Ur-hornidura eta Zabor tasen hobariak emateko
kudeketa-arauak.

1. artikulua. Helburua.
Araudi honen helburua honakoa da: Ur hornidura eta zabor tasak ordaintzeko
emango diren hobariak arautzea. Hobariak ondorengo artikuluetan zehazten
diren baldintzak betetzen dituzten familiek jasoko dute.
2. artikulua. Hobariak eskatu ahal izateko bete beharreko baldintzak.
1. Tasen hobariak eskatzeko, familiaburua den zergadunak ondoko baldintza
betebehar du:
Familiako diru-sarrerak ez ditu inola ere gaindituko araudi honetan zehazten
diren mugak.
2. Famili unitatea zenbatek osatzen duten zehazteko aurtengo urtarrilaren 1eko
Biztanleen Udal-erroldan ageri diren datuak hartuko dira kontuan,
eskatzailearen etxebizitzari buruz erroldan ageri diren datuak, hain zuzen ere.
Eskatzailea etxebizitza horretan erroldatuta egongo da.
Errolda osatu ondoren izan diren aldaketak banaka aztertuko dira.
3. Familia-gunea osatzen duten guztiek ondorengo baldintzak bete behar
dituzte:
—Hobaria zein etxetarako eskatzen duten, horretaz gain ez dute beste
ondasunik izango; etxebizitzaren eraikin berean dauden trastelekuak eta
garajeak ez dira kontuan hartuko, beti ere, eskrituretan lote berdinean
deskribaturik daudenean.
—Alkizako Udalean inolako zorrik ez izatea.
— Elkarbizitza unitatearen hiri-finken katrastro-balioen baturak ez du gainditu
behar ehun eta berrogeita hamar mila euroko muga(150.000 €).
—Elkarbizitza unitatearen kide bakar batek ere ezin du izan 13,99 zaldi fiskal
edo gehiagoko potentzia duen trakzio mekanikoko ibilgailu baten jabe.
Hauek ez dira kontuan hartuko:
—Lanerako behar-beharrezkoak diren ibilgailuak. Kasu horietan, hala dela
egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da.
—%65 eko edo gehiagoko elbarritasun maila duten pertsonek gidatzeko
egokitutako ibilgailuak, elbarriarenak berarenak baldin badira.
—Aulki gurpilduneko elbarritasuna duten personak eramateko erabiltzen diren
ibilgailuak, zuzenena edo egokitu ondoren.
—Dena den, familia edo elkarbizitza unitateak ezin du ibilgailu baten baino
gehiagoren jabe izan, aurreko idatz zatien sartutakoak barne.
3. artikulua. Hobariak zehazteko irizpideak.

1. Familia-gune bakoitzaren gehienezko dirusarrerak kalkulatzeko I.
eranskineko taula erabiliko da.
2. Ordaindu beharreko tasen arabera kalkulatuko da familia- gune bakoitzari
dagokion hobaria. Tasa hauek ondoko kontzeptuei dagozkie:
— Ur-hornidura zerbitzuari dagokon kuota finkoa (dagokion BEZ a kanpo).
— Zenbatetsitako kontsumoaren fakturazioa, 45 m kubiko persona eta urteko
(dagokion BEZ a kanpo).
— Estolderia.
— Saneamendua.
Hobariaren zenbatekoa ez da inoiz izango borondatezko epealdian
ordaindutako zenbatekoa baino handiagoa.
Errekarguak, kostak eta interesak ez dute diru-laguntzarik edukiko.
4. artikulua. Hobari-eskaerak egiteko prozedura.
1. Eskaerak aurkezteko epeak urtero urtero iragarriko dira ohiko moduan, eta
ez da epea luzatzeko aukerarik izango; eskatzailea epe horren barruan gaisorik
edota ospitalean egon ez bada behintzat, orduan epea luzatzeko aukera izango
da, egoera hori behar bezala egiaztatuz gero.
2. Hobaria jasotzeko eskubidea dutela uste duten zergadunek euren eskaera
aukeztu behar dute udal honetako Gizarte Zerbitzuetako bulegoetan, eta
eskaerarekin batera honako dokumentuak ere bai:
— Eskatzailearen Nazio Nortasun Agiriaren fotokopia.
— Elkarbizitza unitateko kide guztiek jasotako urteko irabazien egiaztagiria, hau
da, soldata, pentsio edo bestelakoei dagozkienak. Ez dira onartuko bankuek
egindako ziurtagiriak.
— EEI-k (Estatuko Enplegu Institutuak) egindako ziurtagiria, prestazio
ekonomikorik jasotzen ari den agertzen duena.
— Ikasten eta diru-laguntzaren gai den etxebizitzan bizi diren familia kideek
beharrezko dute ikasle direnak egiaztatzen duen agiria ekartzea, eta 18 urtetik
gorakoak, horrez gain, LANBIDE-ko (INEM) egiaztagiri bat ere bai, langabezian
daudela dioena.
— Eskatzailea etxebizitzaren jabea bada, aurreko urteko Ondasun Higiezinen
gaineko Zerga (kontribuzioa) ordaindu duela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
behar du; eta maizterra bada, jabearen izena eta bi abizen eman behar ditu.
— Famili Kideen Foru Haziendak emandako ondasun ziurtagiriak.
— Dirulaguntza jasotzeko kontu korronte zenbakia (20 zenbaki).
3. Eskaera bakoitzari dagokion dokumentazioa aztertu eta baloratu ondoren,
eta Gizarte Zerbitzuek honi buruzko txostena egin ondoren, Zergabilketa
Zerbitzuan 2. artikuluan zehazten diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko
dira eta ateratzen diren zenbatekoak ordaintzeko proposamena egingo da, 3.
Artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
4. Erabakia interesdunei edo hauen ordezkariei jakinaraziko zaie, Gizarte
Zerbitzuetako Bulegoetan. Horretarako epea amaitu eta agertu ez badira,
jakintzat emango dugu.

5. Urtero-urtero tasa bakoitzari dagokion errolda kaleratzen
borondatezko epea izaten da hau ordaintzeko.
6. Ematen den hobaria soilik urterako izango dela ulertu behar da.
Araua hauek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira.
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I. Eranskinak
2.011 KO UR ETA ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA/TABLA PARA EL EJERCICIO 2011 DE BONIFICACION DE TASAS DE AGUAS Y BASURAS
Bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan/ Se tienen en cuenta dos conceptos:
Familiaren kide kopurua, hots, etxean bizi diren pertsona kopurua ( ezkerreko zutabea)/Número de miembros de la unidad familiar ( tabla de la izquierda)
Familia osatzen duten kide guztien hileko dirusarrerak, indarrean dagoen Lanbidearteko Gutxieneko Soldata, oinarri, hartzen delarik/ Ingresos económicos mensuales de todos los
miembros de la Unidad Familiar, tomando como base, el Salario Mínimo Interprofesional vigente.
L.G.S / S.M.I Urtero finkatzen du Madrilgo Gobernuak
Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz
Nivel de sueldo, Comparando con el SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL
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D.B.E. EDO G.L.L KOBRATU ETA KRITERIO HAUEN BARRUAN EZ DIREN KASUAK BANAKA AZTERTUKO DIRA/- Si cobra R.G.I. O AES, los no contemplados dentro de estas
categorías se estudiarán caso por caso.
KONTSUMO MIN = 60M3 (semestral)/ CONSUMO MINIMO 60M3( seis meses)
ONDASUN BATA BAINO GEHIAGO DITUZTEN PERTSONEK EZ DUTE HOBARIRIK JASOKO/LAS PERSONAS PROPIETARIAS D MAS DE UN BIEN NO COBRARÁN ESTAS AYUDAS.
L.G.S.: Lanbidearteko gutxieneko soldata
S.M.I.:Salario minimo interprofesional
D.B.E.: Dirusarrerak bermatzeko errenta
R.G.I.: Renta de garantia de ingresos
G.L.L.: Gizarte Larriunetarako laguntzak
A.E.S.: Ayudas de emergencia social

