UDAL JABARI PUBLIKOAREN1 ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIKO ESKAERA

ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-Abizenak

NAN

Bai

Ez

2

3

Noren izenean

IFK

Norbere izenean
4

Jakinarazpenak jasotzeko helbidea

Herria

Telefonoa

OBRAREN DATUAK
Helbidea

5

Obrak egingo diren ondasun higiezinen jabea

AUTOLIKIDAZIOA

Metroak

Egunak

Noiztik

Noiz arte

6

Diru-gordailuaren tarifa

Guztira

0,53 euro / m2/ eguneko

Sinatzaileak udal jabari publikoaren1 erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia ESKATZEN DU, eta
ADIERAZTEN DU auto-likidazioan agertzen diren datuak zuzenak direla.

Oñatin,

(data)
Sinadura

1

Udal jabari publikoa: dominio público
NAN: DNI
3
IFK: CIF
4
Jakinarazpena: notificación
5
Ondasun higiezin: bien inmueble
6
Gordailua: depósito
2

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, nire adostasuna ematen dut datu hauek fitxategi batean sar daitezen, horren tratamenduaren arduraduna Oñatiko Udala
delarik, eta adostasuna ematen dut udal administrazio-espedienteen kudeaketa eremuan erabil daitezen ere. Adierazten dut informaturik nagoela datu hauetara jotzeko, zuzentzeko, ezerezteko
eta aurka egiteko dudan eskubideaz.

AUTOLIKIDAZIOAREN BALDINTZAK
-

Udal jabari publikoaren1 erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia Oñatiko Udaleko Hirigintza
7
Zerbitzuak ezarritako arauak betez egingo da beti, zehatz-mehatz, honako hauek:

-

Bide eta lur publikoetan, kontenedoreak Udaltzaingoak esandako gunean jarriko dira. Egurrezko
takoen gainean jarriko dira, eta lona batez estali beharko dira, behin eguneko lan-jarduna
8
amaituta.Zamak ezingo du gainditu edukiontziaren muga horizontala. Edukiontziak ezingo dira bide
publikoan egon honako egun hauetan: zapatutan 13:00etatik edo jai bezperako 20etatik, asteleheneko
edo jai osteko 8ak arte.

-

Ordainketa Auto-likidazioko datan egin beharko da Diru-gordailuaren tarifa aplikatua izan dadin (0,50
€/m2/eguna).

-

Aipatutako datan auto-likidazioko dirua ordaindu ez bada, Oñatiko Errenta eta Ordainarazpen
9
Zerbitzutik likidatuko da dagokion tasa erabilera pribatibo nahiz aprobetxamendu bereziari dagokiona,
Ordenantza Fiskalean ezarritakoaren arabera (1,5 euro/m2/eguna).

-

Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia autolikidatutakoa baino handiagoa denean (m2 edo
egunetan), diferentzia likidatuko da eta likidazioa jakinarazten den egutetik HILABETEko epean
6
ordaindu beharko da Diru-gordailuaren tarifa ezarri dadin.

-

Autolikidazioko dirua eta/edo likidazioena Oñatiko Udalaren kontu korronte hauetako batean sartu
beharko da:

6

KUTXABANK:
LABORAL:
B. GUIPUZCOANO:
CAJA RURAL NAV:
-

Autolikidazioko dirua eta/edo ondorengo likidazioak zure kontuan kargatzea nahi izanez gero idatzi segidan zure
kontu korrontearen 20 zenbakiak:
Kutxa - Bankua

7

2095.5057.48.1061288998
3035.0005.38.0050900105
0042.0038.25.0100242456
3008.0198.24.1398137925

Bulegoa

Kontrol digituak

Hirigintza Zerbitzua: Servicio de Urbanismo
Zama: carga
9
Errenta eta Ordainarazpen Zerbitzua: Servicio de Rentas y Exacciones
8

Kontuaren zenbakia

