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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRAIA-MAEZTUKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea irekitzeko eta jarduerarako baimena emateko zerbitzuaren 
tasak arautzen dituen ordenantzari

Irekitzeko eta jarduerarako baimenak emateko zerbitzuaren tasak arautzen dituen 
ordenantzaren behin-behineko erabakia, udalbatzak 2017ko apirilaren 4an egindako ohiko 
bilkuran hartutakoa, jendaurrean jartzeko epea igaro da, eta, ez denez ez iradokizunik ez erre-
klamaziorik aurkeztu, erabakia behin betikoa bihurtu da, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, 
tokiko ogasunak arautzen dituenak, 16.3 artikuluan eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubi-
dearen oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan xedatzen dutenaren arabera.

Aipatutako foru arauak 16.4 artikuluan eta TAOALk 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, onar-
pen erabakia eta ordenantzaren testu osoa argitaratzen dira.

Behin betiko onarpenak administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere badago jartzea.

Irekitzeko eta jarduerarako baimenak emateko zerbitzuaren 
tasak arautzen dituen ordenantza

I. OINARRIA ETA IZAERA

1. artikulua

Arraia-Maeztuko Udal honek, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako Lurralde Histo-
rikoko tokiko ogasunak arautzen dituenak, 20. eta 25. artikuluetan ezartzen duenarekin, Konsti-
tuzio Auzitegiaren abenduaren 14ko 185/1995 Epaiarekin eta uztailaren 13ko 25/1998 Legearekin 
bat etorriz, irekitzeko baimenak emateko edo aurretiko komunikazioetan eta erantzukizunpeko 
adierazpenetan aitortutako betekizunak egiaztatzeko tasak ezartzen ditu. Ordenantza fiskal honi 
men egingo diote, eta, hala ere, bidezkoa den beste edozein arau aplikatuko zaie.

II. ZERGA GAIA

2. artikulua

1. Hauek dira tasaren zerga gaiak:

• Beharrezkoak diren zerbitzu tekniko eta administratiboak ematea 3/1998 Legea, Euskal 
Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrak, II. eranskinaren a atalean jasotako jarduerak 
ezartzeko, aldatzeko edo handitzeko jarduera sailkatuko baimena emateko.

• Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioaren araubidearen menpe (3/1998 Legearen 
II. eranskinaren B atala) eta 12/2012 Legearen, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko 
premiazko neurriei buruzkoaren, erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiko komunika-
zioaren araubidearen menpe dauden jarduerak ezartzeari, aldatzeari eta handitzeari dagozkien 
egiaztapen jarduerak egitea.

• Udalak 3/1998 Legearen II. eranskinaren A eta B ataletako jarduerak ikuskatzea, titulartasun 
aldaketak direla eta.

• Udalak 12/2012 Legean, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei 
buruzkoan, jasotako jarduerak ikuskatzea, titulartasun aldaketak direla eta.
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2. Ordainarazpen horren ondorioetarako, hauek izango dira irekitzeko baimena lortu beharra 
duten establezimendu edo instalazioak:

a) Hasierako instalazioak, bai eta merkataritza, industria edo zerbitzuetarako erabiltzen diren 
makinak edo beste elementuak jartze hutsa ere, nahiz eta berehala ez abiarazi, funtzionatu edo 
ireki.

b) Lokalez aldatzea.

c) Jarduera aldaketak, nahiz eta izena, titularra edo lokala berbera izan.

d) Jarduera handitzea; horrelakotzat hartuko da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 
kuota igotzea, salbu eta igoerak zergak aldatu direlako gertatzen badira.

e) Establezimendua handitzea edo beste edozein aldaketa egitea, baldin eta udal zerbitzu 
teknikoek egiaztatu behar badute udal ordenantza eta araudiek edo orokorrek funtzionamendu 
normalerako eskatzen dituzten betekizunak betetzen dituela.

3. Baimena eman ondoren establezimenduek beren jarduera aldatzen badute, egoera hauen 
arabera likidatuko da tasa:

Jarduera berria dela eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan dagokion atala edo dibisioa 
aldatu behar bada, tarifa orokorrean ezarritakoari jarraituko zaio tasa zehazteko.

4. Jarduera batek irekitzeko bi baimen desberdin lortu beharra badu edo baimen batek 
zenbait jarduera hartzen baditu barne, zenbateko handieneko epigrafearen arabera ordainduko 
da zerga.

5. Ez zaie kargarik ezarriko baimen eskualdaketei, baldin eta indarrean dauden arauetara 
egokitzeko baimena emateko prozedura izapidetu beharrik ez badute.

III. SUBJEKTU PASIBOAK

3. artikulua

Pertsona fisiko zein juridikoak eta Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorrak 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen dituen erakundeak dira subjektu pasiboak edo 
zergadunak, baldin eta zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte edo horien onura edo era-
gina jasotzen badute.

IV. TARIFAK

4. artikulua

Prezioak epigrafe hauen araberakoak izango dira:

1. epigrafea. 12/2012 Legean, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko 
neurriei buruzkoan, xedatutako jardueren erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiko komu-
nikazioa.

300 metro karratu baino gutxiagoko lokala: 100,00 euro

301 metro karratu eta 1.000 metro karratu bitarteko lokala: 200,00 euro

1.000 metro karratu baino gehiagoko lokala: 450,00 euro

2. epigrafea. Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa (3/1998 Legearen II. eranskinaren 
B ataleko jarduerak).

Gehienez 300 metro karratuko lokala: 100,00 euro

301 metro karratu eta 1.000 metro karratu bitarteko lokala: 200,00 euro

1.000 metro karratu baino gehiagoko lokala: 450,00 euro
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3. epigrafea. Jarduera baimena

1. atala.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrak, xedatutakoaren 
arabera sailkatutako jardueretarako baimena, bizitegitarako hiri lurzoruan kokatu ahal badira. 900,00 euro

2. atala.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrak, xedatutakoaren arabera sailkatutako 
gainerako jardueretarako baimenak, hiri lurzoru industrialean kokatu ahal badira.

Ingurumen eraginaren ebaluaziorik behar ez duten jarduerak 900,00 euro

Ingurumen eraginaren ebaluazioa behar duten jarduerak 6.000,00 euro

Jarduerak eta baimena duten jarduerek okupaturiko azalerak handitzen direnean, baimen 
berritzat joko dira.

3. atala.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrak, xedatutakoaren arabera sailkatutako 
gainerako jardueretarako baimenak, lurzoru urbanizaezinean kokatu ahal badira.

Ingurumen eraginaren ebaluaziorik behar ez duten jarduerak 500,00 euro

Ingurumen eraginaren ebaluazioa behar duten jarduerak 6.000,00 euro

Jarduerak eta baimena duten jarduerek okupaturiko azalerak handitzen direnean, baimen 
berritzat joko dira.

4. epigrafea. 3/1998 Legearen II. eranskinaren A eta B ataletako eta 12/2012 Legeko jardueren 
ikuskapena, titulartasun aldaketen ondoriozkoa.

JARDUERA TARIFA

Jarduera sailkatuak 100,00 euro

Jarduera sailkatuen aurretiko komunikazioa behar duten jarduerak 100,00 euro

19/2012 EDn xedatutakoaren arabera aurretiko komunikazioa behar duten jarduerak 100,00 euro

Aplikazio arauak:

1. Jarduera sailkatuko baimeneterako, aurretiko komunikazioetarako, erantzukizunpeko adie-
razpenetarako eta jardueren ikuskapen ebazpenetarako, tasa une hauetan sortuko da: baimen 
eskaera egiten denean, aurretiko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkezten 
denean edo, horrelakorik eskatu ez bada, hurrengo arauan adierazitako inguruabar bat izatez 
gertatzen denean.

2. Ordainarazpen horren ondorioetarako, honako hau izango da jarduerak ezarri, aldatu eta 
handitzea:

a) Hasierako instalazioak, bai eta merkataritza, industria edo zerbitzuetarako erabiltzen diren 
makinak edo beste elementuak jartze hutsa ere, nahiz eta berehala ez abiarazi, funtzionatu edo 
ireki.

b) Lokalez aldatzea.

c) Jarduera aldaketak, nahiz eta izena, titularra edo lokala berbera izan.
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d) Jarduera handitzea; horrelakotzat hartuko da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 
kuota igotzea, salbu eta igoerak zergak aldatu direlako gertatzen badira.

e) Establezimendua handitzea edo establezimenduan beste edozein funtsezko aldaketa egi-
tea, baldin eta jarduera egiteko baldintzak berrikusi behar izatea eragiten badu eta udal zerbitzu 
teknikoek egiaztatu behar badute udal ordenantza eta araudiek edo orokorrek funtzionamendu 
normalerako eskatzen dituzten betekizunak betetzen dituela.

3. Baimena eman ondoren edo aurretiko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena 
aurkeztu ondoren establezimenduek beren jarduera aldatzen badute, kasu hauen arabera liki-
datuko da tasa:

Jarduera berria dela eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan dagokion atala edo dibisioa 
aldatu behar bada, tarifa orokorrean ezarritakoari jarraituko zaio tasa zehazteko.

4. Jarduera batek bi jarduera baimen desberdin lortu beharra badu edo jarduera baimen 
batek, aurretiko komunikazio batek edo erantzukizunpeko adierazpen batek zenbait jarduera 
hartzen baditu barne, zenbateko handieneko epigrafearen arabera ordainduko da zerga.

5. Eskaera ebatzi edo ezetsi aurretik atzera egiten bada, ez da inolako tasarik ordaindu 
beharko. Aurretiko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkezten denean, ez da 
tasarik ordaindu beharko baldin eta ikuskapen bisita baino lehen atzera egiten bada.

6. Ez zaie kargarik ezarriko baimen eskualdaketei, baldin eta indarrean dauden arauetara 
egokitzeko baimena emateko prozedura izapidetu beharrik ez badute.

7. Tasa autolikidazio prozeduraren bidez bilduko da.

8. Udal enpresetako hazitegien lokalak salbuetsita egongo dira irekitzeko baimena emateko 
kuota ordaintzetik.

V. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

5. artikulua

1. Udal enpresetako hazitegien lokalak salbuetsita egongo dira irekitzeko baimena emateko 
kuota ordaintzetik.

2. Sortutako tasaren gainean % 50eko hobaria izango dute 35 urte baino gutxiagoko per-
tsonek aurkeztutako tokiko enplegu ekimen edo proiektu guztiek.

Zerga onurak aplikatzeko eskaera interesdunak egingo du, berariaz, jarduera gauzatzeko 
baimena eskatzen duen edo dagokion aurretiko adierazpena edo erantzukizunpeko komunika-
zioa aurkezten duen eskabide berean.

3. Sortutako tasaren gainean % 50eko murrizketa izango dute irabazteko xederik gabeko 
erakundeek, uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauan, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga 
araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoan, xedatutakoaren 
arabera, baldin eta lokala beren xede edo helburu espezifikoa betetzean ustiapen ekonomiko 
baterako erabiltzen badute.

Zerga onurak aplikatzeko eskaera interesdunak egingo du, berariaz, jarduera gauzatzeko 
baimena eskatzen duen edo dagokion aurretiko adierazpena edo erantzukizunpeko komunika-
zioa aurkezten duen eskabide berean.

Eskaerarekin batera, zerga onura aplikatzeko eskatzen den jardueran zein udal interes da-
goen zehazteko beharrezkoa den dokumentazioa erantsiko da (sozietatearen estatutuak, onura 
publikoaren adierazpena…).

4. Sortutako tasaren gainean % 25eko murrizketa izango dute apirilaren 5eko 235/2013 Errege 
Dekretuaren arabera A edo B energia-ziurtapena daukatela frogatzen duten lokalek.
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VI. SORTZAPENA

6. artikulua

Zerga gai den udal jarduera hasten denean sortzen da tasa eta ordaintzeko betebeharra. 
Ondorio horietarako, dagokion baimen eskaera, aurretiko komunikazioa edo erantzukizunpeko 
adierazpena aurkezten den egunean ondorioztatuko da jarduera hasi dela.

7. artikulua

1. Tasa autolikidazio prozeduraren bidez bilduko da.

2. Eskaera ebatzi edo ezetsi aurretik atzera egiten bada, ez da inolako tasarik ordaindu be-
harko.

VII. KUDEAKETA

8. artikulua

Baimen eskaerak, aurretiko komunikazioak edo erantzukizunpeko adierazpenak aitorpen 
telematikoko sistemaren bidez aurkezten badira, izapidetze telematikoko sisteman likidazioa 
onartu eta xedatzen den eguna joko da tasaren likidazioa jakinarazten den eta, beraz, boron-
datezko ordainketa aldia hasten den eguntzat.

VIII. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

9. artikulua

Zerga arau hausteak sailkatu eta kalifikatzeko eta kasu bakoitzean horien ondorioz egokitzen 
diren zehapenak zehazteko, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorra eta aplikagarriak diren 
beste arauak aplikatuko dira.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Zerga ordenantza honen arauek, arrazoi sistematikoak direla medio, indarrean dagoen 
legeriaren eta hori garatzeko beste arau batzuen alderdiak kopiatzen badituzte, automatikoki 
aldatuko edo ordeztuko dira eratortzen diren legezko arauen aldaketa kopiatzen denean.

AZKEN XEDAPENA

Zerga ordenantza hau behin betiko erabakia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
egongo da indarrean eta haren indarraldiak aldatu edo berariaz indargabetu arte iraungo du.

Maeztu, 2017ko maiatzaren 22a

Alkate-lehendakaria
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA
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