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LEGORRETAKO UDALA
Iragarkia
Udalbatzak 2019ko urriaren 30an egindako bilkuran hasierako onespena eman zion
“Udal zerga eta tasak ordaintzeko diru laguntzak emateko kudeaketa Arauari”.
Dagokion espedientea alegazioetarako jendaurrean jarri zen (Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALA 221 alea eta ediktuen oholean) eta inork ez duenez alegaziorik aurkeztu,
Araua behin betiko onartutzat ematen da eta, Toki Jardunbidearen Oinarriak arautzen
dituen Legearen 70.2 artikuluak eskatu bezala, argitara ematen d a .
Legorreta, 2020ko urtarrilaren 10ean.
Zelai Amenabarro Goikoetxea Alkatea.
Udal zerga eta tasak ordaintzeko diru-laguntzak emateko kudeaketa-arauak.
1 artikulua. Xedea
Araudi honen helburua honakoa da: Udal zerga eta tasak ordaintzeko emango diren
diru-laguntzak arautzea. Diru-laguntzak ondorengo artikuluetan zehazten diren
baldintzak betetzen dituzten bizikidetza-unitateak jaso ahal izango dituzte.
Udal diru laguntza hauek honako zerga eta tasentzat izango dira:
 Edateko uraren horniketagatiko Tasa.
 Zaborrak biltzegatiko Tasa.
 Hiri ondasun higiezinen gaineko Zerga.
2 artikulua. Pertsona onuradunak:
Tasak ordaintzeko diru-laguntzak eskatzeko, zergadunak ondoko baldintzak bete
behar ditu: bizikidetza unitateko diru-sarrerak eta ondasunek ez dute inola ere
gaindituko araudi honetan zehazten diren mugak.
Bizikidetza-unitatea zenbaitek osatzen duten zehazteko Biztanleen Udal Erroldan
ageri diren datuak hartuko dira kontuan, eskatzailearen etxebizitzari buruz erroldan
ageri diren datuetatik, hain zuzen ere. Eskatzailea etxebizitza horretan erroldatuta egon
beharko da.
Oinarri-arau hauen ondorioetarako, bizikidetzako unitatetzat jotzen da ohiko
helbidean elkarrekin bizi diren familiako edo bikote harremana duten pertsona
guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen udal erroldako datuak.
Salbuespen kasuak dira % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten haurren ardura
duten familia-unitateak, % 75eko edo gehiagoko desgaitasuna duten adin nagusiko
kideak dituztenak, edo helbide berean mendekotasuna duen kideren bat dutenak;
ezaugarri horiek dituen pertsona bakoitzarengatik kide bat gehiagori dagokion
ponderazioa aplikatuko da.
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Guraso bakarreko familien kasuan, dituzten kideak baino bat gehiago dituztela
kontatuko da.
Gurasoak dibortziatuta edo bananduta badaude, eskatzailearekin bizi ez dena ez da
kide konputagarri izango, nahiz eta familiaren diru-sarreretan horren ekonomia
laguntza sartu daitekeen.
Ezkontza berriagatik edo izatezko bikotea eratzeagatik familiaren etxe bizitzan bizi
den pertsona, kide konputagarritzat joko da, eta horren errenta eta ondareak familiaren
errenta eta ondareekin batera zenbatuko dira.
3.artikuloa. Eskabidea eta aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko, Legorretako Udalak deialdia argitaratzen duen egunetik
abenduaren 30 arteko epea izango dute.
4.artikulua. Diru-laguntzak eskatu ahal izateko bete beharreko baldintzak.
Bizikidetza-unitatea osatzen duten guztiek ondorengo baldintzak bete behar
dituzte:
1. Diru-laguntza zein etxetarako eskatzen dutenaz gain ez dute beste ondasunik
izango; etxebizitzaren eraikin berean dauden trastelekuak eta garajeak ez dira
kontuan hartuko, beti ere, eskrituretan lote berdinean deskribaturik daudenean.
Efektu horietara ohiko etxebizitza ez izatearen ondasun higiezin izaerarik ez dute
izango beste eraikin batean kokaturiko garaje edo trastetegi erabilera duten lokalak
eta ohiko etxebizitzaren eskrituretako lote berdinean ez sartuak. Kasu honetan
bizikidetza-unitateak ohiko etxebizitza kokatzen den eraikinean ez du garaje edo
trastetegirik izango eta lokalaren azalera ezingo da 30 m²koa baino handiagoa izan.
2. Bizikidetza-unitateren hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar
ehun eta berrogeita hamar mila euroko muga (150.000 euro).
3. Ondasun higigarriek ezin dute gainditu Eusko Jaurlaritzak urtero Gizarte
Larrialdi Laguntzak arautzeko ezartzen dituen muga orokorrak. Hau berria da
4. Legorretako Udalean inolako zorrik ez izatea.
5. Erreziboek eskatzailearen izenean egon behar dute edo alokairu kontratuan argi
jarri behar du zaborra eta ura euren kontura doazela.
5. artikulua. Hobariak zehazteko irizpideak.
Bizikidetza-unitate bakoitzaren gehienezko diru-sarre- rak kalkulatzeko I.
eranskineko taula erabiliko da.
2. Ordaindu beharreko tasen arabera kalkulatuko da bizikidetza-unitate bakoitzari
dagokion diru-laguntza.
1.

— Hiri

ondasun higiezinen gaineko Zerga, bizikidetza-uni- tateko kideen jabetzako
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ondasun higiezinei dagokiena.
— Edateko uraren horniketagatiko Tasa: Gutxiengo kontsumoa lagunduko da.
Pertsonako 10 m³ izango dira kontutan hiruhilekoan eta gehienez etxe bakoitzeko 30
m³ izango dira kontutan (hiruhilekoan BU 1: 10 m³/ BU 2: 20 m³/ BU 3 edo+: 30 m³).
— Zaborrak biltzegatiko Tasa: Etxebizitza bati dagokion urteko kuota.
3. Diru laguntzaren zenbatekoa ez da inoiz izango boron- datezko epealdian
ordaindutako zenbatekoa baino handiagoa. Errekarguak, kostak eta interesak ez dute
diru laguntzarik izango.

6. artikulua. Diru eskari-eskaerak egiteko prozedura.
1. Eskaerak urtero aurkeztu behar dira eta eskatzen den hiruhilekoaren arabera
kalkulatuko da laguntza.
2. Diru laguntza jasotzeko eskubidea dutela uste duten zergadunek euren eskaera
aurkeztu behar dute udal honetako bulegoetan, eta eskaerarekin batera honako
dokumentuak ere bai:
2.1.
Eskatzailearen eta familia-unitateko kideen Nortasun Agiri
Nazionala/Erresidentzi baimena/ Pasaportea.
2.2.
Bizikidetza-unitateko kide guztiek jasotako urteko irabazien
egiaztagiria, hau da, nomina, pentsio edo beste diru sarreren agiriak (dagokion
erakundeak egina).
2.3.
Eskatzailearen errolda eta bizikidetza egiaztagiriak.
2.4.
Lanbidek egindako ziurtagiria, langabezia txartelarena eta hala
badagokio 18 urtetik gorakoa ikasten eta langabezian dagoela adierazten duena.
2.5.
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.
2.6.
Bizikidetza-unitateko kide guztien Foru Ogasunak emandako ondasun
higigarri eta higiezinen ziurtagiriak, bankuen titulartasun agiria baita bankuko
ziurtagiriak ere. Diru Sarrera Bermatzeko Errenta jasotzen duten herritarrek ez dute
hau entregatu beharko.
2.7.
Hobaria jasotzeko kontu korronte zenbakia (20 zenbaki).
3. Eskaera bakoitzari dagokion dokumentazioa aztertu eta baloratu, eta Gizarte
Zerbitzuek honi buruzko txostena egin ondoren, Zerga-bilketa Zerbitzuan zehazten
diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko dira eta ateratzen diren zenbatekoak
ordaintzeko proposamena egingo da.
4. Erabakia interesdunei edo hauen ordezkariei jakinaraziko zaie.
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5. Ordainketak urte bukaeran egingo dira, eskatutako hiruhilekoaren araberako
proportzioan.
6. Ematen den diru laguntza soilik uneko ekitaldirako izango dela ulertu behar da.
Arau hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.
I. ERANSKINA

UR ETA ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA
Bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan:
Bizikidetza-unitatearen kide kopurua, hots, etxean bizi diren pertsona kopurua
(ezkerreko zutabea).
Bizikidetza-unitatea osatzen duten kide guztien hileko diru- sarrerak, indarrean
dagoen Lanbidearteko Gutxieneko Soldata, oinarri hartzen delarik.
.S.B.E. edo G.L.L kobratu eta irizpide hauen barruan ez diren kasuak banaka
aztertuko dira.
L.G.S.: Lanbidearteko gutxieneko soldata. D.S.B.E.: Diru-sarrerak
bermatzeko errenta. G.L.L.: Gizarte Larrialdi laguntzak.
Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz
Bizikidetzaunitateko kideen
kopurua
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