bat baliatzea.  

Batera zein bestera, erregistratzaileak Katastroari edo haren kudeaketa eskuordetu zaion 
erakundeari handik hara Katastroan identifikatzen diren finken berri eman behar dio.  

6. Inmatrikulatutako finka baten folioan inolaz ere ez da agertaraziko inskribatutako beste finka 
bati dagokion katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia, honen erregistro-titularrak 
baimena eman ezean edo beraren aurkako deklarazio-auzian hartarako epai irmoa eman 
ezean.  

7. Hemendik aurrera Erregistroan ez da inmatrikulatuko finkarik horretarako tituluarekin batera 
finka deskribatzen duen katastro-ziurtagiri grafikoduna, tituluko deskripzioarekin bat 
datorrena, aurkeztu ezean.  

8. Erregistro-finka baten edukiera zuzentzeko edo haren zedarriak aldatzeko, zedarriok 
finkoak direnean edo beraien arabera finkaren identitatea zalantzagarria denean, finka 
deskribatzen duen katastro-ziurtagiri grafikoduna beharko da. Dena den, horretarako 
ezinbestekoa da ziurtagiriko deskripzioa eta Erregistrokoa finka zein den argitzeko nahiko 
izatea.  
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Bestela, erregistratzaileak ez du finka inskribatuko eta, hipotekei buruzko legeriaren 
arabera, etendurako behin-behineko idaztoharra egin ahal izango du.  

Finkaren edukiera inskribatutakoa baino bosten bat handiagoa bada eta aurreko 
paragarafoan ezarritakoa ezin aplikatu bada, teknkari eskudunak azalerari buruz egindako 
ziurtagiri edo txostenaren bidez agertaraziko da, baldin eta erregistratzailea finkaren 
identifikazioaz ziur badago.  

9. Aurreko idatz-zatietan xedatutakoak ez dio kalterik egiten hirigintzako eta nekazaritzako 
legerietan ezarritakoari.  

10. Finkaren azalera aldatzearen edo zedarri finkoak zuzentzearen ondorioz finkaren 
identifikazioa dudatan jartzen bada, eragiketa horiek notarioaren bertaratze eta nabaritasun 
akta, Katastroan dagoenaren eskala bereko planoa atxikita duena, eta teknikari eskudunak 
neurriez, azaleraz eta zedarriez egindako txosten teknikoa direla bide egin daitezke. Akta 
hori tramitatzeko Hipotekei buruzko Legeko 203. artikuluan ezarritakoa beteko da, 8. 
erregelan xedatutakoa salbu.  

11. Jabetzaren Erregistroko idazpenetan finken katastroko zenbaki finkoa edo erreferentzia 
agertaraztearen helburuak foru dekretu honen xedea betetzea eta Erregistroak eta 
Katastroak informazioa trukatzea dira.  

Katastroko zenbaki finkoan edo erreferentzian zerbait oker egonez gero, horrek ez du 
eraginik izango finkaren inskripzioaren baliozkotasunean. 

32. Artikulua. Berri-emateak. 

1. Administrazio eskudunak eskatuz gero, notarioek eta jabetzaren erregistratzaileek Bizkaiko 
Foru Aldundiko Katastro Zerbitzuari edo, hala denean, Katastroaren kudeaketa eskuordetu 
zaien erakundeei aurreko hiruhilekoan eskuetsi edo inskribatu dituzten agiriei buruzko 
informazioa bidali behar die hiruhilekoko lehen hogeita bost egunetan (foru dekretu honen 
eremuan dauden agirietatik katastro-aldakuntzaren bat eragiten duten agiriei buruzko 
informazioa, hain zuzen). 9/1989 Foru Arauko 18.3. artikuluan ezarritako betebeharra bete 
den agertarazi behar dute.  

Artikulu honetan ezarritakoa gorabehera, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorrean ezarritako lagundu behar orokorra bete behar da.  

2. Katastroaren kudeaketa eskuordetuta dagoen organoak ahalik azkarren bidaliko dio Foru 
Administrazioari artikulu honetako lehenengo idatz-zatian ezarritakoaren arabera 9/1989 
Foru Arauko 18.3. artikuluan ezarritako betebeharra betetzen ez duten pertsonei buruz 
emandako informazioa. 

33. Artikulua. Interesatuak. 

Foru dekretu honetan aipatutako prozeduretako interesatuek legez bide izango dute Katastroari 
edo haren kudeaketa eskuordetu zaion erakundeari ukituriko finkaren katastroko zenbaki finkoa 
edo erreferentzia eskatzeko.  

Eskaera egiaztatutakoan, interesatuak 9/1989 Foru Arauko 18.3. artikulua xedatutakoa ez 
betetzearen ondoriozko erantzukizun guztietatik aske geratuko dira. 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehena. 

Katastroko balioak finkatu, berrikusi edo aldian-aldian, eta ez aldi berean, aldarazten diren udal 
mugarteetan, Udalek Ondasun Higiezinen gaineko Zergako karga tasak ezarri ahal izango ditu, 
katastroko balio berridun edo berrigabeko ondasunak diren arabera ezberdinduta, Ondasun 
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Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Arauean adierazitakoaren 
arabera. 

Bigarrena. 

Higiezinen Katastroetan, 1989ko abenduaren 31z gero, bai orohar, bai bereziki, Udal 
Erregimeneko xedapenak ez beste guztietan ezarritako onura fiskal guztiak ezabatuko dira, 
egungo indarraldian ezin aipa daitezkeelarik. 

Hirugarrena. 

Lurzoruaren mugaketa onetsiko duten egintzen aurka, Balioei buruzko ponentzien aurka eta 
katastroko balioen aurka jarriko diren errekurtso eta erreklamazioak Bizkaiko Foru Tributu Arau 
Orokorreko 156. artikulutik 168.era bitartekoetan xedatutakoa izango da aginduzko. Errekurtso 
eta erreklamazio horiek jarri arren, ez da egintzen beterazketa etenen. 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

Lehena. 

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren aplikazioaren hasieran Landalur eta Abere 
Kontribuzioan edo Hirilur Kontribuzioan onura fiskalen bat dutenek, lehenengoz aipatu den 
zergan, berberak edukitzen jarraituko dute harik eta iraungi arte eta, erabiltzeko amaierarik 
ez balute, 1992ko abenduaren 31ra arte, berau barne.  

2. 1992ko abenduaren 31ra arte egindako eraikinek, Babes Ofizialeko Etxebizitzei buruzko 
legeriaren itzalpean, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotaren %50eko hobaria 
izango dute, 3 urtetan zehar eta eraikuntza amaituko den datatik zenbatuta.  

3. Higiezinen Katastroetan, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru Araueko 15. 
artikuluan ezarritako hobaria edukitzeko epeari dagokionez, artikulu horretako 3. atalak 
aipatzen dituen urbanizazio eta eraikuntza obrei hasiera Ondasun Higiezinen gaineko 
Zerga aplikatzen hasi aurretik eman zaienean, obra horien hasiera datatik zerga hori 
indarrean jarri arte igarotako urteen kopuruan laburtuko da epe hori. 

Bigarrena. 

1. Hiri ondasun higiezinei dagokienez, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga Hirilur 
Kontribuziorako, 1990eko urtarrilaren 1ean indarrean dauden katastroko balio eguneratuak 
aplikatuz ordaineraziko da, beraiek honako Foru Dekretu honetako xedapenen arabera 
finkatzen ez diren artean.  

2. Landa ondasun higiezinei dagokienez, azken inguruabar hori jazo artean, zerga, ondasun 
horien katastroko baliotzat data berean Landalur eta Abere Kontribuziorako indarreko diren 
oinarri likidagarrien zenbatekoa ehuneko 3an kapitalizatzeko emaitza aplikatuz 
ordaineraziko da.  

INDARGABETZE-XEDAPENAK 

Lehena. 

Honako Foru Dekretu hau indarrean jarriz gero, berean ezarritakoaren aurka doazen maila 
bereko nahiz beheragoko xedapenak indarrik gabe utziko dira.  

Bigarrena. 

Honako Foru Dekretu hau indarrean jarriz gero, abenduaren 11ko 1985/135. Foru Dekretua, 
Hirilur Kontribuzioaren Zergaren Balioztapen Batzaren eraketa, osaketaren, garapen eta 
funtzionamenduari buruzkoa, indarrik gabe geldituko da agerian. 
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AZKEN XEDAPENAK 

Lehena. 

Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuari baimena ematen zaio, honako Foru Dekretu hau garatu 
eta aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.  

Bigarrena. 

Honako Foru Dekretu hau "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n argitaratuko den egun berean jarriko da 
indarrean. 
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