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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

22-2787/19 espedientea jakinaraztea

Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren 22-2787/19 likidazioa César Gil Cadaya 
jaunari berariaz jakinarazteko saiakera egin da, udal honen eskuetan dauden eta interesdu-
nak emandako datuen arabera ezagutzen den jakinarazpenetarako helbidean (Bizkaia kalea 
3, Langraiz Oka), baina ez da lortu. Horren ondorioz, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 44. eta 59.4. artikuluetan xedatutakoaren arabera, argitara 
ematen da iragarki hau, adierazi den likidazioaren jakinarazpen gisa balio dezan. Hona hemen, 
hitzez hitz, zer dioen horrek:

Gainbalioaren likidazioari buruzko jakinarazpena

Subjektu pasiboa: César Gil Cadaya.

Ondasunaren helbidea: Bizkaia kalea 3, 01230-Langraiz Oka.

Zerga gaia: Ordainean ematea salerosketa bidez.

Katastroko erreferentzia: 26-2-18 lurzatia

Espediente zk.: 22-2787/19

Ordaindu beharreko kuota: 3.919,39 euro.

Udaleko alkate-lehendakariak, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa 
ikusita, hau ebazten du:

1. Likidazio hori onestea.

2. Likidazio hori subjektu pasiboari jakinaraztea legez dagokion eran.

Ordaintzeko epea:

Borondatezko epean hilabete, likidazio honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egun balio-
dunetik aurrera kontatuta.

Borondatezko epea igaro eta ordaindu ez bada, premiamendu bidean kobratuko da:

• Ehuneko 5eko errekargua, premiamendu probidentzia jakinarazi aurretik ordaintzen bada.

• Ehuneko 10eko errekargu murriztua, Dirubilketa Araudiaren 61.5 artikuluan xedatutako 
epea bukatu aurretik ordaintzen bada.

• Bestela, ohiko errekargua (ehuneko 20) gehi berandutze interesak.

Errekurtsoak:

Bat etorriz Toki Araubideei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 108. artikuluan xedatu-
takoarekin, erabaki honen aurka, ados ez bazaude, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko 
diozu erabakia onartu zuen organoari. Horretarako, hilabete izango da likidazioa hau berariaz 
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Berariaz jakinarazten ez bada, epea hiru hilabetekoa izango da, administrazio-isiltasuna 
gertatu eta hurrengo egunetik aurrera.
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Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkeztu ahalko da Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean.

Oharrak:

Errekurtsoak aurkezteak ez du premiamendu bidea etengo, baldin eta ez badira betetzen 
Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketari buruzko Erregelamenduan eskatutako baldintzak.

Ordainlekua:

Udal diruzaintzan ordainduko da zerga kuota, astelehenetik ostiralera jendea hartzeko or-
duetan edo, bestela, banku kontu hauetan:

Kutxabank: ES97 2095-3225.7610 9522 5776

Laboral Kutxa: ES60 3035 0435 1443 5000 0976

Langraiz Oka, 2019ko martxoaren 27a

Alkate-lehendakaria
JOSÉ-JAVIER MARTINEZ GARCÍA
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