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ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAREN TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA
FISKALA
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udal honek ordenantza honen arabera establezimenduak irekitzeko lizentziaren tasa ezartzen eta
eskatzen du, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauarekin bat
etorrita.
2. artikulua
Ordenantza udal-barruti osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA
3. artikulua
1. Tasaren zerga-egitate dira merkataritza- eta industria-establezimenduek lasaitasun-,
sanitate- eta osasun-baldintzak, bai eta normaltasunez jardun dezaten udal nahiz
orotariko ordenantza eta araudiek eska ditzaketen beste edozein baldintza ere, betetzen
dituzten egiaztatzeko diren udal-jarduera teknikoak nahiz administraziozkoak, eta hori
premisa dute, Udalak dagokion irekitze-lizentzia emateko.
2. Ondore horietarako, honako hauek hartuko dira irekitze gisa:
a) Jarduerak hasteko lehenengo aldiz establezimendua jartzea.
b) Establezimenduan eginiko jarduera aldatzea edo areagotzea, titular berarekin jarraitu
arren.
c) Establezimendua zabaltzea, eta bertan egindako edozein aldaketa, artikulu honen 1
zenbakian adierazitako baldintzei eragiten dienean. Batak zein besteak berriz ere
egiaztapenak egin beharra ekarriko du.
3. Industria- nahiz merkataritza-establezimendutzat hartuko da bizitzeko egoki den
edozein eraikin, jendeari zabalik egon ala ez, soilik etxebizitza-erabilera ez badu eta:
a) Ekonomia Jardueraren gaineko Zergaren (edo zerga-lizentziaren) menpeko lantegi,
artisautza, eraikuntza, merkataritza eta zerbitzuetako enpresa-jardueraren batean
diharduena.
b) Jarduera horiek gauzatu gabe ere, lagungarri nahiz osagarri zaizkienak, edota haiekin
zerikusia dutenak onura nahiz aprobetxamendua dakarkielako, esate baterako, egoitza
sozialak, agentziak, entitate juridikoetako delegazio edo sukurtsalak, idazmahaiak,
bulegoak, despatxoak nahiz estudioak.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua 1
Tasa hauen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35.
artikuluko 3. atalean ageri diren pertsona fisikoak eta juridikoak:
a) Udal-jabari publikoa beren onura partikularrerako modu berezian gozatzen, erabiltzen
edo aprobetxatzen dutenak, aipatutako Foru Arauak 20.2 artikuluan jasotzen dituen
kasuen arabera.
b) Udalerriek eskaintzen edo egiten dituzten zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenak
edo horien onura edo eragina dutenak, adierazitako Foru Arauak 20.3 artikuluan
jasotzen dituen kasuen arabera.
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5. artikulua. Arduradunak
Subjektu pasiboaren zerga betebeharrei solidaritatez aurre egingo diete Zergei buruzko Foru
Arau Orokorreko 38. eta 39. artikuluetan aipatzen diren pertsona fisiko eta juridikoek.
IV. ZERGA-OINARRIA
6. artikulua
Tasa honen zerga-oinarria Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kuota izango da, eta
eranskinean ezarritako karga-tasa aplikatuko zaio.
Zerga ordaintzeko betebeharra lizentzia ematean sortuko da, eta tasa honen ondorioetarako,
honako hau hartuko da establezimenduen irekieratzat:
- Lehenbizikoz ezartzea edo instalatzea.
- Lokaletan eginiko jarduera aldatzea edo areagotzea, titular berarekin jarraitu arren.
- Titular-aldaketak, jarduera aldatu ez arren.
- Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kuota areagotzea dakarten jarduera-areagotzeak:
ezarritako Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kuotaren eta areagotzeagatik dagokionaren
arteko aldearen gaineko % 25eko karga-tasa aplikatzea ekarriko dute.
V. KUOTA
7. artikulua
Zerga-kuota ordenantza honen eranskinean ezarritako karga-tasa aurreko artikuluan zehaztutako
oinarriaren gainean aplikatuta zehaztuko da.
VI. SORTZAPENA
8. artikulua
1. Zerga-egitatea eratzen duen udal-jarduera hastean sortzen da tasa eta jaiotzen da zerga
ordaindu beharra. Ondore horietarako, jarduera hasitzat joko da subjektu pasiboak irekitzelizentziaren eskabidea berariaz aurkezten duen egunean.
2. Jardueran lizentziarik gabe hasiz gero, establezimenduak baldintza galdagarriak betetzen
dituen ala ez erabakiko duen udal-jarduera benetan hasten denean sortuko da tasa, eta horrek ez
dio eragingo establezimendua irekitzeko baimena emateko nahiz –irekitzerik ez bada– hura
ixteko dekretua agintzeko bidera daitekeen administrazio-espedientea hasteari.
3. Ordaintzeko betebeharrak, sortzen denean, ez du inolako eraginik nozituko eskatutako
lizentzia ez emateagatik edo establezimenduaren baldintzen moldaketaren baldintzapean dagoen
lizentzia emateagatik, ez eta lizentzia eman ondoren ere, eskatzaileak uko edo atzera egiteagatik
ere.
VII. KUDEAKETA
9. artikulua. Adierazpena
1. Industria edo merkataritzaren arloko establezimendua irekitzeko lizentzia lortu nahi duten
pertsonek aurretik eskabidea egin beharko dute Erregistro Orokorrean; bertan, lokalean egingo
duten jarduera edo jarduerak zein diren zehaztu beharko dute. Horrekin batera aurkeztu beharko
dute lokalaren alokairu-kontratua edo erosketa-titulua. Azken kasu horretan, lokalak katastrobaliorik esleituta ez badu, lokalaren erosketa-prezioa edo hura eraikitzeko kostua, bidezkoa
bada.
2. Irekitze-lizentziaren eskabidea egin ondoren establezimenduan burutu nahi den jarduera
aldatu nahiz zabalduko balitz, edota aldez aurretik proiektaturiko baldintzak aldatuko balira
nahiz hasieran aurreikusitako lokala handituko balitz, aldaketa horien guztien berri eman
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beharko litzaioke udal-administrazioari, aurreko zenbakian aurreikusitako adierazpenean
eskatzen diren zehaztasunekin eta irismenarekin.
10. artikulua. Likidazioa eta diru-sarrera.
1. Udal-jarduera bukatu eta irekitze-lizentziari dagokion udal-ebazpena emandakoan, tasari
dagokion likidazioa egingo du eta subjektu pasiboari jakinaraziko zaio, zuzenean Udalaren dirukutxan sar dezan, Diru-bilketari buruzko Araudi Orokorrean adierazitako ordainketa-bideak
baliatuz eta bertan adierazitako epeetan.
2. Subjektu pasiboa establezimenduaren jabea, gozamenduna edo emakidaduna denean eta
katastro-baliorik izendatuta ez badu, behin-behineko likidazioa egingo da. Horretarako,
lokalaren erosketa-balioa edo, hala badagokio, eraikuntza-kostua hartuko dira zerga-oinarritzat.
Katastro-balioa ezarri ondoren, dagokion behin betiko likidazioa egingo da. Horren kuotatik
kenduko da behin-behinean likidatutakoa, eta Udalaren diru-kutxan sartuko da aldea, edo
ofizioz itzuliko zaio, hala badagokio, interesdunari behin-behineko likidazioaren ondorioz
gehiegi ordaindutakoa.
VIII. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
11. artikulua
Zergei dagozkien arau-hausteak kalifikatzeari dagokionez eta arau-hauste bakoitzari kasuan
kasu dagokion zehapenari dagokionez, aintzat hartuko da Zergei buruzko Arabako Foru Arau
Orokorreko 77. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoa.
Eranskina: tarifa 2
Epigrafeak 3
I. Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, ingurumena babestekoak, ezartzen dituen izapideak egin
beharrik ez dakarren jarduera irekitzekolizentzia: 375 euro.
II. Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, ingurumena babestekoak, ezartzen duenaren arabera
sailkatutako jarduera irekitzekolizentzia: 990 euro.
3. Aplikazio arauak
a) Tasaren sortzapenalizentzia eskaera aurkezten denean gertatzen da edo, lizentziarik eskatu
ezean, ondoko arauan aipatzen diren inguruabarretako bat gertatzen denean.
b) Ordainarazpen honen ondorioetarako honako hauek dira irekitzekolizentzia lortu beharra
duten establezimenduak edo instalazioak:
- Hasierako instalazioak, bai eta merkataritza, industria edo zerbitzuetarakoerabiltzen diren
makinak edo beste elementuak jartzehutsa ere, nahiz eta berehala ez abiarazi, funtzionatu edo
ireki.
- Lokala aldatzea.
- Jarduera aldaketak, nahiz eta izena, titularra edo lokala berbera izan.
- Jarduera handitzea; horrelakotzat hartuko da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren kuota
igotzea, salbu eta igoerak zergak aldatu direlako gertatzen badira.
- Lokalak handitzea.
c) Interesdunek uko egin ahal diote lizentziari emateko erabakia hartu ondoren. Erabakiaren
jakinarazpena jasotzen denetik hogeita hamar egun pasatu baino lehen eginez gero uko
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lizentziari, ordaindutako tasaren ehuneko 80 itzultzeko eskubidea edukiko dute edo, bestela, tasa
ordaindu ez badute, likidazioaren ehuneko 20 baino ez dute ordaindu beharko; erabakiaren
jakinarazpena jasotzen denetik hogeita hamar eguneko pasatu ondoren egiten badiote uko
lizentziari, baina hurrengo hiru hilak pasatu baino lehen, ordaindutako tasaren ehuneko 50
itzultzeko eskubidea edukiko dute edo, ordaindu ez badute, likidazioaren ehuneko 50 baino ez
dute ordaindu beharko.
d) Lizentzia eman ondoko hiru hiletan establezimendua edo lokala irekitzen ez bada, lizentzia
eta beragatik ordaindutako tasa iraungitzat joko dira. Gauza bera gertatuko da ireki ondoren
berriro ixten bada edo jarduera ekonomikoen gaineko zergan baja emanda badago sei hilabetez,
ezinbesteko kasuetan izan ezik, hau da, ezinbesteko arrazoiengatik edo inguruabarrengatik
establezimendua edo lokala itxi behar bada edo haren irekiera aipatutako aldia atzeratu behar
bada.
e) Lizentzia eskualdaketei ez zaie kargarik ezarriko, baldin eta indarreko araudira
egokitzekolizentzia emateko prozedurako izapideak egin beharra eragiten ez badute.
f) Tasa hau autolikidazio prozeduraren bidez bildu ahal izango da.
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