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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ELTZIEGOKO UDALA
Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, eta kirol instalazioak erabiltzeagatik, zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituzten zerga ordenantzen
aldaketa
Udalak, 2021eko irailaren 17an egindako bilkuran, onetsi zuen aldatzea ondasun higiezinen gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, eta kirol instalazioak
erabiltzeagatik, zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituzten zerga ordenantzak, familia ugarientzako hobariak
sartzeko.
Aldaketa horiek jendaurrean erakusgai jarri ziren 2021eko irailaren 29an, ALHAOren 111.
zenbakian argitaratu zen iragarkiaren bidez eta udaletxeko iragarki taulan jarritako iragarkiaren bidez, eta ez da erreklamaziorik edo iradokizunik bat ere aurkeztu, eta, beraz, behin betiko
onetsita geratzen dira.
Bat etorriz Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan xedatutakoarekin, aldaketa horren testu osoa ematen da argitara, lege ondorio guztietarako, eta bereziki indarrean jartzeko.
Ordenantzak aldatzeko erabakiaren aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal
izango da jurisdikzio horretako arauek xedatutako eran eta epeetan, aipatutako foru arauak 18.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
6. paragrafoa eransten zaio 16. artikuluari:
Hiriko ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotan ehuneko 50eko hobaria izateko eskubidea izango dute familia ugariko kide diren subjektu pasiboek, bertan erroldatuta egoteagatik
ohiko bizilekua duten hiri ondasun higiezinean soilik, eta familia ugariko kide diren bitartean.
Subjektu pasiboak eskatu behar du hobaria, eta eskaera horrekin batera honako hauek
aurkeztu behar ditu:
— Hobaria eskatzeko idazkia. Eskaera horretan, ondasun higiezina zein den adierazi behar du.
— Ondasun higiezinaren titulartasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.
— Familia ugariaren titulua, Arabako Foru Aldundiak edo erakunde eskumendunak emana.
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Ordenantza honen 7. artikuluan eta eranskineko a) epigrafean honako hau sartzen da:
Bost plaza edo gehiagoko ibilgailuen titularrek zergaren kuotan ehuneko 50eko hobaria izateko eskubidea izango dute, familia ugariko kide diren subjektu pasiboak badira eta Eltziegon
erroldatuta badaude. Familia bakoitzeko ibilgailu bakarragatik emango da hobaria, subjektu
pasiboa familia ugariko kide den bitartean.
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Subjektu pasiboak eskatu behar du hobaria, eta eskaera horrekin batera honako hauek
aurkeztu behar ditu:
— Hobaria eskatzeko idazkia.
— Zirkulazio baimenaren fotokopia.
— Familia ugariaren titulua, Arabako Foru Aldundiak edo erakunde eskumendunak emana.
— Zinpeko aitorpena, zeinetan adierazi beharko baitu ibilgailu hori familia ugariak erabiliko
duela bakarrik.
KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO
TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
Ordenantza honen 7. artikuluan eta eranskineko a) epigrafean honako hau sartzen da:
Familia ugariko kideek ehuneko 20ko hobaria izango dute denboraldirako abonamenduak
eskuratzeko prezioan eta Eltziegoko udal igerilekuetako eguneko sarreretan.
Hobari hori aplikatzeko, indarrean dagoen familia ugariaren titulua erakutsi beharko dute,
Arabako Foru Aldundiak edo erakunde eskudunak emana.
ADMINISTRAZIO JARDUERAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO
TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
I. eranskinaren d) epigrafea, jolas txokoetan parte hartzeari buruzkoa, honela geratzen da
idatzita:
1. TARIFA. Udalak antolatutako jolas txokoetan parte hartzeagatik, 25 euro asteko.
Familia ugariko kideek ehuneko 20ko hobaria izango dute tarifa horretan.
Hobari hori aplikatzeko, indarrean dagoen familia ugariaren titulua erakutsi beharko dute,
Arabako Foru Aldundiak edo erakunde eskudunak emana.
Eltziego, 2021eko azaroaren 15a
Alkatea
LUIS ALDAZABAL RUIZ DE VIÑASPRE

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=ZERBITZU OROKORREN ZUZENDARITZA - DIRECCION SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 211865
Fecha de firma: 2021.11.24 06:57:26 Z

2021-03818
2/2

