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Uztailaren 1etik 24ra (biak barne)

NORENTZAT
Hernanin erroldatuta edo Hernanin ikasten duten
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako
ikasleentzat: HH1-LH4
• 2 urteko ikasgeletan daudenak ez dira sartzen.
• Adin bakoitzari egokitutako programazioa.

Izena emateko EPEA
Apirilak 28a (hau barne)

Izena emateko
Orri hau bete eta entregatu:
• Herrian bertan ikasten baduzu, Ikastetxean.
• Herritik kanpo ikasten baduzu:
- Aurrez aurre: hhz – Udaleko
herritarren harrera zerbitzuan.
- Internet bidez: www.hernani.eus-en
izena emateko orria bete eta e-mailez
bidali gazteria@hernani.eus helbidera.

ORDUTEGIA

Informazioa jasotzeko

09:30-13:00

• Gazteria saila 943 575 435
Udaletxeko 1. solairua
• hhz bulegoa 943 337 000
Udaletxeko beheko solairua

PREZIOA
99 € (hobariak badaude)

MATRIKULAREN HOBARIA ESKATZEKO
• Udal Euskara Zerbitzuan Tel. 943. 33 70 29
(Udaletxeko 1. solairuan )
• Helbide elektronikoa: euskara@hernani.eus

Oharra
• Kobraketa guztiak banketxe bidez egingo dira
ekainean.
• Guraso bilerak: ekainaren 3a.

Udaleku irekiak 2020 HERNANI

Izena emateko orria

Haurraren datuak

Izen-abizenak:
Neska:

Mutila:

Ez-bitarra:

Helbidea:

Herria:

Harremanetarako
telefonoak:

1.

2.

e-maila:

Ikastetxea:

Kobraketa datuak (*)

Jaioteguna:

Ikasmaila:

Irakaslea:

Titularra:
Banketxea:

Zenbakia (20 digitu)

ES
OSASUNA

BaimenaK guraso edo tutore izanda

Haurrak gaixotasunen bat duen edo zeliakoa den,
alergiarik daukan, medikaziorik hartzen duen edo
bestelako informazio esanguratsua...

Hernaniko Udaleku Irekietan parte hartzeko baimena ematen diot.

Bai *

Ez

* Bai erantzun baduzu, eskatu “Osasun Fitxa” Euskara Zerbitzuan

Bai

IGERI EGITEN DAKI

Ez

ERDIZKA

Baimena ematen diot etxetik udalekura eta udalekutik etxera
bidea bakarrik egiteko
Bai

Ez

Ez

sinadurak

Adin txikikoaren bi tutore dauden kasuetan,
biek sinatzea nahitaezkoa da.
1. Sinadura

Bai

2. Sinadura

Hobariak / Bonificaciones
1.- DIRU-SARRERAK / INGRESOS

2.- Ondasunak / Bienes

A) %90eko hobaria
izango dute:
Famili kideak
Nº miembros

2
3
4
5

Urteko diru-sarrerak
Ingresos anuales

≤ 21.420,00
≤ 27.720,00
≤ 34.020,00
≤ 40.320,00

B) %50eko hobaria
izango dute:
Famili kideak
Nº miembros

2
3
4
5

Urteko diru-sarrerak
Ingresos anuales

21.420,00-27.719,99
27.720,00-34.019,99
34.020,00-40.319,99
40.320,00-46.619,99

C) Familia ugariak/Familias numerosas
%50 edo %75eko hobaria
Famili kideak
Nº miembros

4
5
6
7

Urteko diru-sarrerak
Ingresos anuales

≤ 39.312,00
≤ 49.140,00
≤ 58.968,00
≤ 68.796,00

Etxebizitzaren balio katastrala eta ibilgailuak
kontuan hartzen dira. Se tomarán en cuenta el valor
catastral de la vivienda y los vehículos.
Oharra: Hobaria egokitzen zaizula uste baduzu,
Euskara Zerbitzura hurbildu 2018ko errenta
aitorpenarekin. Nota: En caso de que consideres que
te corresponde alguna bonificación, acude al Servicio
de Euskara con la declaración de la renta de 2018.

Nola kalkulatu

Goiko tauletara joan eta familian zenbat kide zareten kontuan hartuta, ikusi tauletan sartzen zaren ala ez.
Cómo calcularlo
Comprobar la Declaración de la Renta del año 2018 y calcular los ingresos familiares:
• En caso de ser trabajador(a) autónomo(a): la cantidad que aparece en el concepto de Rendimientos
de Actividades Económicas son los ingresos anuales. La cantidad mínima a tener en cuenta será de
22.000 €.
• En caso de N0 ser trabajador(a) autónomo(a): a la cantidad que aparece en el concepto de
Rendimientos de Trabajo hay que restarle la cantidad que aparece en Seguridad Social... El resultado de
dicha operación son los ingresos anuales.

Hobariak
tramitatuta:

Udal Kiroldegian

Kultura Sailean
(Biteri)

BAI
NON
EZ

Musika Eskolan

Euskara Zerbitzuan

A continuación, teniendo en cuenta el número de miembros de la familia, comprueba en las tablas si te
corresponde o no la bonificación.

Go!
zatu

UDAN
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IZAERA PERTSONALEKO BABESA: Hernaniko Udalak jakinarazten dizu, “Datu Pertsonalen Babesai buruzko 2018/1725
Erregelamenduak” arautu bezala, eman dizkiguzun datu pertsonalak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan
sartuko direla. Fitxategi horien helburua da udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea. Zure eskubideez
baliatu nahi baduzu –dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu eta kontra agertu-, hurrengo helbidera zuzendu: Hernaniko Udala.
Gudarien plaza 1. 20120 Hernani, Gipuzkoa. Erref. Datuen babesa. Informazio gehiago:
http://www.hernani.eus/eu/datubabestuak

Antza Komunikazio Grafikoa

Lehenik, 2018ko Errenta Aitorpena hartu eta kalkulatu familiaren urteko diru-sarrerak:
• Langile autonomoen kasuan: Jarduera ekonomikoen etekinak atalean azaltzen den kopurua da urteko
diru sarrera. Kontuan hartuko den gutxieneko zenbatekoa 22.000 €-koa izango da.
• Langile Ez autonomoen kasuan: Lanaren etekinak atalean azaltzen den kopuruari Gizarte
Segurantzako gastua kendu behar diozu. Operazio horren emaitza da urteko diru sarrera.

