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1 IDENTIFIKAZIOA 

1.1 ALORRA 
Zerbitzu Orokorrak – Ogasuna  

1.2 JARDUERA NAGUSIAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 
 
Zergadunendako Laguntza Zerbitzua plataforma bide-bakarra da (aurrez aurrekoa), eta argibide-, izapide- eta kudeaketa-
zerbitzuak ematen ditu tributuen arloan.  
 
Argibidea udaleko tributu-izapideei buruz: 
 

• Hiri-lurren balioa handitzearen gaineko zerga (gainbalioa). 
• Hiri-kontribuzioaren gaineko zerga. 
• Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (zirkulazioa). 
• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ). 
• Tributuei buruzko bestelakoa argibidea. 
 

Udal-zergak kudeatu eta bideratzea.  
 

• Zergadunaren helbide fiskala aldatu eta eguneratzea.  
• Tributuei buruzko dokumentazioa bildu eta bideratzea.  
• Gainbalioaren simulazioa 
• Igorpenen titulartasunari eta ehunekoei buruz izan daitezkeen okerrak atzematea, eta era berean, behar denean, hiri-

kontribuzioaren gaineko zergari buruzko dokumentazioa jasotzea. 
• Ibilgailuaren alta, matrikulatze eta birgaitze aldera.  
• Ibilgailuen altak, bajak eta transferentziak zirkulazioaren gaineko zergarako zergapetzea, behin DGTren datu-basean 

erkatuta, interesatuak eskatuta.  
• Altak, bajak eta aldaketak JEZean.  
• JEZeko salbuespenak eta hobariak kudeatzea.  
• Ordainagiriak sortu eta aldatzea, egokia bada.  

 
Tributu-ziurtagiriak egitea: 
 

• ondasun higiezinak edukia / ez edukitzea.  
• ondasun higiezinen titulartasuna. 
• higiezinaren datuak. 
• jarduerarik gabeko lokala. 
• hiri-kontribuzioa egunean izatea.  
• hiri-kontribuzioko kuota ordainduak errenta aitorpenerako.  
• zirkulazio-zergaren ordainketa egunean izatea. 
• JEZean alta edo baja ematea.  
• JEZaren ordainketa egunean izatea. 
• kanpo-zeinuak, katastroa edo ondarea (barne daude ondasun higiezinak, ibilgailuak eta jarduera ekonomikoak).  
• Iruñeko Udalarekin zorrik ez izatea.  
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2 EGINKIZUNA, ESKUMENAK  

2.1  EGINKIZUNA  
 
Zergadunendako Laguntza Bulegoan aurrez aurreko arreta zentralizatua dago tributuen arloan.  
 
Honatx helburu nagusiak:  
 

• Herritarrek tributuen arloan maizen eskatzen dituzten zerbitzu-eskaerak bulego bakar batean bildu eta kudeatzea, 
Alorren arteko elkarlana xede harturik. 

• Giza baliabideak eta baliabide materialak ahalik eta hobekien erabiltzea, eskaerei erantzuteko ebazpenak arinduz eta 
herritarren joan-etorriak ahalik eta gehien gutxituz. 

2.2 ESKUMENAK 
Zerbitzu Orokorretako (Ogasuna) Alorraren eskumenak jasota daude Iruñeko Udalaren Administrazioa Antolatzeko 2011ko 
Ordenantzan (2011ko 178. NAO, irailaren 8koa). 

3 ZERBITZUAK, KONPROMISOAK ETA BETETZE-MAILAREN ADIERAZLEAK. 

Zerbitzuak Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 
Arreta adeitsua ematea, hizketa argia 
eta ulergarria emanez. 

Zenbat gorabehera / kexa izan diren 
eman den arretaz (adeitasuna eta 
erabilitako hizkera).  

Langileen trebetasunak eta 
ezagupenak eguneratzea, zergadunari 
laguntza hobea emateko.  

Emandako arretari lotutako zenbat 
gorabehera/kexa izan diren. 

Tributuei buruzko argibidea 

Berehalako erantzuna ematerik ez 
badago, departamentuaren bidezko 
arreta kudeatuko da.  

Zenbat gorabehera izan diren, 
erantzunik lortu ez izatearen ondorioz 
(ez berehalakoan, ez 
departamentuaren beraren bidez) .   

Udal-zergak kudeatu eta bideratzea. Kudeaketa zuzeneko izapideak unean 
bertan ebaztea.  Zenbat izapide kudeatu diren.  
Eskatzen diren ziurtagiriak 
berehalakoan egitea.  Zenbat ziurtagiri egin diren. Tributu-ziurtagiriak egitea 

Ziurtagiriak berehalakoan ematerik ez 
badago, departamentu ziurtagiri-
egilera bidaliko da.  

Zenbat ziurtagiri egin diren 
departamentu ziurtagiri-egiletik.  

Gutxienez ere % 60ko 
eskuragarritasuna bermatzea 
jendaurreko postuetan.  

Betetako postuen 
eskuragarritasunaren ehunekoa. 

Arreta arina izanen da, eta arreta-
denbora batez beste 12 minutukoa 
izanen da gehienez.  

Arretarako denbora batez beste.  

Tributu arloko argibide-, izapide- eta 
kudeaketa-zerbitzuak.  

 

Itxaronaldia batez beste 10 minutukoa 
izanen da gehienez.  

Itxaronaldia, bana beste 
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4 ZERBITZU-GUTUNAREN KUDEAKETA 

Ogasuna - Zerbitzu Orokorretako Alorreko Zuzendaritzaren ardura da behar diren neurriak hartzea bai konpromisoak gauzatzeko, 
bai adierazleak urtean nola bilakatzen diren jarraitzeko eta kontrolatzeko. Alorrak aukeratzen duen jarraipen-sistema edozein den 
ere, gutxienez honako jarduketa hauek eginen dira: 

 Adierazleen bilakaerari jarraitzeko bilerak, sei hilez behin. 

 Urteko Auditoretzak, konpromisoen betetze-maila bere osoan edo zati batean egiaztatzeko, adierazleen jarraipena ikusteko 
eta arduradunek urte osoan zehaztutako ekintzen kudeaketa egiaztatzeko. 

Hori guztia gauzatuko da Zerbitzu-Gutunen kudeaketarako eta jarraipenerako Gidan ezarritakoaren arabera. 

5 ARAU ETA LEGEEN ZERRENDA 

• 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa (eta abenduaren 29ko  20/2005 Foru 
Legeak eta maiatzaren 4ko 9/2012 Foru Legeak ekarritako aldaketekin). 

• Iruñeko Udalaren 4. Ordenantza fiskala.  
• 12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzkoa  
• 100/2008 Foru Dekretua, irailaren 22koa, 12/2006 Foru Legea agartzeko Erregelamendua onesten duena. 
• 172/2010 Ebazpena, otsailaren 22koa, Ekonomia eta Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Lurralde 

Aberastasunaren Erregistroan inskribatu beharreko ondasun higiezinak baloratzeko parametro orokorrak onesten 
dituena. 

• 20/2010 Foru Agindua, otsailaren 22koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Lurralde Aberastasunaren 
Erregistroan inskribatu beharreko ondasun higiezinak baloratzeko arau tekniko orokorrak onesten dituena. 

• 21/2010 Foru Agindua, otsailaren 22koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Lurralde Aberastasunaren 
Erregistroan inskribatzeko moduko eraikinen ezaugarriak zehazteko zenbait sistema onesten dituena. 

• 132/2013 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Lurralde Aberastasunaren 
Erregistroan inskribatzen ahal diren eraikuntzen bolumenaren araberako karakterizazio sistema onesten duena. 

• 133/2013 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 
Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroan inskribatu beharreko ondasun higiezinak baloratzeko arau tekniko 
orokorrak onesten dituen Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 22ko 20/2010 Foru Aginduaren eranskina 
aldatzen duena. 

• Udalerri bakoitzean indarrean dagoen balioespen-ponentzia (indarrean dago 1998/12/16ko batzorde mistoak onetsitakoa 
eta 1998ko abenduaren 31ko 157. NAOn argitaratutakoa).  

• Aurrekontuei buruzko Foru Legeak (urtez urtekoak).  
• 9/1994 Foru Legea, ekainaren 21ekoa, kooperatiben tributu-araubidea arautzen duena. 
• 10/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa, fundazioen eta babes jardueren zerga-araubidea arautzen duena. 
• Babes ofizialeko etxebizitzak deskalifikazioari buruzko legeak edo foru-dekretuak.  
• 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuei buruzko Erregelamendu Orokorra onesten duena. 
• Zerikusia duen bestelako araudia, hala nola barne ministerioaren agindua, Europar Batasuneko eta Espainiako kode 

harmonizatuak zehazteko (1997ko ekainak 13).  
• 7/1996 FORU LEGEA, maiatzaren 28koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren edo Lizentzia Fiskalaren tarifak eta 

jarraibidea onesten dituena. 
• 614/1996 FORU DEKRETUA, azaroaren 11koa, Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskalaren gaineko Zerga 

kudeatzeko arauak ematen dituena. 
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6 ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

Zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak dira hala Iruñeko herritarrek beren Udal Administrazioaren aurrean 
dituzten Eskubide eta Betebeharren Gutunean bilduta daudenak  nola aurreko idatzi-zatian azaldutako arau indardunetatik 
datozenak. 

Besteak beste eskubide hauek dituzte: 

• Herritarrek eskubidea dute arreta adeitsu, arduratsu eta begirunezkoa jasotzeko, baldintza berberetan eta inolako 
bazterkeriarik gabe, eta zalutasunez zein erabilerraztasunez. 

• Herritarrek eskubidea dute argibidea jasotzeko eta Zergadunendako Laguntza Bulegoan egindako kudeaketen gaineko 
izapideak egiteko. 

• Herritarrek eskubidea dute bulegoaren jardunari buruzko erreklamazioak, kexak eta iradokizunak egiteko.  
 
Besteak beste betebehar hauek dituzte: 
 

• Udalaren edo administrazioaren arau, ordenantza eta erregelamenduek ezarritako betebeharrak betetzea, bai eta 
eragiten dizkieten ebazpen edota erabakiak ere. 

• Eskatzen dizkieten datuak eta informazioa ematea, indarreko legeriarekin bat, baldin eta justifikatuta badago 
beharrezkoak direla, administrazioko prozedurak bideratu eta haiei modu egokian buru emateko. 

• Udal Administrazioan osatzen duten langileak errespetuz eta ongi tratatzea. 
• Haien jarduketa edo jardueretan atzemandako hutsuneak konpondu eta zuzentzea, bereziki Udal Administrazioak hori 

egiteko eskatzen badie. 
 

7 LANKIDETZA ETA PARTE-HARTZEA, ALORRAREN ZERBITZUAK HOBETZEKO 

Iruñeko Udalak hainbat tresna erabiltzen ditu, Udalak berak ematen dituen zerbitzuen gainean bukaerako erabiltzaileek zer 
balioespen eta zer iritzi duten jakitea sustatzeko. Hona hemen tresnak: 

• Gogobetetze-inkestak, arreta-guneetan eta webgunean (www.pamplona.es) herritarren eskura jarritakoak, Udalak ematen 
dituen zerbitzuen gainean herritarrek zer-nolako gogobetetze-maila duten jakiteko. 

• Sistema bat ezarria dago, kexa edo iradokizun bat egiteko, dela 010 telefonoaren bidez, dela www.pamplona.es webgunearen 
bidez, dela aurrez aurre, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (HLZ), jendaurreko ordutegian. 

8 IRADOKIZUN- ETA ERREKLAMAZIO-SISTEMA 

Iruñeko Udalak Oharrak, Kexak eta Iradokizunak udal-zerbitzuetan aurkezteko sistema bat jarri du erabiltzaileen eskura. Hona 
hemen zer bide dauden eskura: 

Aurrez 
aurrekoa 

Erregistro Orokorra / Herritarrendako Laguntza Bulegoa (Kondestablearen Jauregia, 
Kale Nagusia, 2 – 31001 – Iruña) 

http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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 Iruñeko Udalaren erregistro osagarriak (ikusi www.pamplona.es) 

Telefonoz  010 (Iruña)  948 420 100 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 

Bide 
telematikoa 

Iradokizun-postontzia eta Erregistro Elektronikoa, Iruñeko Udalaren webgunean 
kokatua:www.pamplona.es 

Iradokizuna edo erreklamazioa zer bidetatik jaso den, bide berbera erabiliko da haiei erantzuteko, gehienez ere 15 egun 
balioduneko epean. Epe horretan erantzun osorik ematerik ez badago, herritarrari jakinaraziko zaio zer jarduketa egiten ari diren 
eta zer datatan aurreikusia dagoen erantzutea. 

Hori guztia eginen da Udalaren Ohar, Kexa eta Iradokizunak kudeatzeko Prozeduran ezarritakoarekin bat. 

9  JENDEARI ARRETA EGITEKO HELBIDEAK ETA ORDUTEGIAK.. 

Zergadunendako Laguntza Bulegoa 

Helbidea Merkatuko kalea, 7-9, behea, 31001 Iruña.  

Aurrez aurrekoa 
Astelehenetik ostiralera: 14:30 - 19:30.  
Itxita: uztailak 6 - 14. 

Ordutegia 
Telefonoz 

 010 (Iruña) 
 948 420100 

(Iruñeaz kanpotik 
deituz gero) 

Astelehenetik ostiralera (8:00 – 19:00). 
Larunbatetan (09:30 - 13:30). 
Sanferminetan: Egunero (09:30 – 13:30). 
Udako gainerako asteetan (07/15etik 08/31ra): astelehenetik ostiralera (8:00 – 

15:00). 

Bulegoetako 
telefonoa 

 948-420244 / 948-420254 

Bulegoetako faxa  948-420237 

Helbide 
elektronikoa 

 tributos@pamplona.es 
Harremanetarako: 

Webgunea  http://www.pamplona.es 

 

10 UNITATE ARDURADUNA 

Zerbitzu Orokorretako Alorreko zuzendaritza - Ogasuna 
Udaletxe plaza, zk.g., 1. solairua. 31001 Iruña 

 948-420205   948-420218 
 www.pamplona.es 

http://www.pamplona.es/forms/aviso_queja_suge1.asp�
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=111411VA&idioma=1�
http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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