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AÑANAKO KUADRILLA

Jendaurrean jartzea hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasaren kontribuzio erroldak, 
Añana, Armiñon, Berantevilla, Iruña Oka, Kuartango, Lantaron, Erriberagoitia, Erriberabeitia, 
Gaubea eta Zanbranako udalerrietakoak, eta borondatezko epean ordaintzeko moduan jartzea 
2016ko bigarren seihilekoko ordainagiriak

Egin delarik hiri hondakinak biltzeko zerbitzuaren tasaren 2016ko bigarren seihilekoko kon-
tribuzio errolda, Añana, Armiñon, Berantevilla, Iruña Oka, Kuartango, Lantaron, Erriberagoitia, 
Erriberabeitia, Gaubea eta Zanbranako udalerrietakoa, zeina 2016ko urriaren 18ko ebazpen ba-
ten bidez onartu den, jendaurrean jartzen da hamabost egun baliodunez, iragarki hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesa dutenek aukera izan dezaten aztertu eta egoki 
jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko.

Interesdunek Añanako Kuadrillaren egoitzan (Foruen plaza, 11 – 01213 Rivabellosa - Araba) 
aztertu ahal izango dute espedientea, 10:00etatik 13:00etara, bai eta adierazitako udalen bule-
goetan ere.

Kontribuzio errolda jendaurrean jartzean, hura osatzen duten likidazioen jakinarazpen kolek-
tiboa egiten da, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauak, Arabako zergen orokorrak, 98. artikuluaren 
3. Idatz zatian xedatutakoaren arabera; dena dela, interesdunek esleitu zaizkien kuoten aurkako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezakete, hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera. Errekurtsoak eta erreklamazioak kuadrillaren lehendakariari 
aurkeztuko zaizkio, aurretik zehaztutako epeetan.

Ordaintzeko borondatezko epea 2016ko azaroaren 15ean hasi eta 2017ko urtarrilaren 16an 
bukatuko da, bi egun horiek barne direla.

Helbideratutako ordainagirien kobrantza 2016ko abenduaren 5ean egingo da.

Finantza erakundeetan helbideratu gabeko ordainketak:

Tasaren ordainketa helbideratuta ez daukaten zergadunek Kutxabanken bulegoetan ordain-
duko dute, 08:30etik 10:30era, etxean jasoko duten kobratze jakinarazpena aurkeztuta, edo, 
bestela, Vitalneten bidez. Baten batek abisua galtzen badu edo jasotzen ez badu, haren kopia bat 
emango zaio Añanako Kuadrillaren bulegoetan, helbide honetan: Foruen plaza, 11 – Rivabellosa.

Banketxeetan helbideratutako ordainketak:

Añanako Kuadrillak zordunketa zuzenean kudeatuko du ordainketa helbideratu den banke-
txeetako kontuetan.

Borondatezko epean ordainketa egiten ez bada, premiamendu bideari hasiera emango zaio 
eta kobratu beharrekoari dagokion errekargua aplikatuko zaio, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau 
Orokorrak, Arabako zergenak, 28. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Rivabellosa, 2016ko urriaren 18a

Lehendakaria
EDUARDO FERNANDEZ DE PINEDO GONZALEZ
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