Azken eguneraketa: 2019-06-04 14:09:46

IL0155
Udalaren jabetzako mendietako larreen aprobetxamendua
emateko lizentzia edo emakida (Krotalak)
AMOREBIETAETXANOKO UDALA
P4800300H

ZER DA? ZERTARAKO DA?
Udalaren titulartasuneko mendietan larre aprobetxamendurako ematen den lizentzia.

NORK ESKA DEZAKE?
Nekazaritza ustiapen baten titularra den persona fisikoa edo juridikoa edo honen legezko ordezkaria.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
E007 Eskabide orri orokorra
E069 Ordainketen helbideraketa
Interesdunaren edo ordezkariaren NAN edo IFK edo berau ordezkatzen duen beste nortasun agiri bat.
Ordainagiriak helbideratzeko bankuko kontua.
Nekazaritza ustiapenerako txartela.
Alta edo baja ematen zaien edo eskualdatzen diren abelburu kopurua eta hauek zeintzuk diren identifikatu.

NON ESKATZEN DA?
Aurrez aurre:
Udaletxea
Udaletxea
Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
Ordutegia: 7:30 - 15:00

Telematikoki:
Hasi online tramitazioa

Posta arrunta:
Udaletxeko posta arrunta
Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

ZENBAT KOSTATZEN DA?

01 - Belardi irekiak. Ardiak eta ahuntzak.
Udalerrian bizi den abeltzaina ( gutxieneko taldea 33 )

11,90 Euro

Udalerrian bizi den abeltzaina (34-tik aurrera, buruko)

0,33 Euro

Udalerrian bizi den abeltzain mistoa (gutxieneko taldea 33)

17,87 Euro

Udalerrian bizi den abeltzain mistoa (34-tik aurrera, buruko)

0,55 Euro

02 - Belardi irekiak. Behiak-behorrak.
Udalerrian bizi den abeltzaina (gutxieneko taldea 5)

11,90 Euro

Udalerrian bizi den abeltzaina (6-tik aurrera, buruko)

2,21 Euro

Udalerrian bizi den abeltzain mistoa (gutxieneko taldea 5)

17,87 Euro

Udalerrian bizi den abeltzain mistoa (6-tik aurrera, buruko)

3,21 Euro

PROZEDURAREN EPEA
Aurreikusitako epea: Aste 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

ARAUDI APLIKAGARRIA
Amorebieta-Etxanoko udalaren jabetzapeko basoetako belardien ustiaketa arautzen duen ordenantza
• Real Decreto 685/2013, de 16 de Setiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de las especies ovina y caprina.
Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de identificación y registro de los animales de
la especie equina.
Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina.

ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA
Eskaria erregistratu.
HAZk agiriak gainbegiratu.
HAZak arrakadak eman.
Dagokion sailera bidali: Idazkaritza.
Espedientea gainbegiratu ikuspuntu tekniko eta administratibotik.
Teknikariak hala dionean, zuzentzeko eskatu.
Erroldan sartu.
Likidazioa: Diruzaintza.

NORK ONARTU BEHAR DU?
Alkatetza

IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA
Zerbitzu Orokorrak - Idazkaritza

OHARRAK
Lizentzia ezeztatu daiteke interes publikoko arrazoiengatik.
Informazio gehigarria
Telefonoz: 946300002 (Secretaria).
Telematikoki: idazkaritza@amorebieta.eus
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