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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRURAIZ-GAUNAKO UDALA

Behin-behineko onespena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arau- 
tzen dituen zerga ordenantza aldatzeari

Iruraiz-Gaunako Udalak, 2020ko abenduaren 21ean egindako bilkura berezian, erabaki zuen 
behin-behineko onespena ematea zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jardue-
rak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketari.

Aldaketa horrek ordenantzaren II. eranskinari eragiten dio. Hau da onetsitako testua:

II. eranskina. 2020ko hobari berezia, COVID-19aren eragina arintzeko 

Hobariaren zenbatekoa: Zabor kuotaren gutxieneko tartearen kuotaren jardueraren itxiera 
hilabeteetako hainbanaketari dagokion zenbatekoa.

Hobaria aplikatzeko aldia: 2020ko ekitaldian alarma egoerak iraun bitartean lokala/establezi-
mendua itxita egon den aldia.

Zein onuradun eta higiezinei buruz ari den: Enpresari autonomoak (sozietate autonomoak 
barne), Iruraiz-Gaunako udalerrian ostalaritza jarduerak egiten dituzten higiezin edo lokalei 
dagokienez, COVID-19ak eragindako osasun alarmaren ondorioz jarduera eten dutenak.

Bete beharreko baldintzak:

• Enpresa jarduerak alta emanda egon behar du Iruraiz-Gaunako udalerriko JEZean. Gai-
nera, egoitza soziala eta lantokia Iruraiz-Gaunan egon behar dira, eta zergak Araban ordaindu 
behar dira.

• Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dira. Era berean, 
egunean izan behar dira Iruraiz-Gaunako Udalarekiko zerga betebeharrak.

Epea: Aipatutako hobaria eskatzeko epea hilabetekoa izango da, ordenantza honen behin 
betiko onespena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Zer agiri aurkeztu behar diren:

• Eskabidea behar bezala beteta.

• Zergak Araban ordaintzen dituela jasotzen duen zinpeko aitorpena.

• Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela frogatzen duten Oga-
sunaren eta Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak.

Eta hori jendaurrean jartzen da, interesa dutenek espedientea aztertu eta egoki deritzeten 
erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Erreklamazioak idatziz egin beharko dira, eta 
horretarako hogeita hamar egun baliodun izango dira, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hu-
rrengo egun baliodunetik aurrera. Epe horretan erreklamaziorik edo oharrik aurkezten ez bada, 
erabaki hau behin betiko onetsitzat joko da.

Azilu, 2020ko abenduaren 23a
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