2021/00001064 DEKRETUA
DEKRETUA: Hernanin, 2021/08/18
Hainbat udal tasa ordaintzeko diru-laguntza, konkretuki, Ur-hornidura eta hondakin-bilketa tasak
ordaintzeko diru-laguntzak ematen ditugu.
Azken urte hauetan konturatu gara egoera ekonomikoa ikusita Hiri Izaerako Ondasun
Higiezinen gaineko zerga (OHZ) ere ordaintzeko komenigarria dela diru-laguntzak emateko.
Ikusita Errenta Zerbitzuaren teknikariak egindako txostena, 2021eko abuztuaren 16an.
Eman zaizkidan ahalmenez baliatuz, honako hau
ERABAKI DUT:
2020ko OHZ zerga ordaintzeko diru-laguntza ematea. Horretarako, 2020ko tasak ordaintzeko
diru-laguntzak emateko irizpideak ere aplikatuko dira (dirulaguntza eskatu ahal izateko bete
beharreko baldintzak ). Ur-hornidura eta hondakin-bilketa tasak ordaintzeko dirulaguntzak
emateko kudeaketa-arauak (Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko ekainaren 30ko ohizko bilkuran
onartutakoak; 2014ko maiatzaren 23an Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako aldaketa
(2014/05/30 GAO),
1) Diru-laguntzak ondokoak izango dira:
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1.1. %50eko dirulaguntza, 2020ko ibi zergaren ordainagiriaren zenbatekoan, errekargurik
gabeko zenbatekoan, bizitegien jabe direnei, familiako irabaziak
ondokoak baino
gutxiagoak izanez gero
Elkarbizitza
Hilean
unitatearen kide Mensualidad
kopurua
OROKORRA
Nºmiembros
unidad
convivencial
1
2
>/3

725,22
931,25
1.030,16

Urtean
Anualidad
OROKORRA

Hilean
Mensualidad
PENTSIODUNA

8.702,59
11.175,01
12.361,87

824,12
1.030,16
1.112,56

Urtean
Anualidad
PENTSIODUNA

9.889,45
12.361,87
13.350,72

1.2. %25eko dirulaguntza, 2020ko ibi zergaren ordainagiriaren zenbatekoan, errekargurik
gabeko zenbatekoan, ondoko bizitegien jabe direnei familiako irabaziak zenbateko hauen
artean izanez gero:
Elkarbizitza
unitatearen
kide kopurua
Nºmiembros
unidad
convivencial

Hilean
Mensualidad
50%
25%
OROKORRA

Urtean
Anualidad
50%
OROKORRA

25%

Hilean
Mensualidad
50%
25%
PENTSIODUNA

Urtean
Anualidad
50%
25%
PENTSIODUNA
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1

725,22

2

931,25
1.030,1
6

3

1.040,5
2
1.248,1
0
1.337,0
9

8.702,59

12.486,22

11.175,01

14.977,15

12.361,87

16.045,10

824,1
2
1.030,1
6
1.112,5
6

1.139,42

9.889,45

13.673,08

1.347,00

12.361,87

16.164,01

1.419,51

13.350,72

17.034,07

2) Eskabideak aurkezteko epea irailaren 1etik urriaren 29 bitarte izango da, ez da epea
luzatzeko aukerarik izango
Aurten Covid-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz Udalak ematen duen jende arreta
zerbitzua mugatua denez, jende pilaketa ekidiarren, modu berezi bezala, 2021ean ontzat
ematen dira 2020an egindako dirulaguntzak jasotzeko eskabideak. Horrela, 2020an eskaera
aurkeztu duten pertsonek ez dute 2021ean aurkeztu behar.
Diru-laguntza jasotzeko eskubidea dutela uste duten zergadunek eta iaz eskaera egina ez
badute, euren eskaera aurkeztu beharko dute udal honetako Erregistroan eta eskaerarekin
batera honako dokumentuak ere bai:
 Eskatzailearen Nazio Nortasun Agiriaren fotokopia.


Etxebizitzan 2020ko urtarrilaren 1ean erroldatuta dauden pertsona guztiek jasotako
2020 urteko irabazien egiaztagiria:
1. 2020ko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-aitorpenaren fotokopia eta
aitorpenik egin beharrik ez badu, Errenta aitorpena laburpena izeneko Foru
Ogasunaren ziurtagiria (edo 2020ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa)..
Egin ezean, ezestuko da eskabidea
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2. Lan etekinak edukiz gero, eta errenta aitorpena egiteko obligazioa ez badago,
enpresak emandako 10T edota nominak eta INSSek lan bizitzari buruz emandako
ziurtagiria. .Egin ezean, ezestuko da eskabidea.
3. Edozein prestazio-soziala izanez gero, ezintasuna, diru-sarrerak bermatzeko
errenta, alarguna izatea…. Ekarri behar da 2020ko prestazioaren inguruko INSSeko
edota LANBIDEko ziurtagiria, eskabidea egiteko momentuan. Errenta aitorpena
laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo 2020ko informazio fiskala Foru
Ogasunak emandakoa) ere ekarriko da. Egin ezean, ezestuko da eskabidea.
4. Lanen prestazioaren bat izanez gero, langabezi-txartelaren kopia eta, desenplegua
kobratzen ari badira, INEMeko edota LANBIDEko ziurtagiri bat; eta INSSek lan bizitzari
buruz emandako ziurtagiria. Agiriak 2020ko urteari buruzkoak izan behar dira, Egin
ezean, ezestuko da eskabidea.

 Eskaera egileak bere izenean izan behar du ordainagiria, eta etxebizitzaren balio katastrala
gehienez 157.690,70 (173.459,78 familia ugaria bada) izan behar da. Ez da emango dirulaguntza ibi-errekargua aplikatu bada ordainagirian. Familia ugaria izateagatik hobaria
izanez gero ez da diru-laguntzarik emango.
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 Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako ondasun higiezienen gaineko ondasunen ziurtagiria
eta Espainako Haziendak egindako ondasun higiezinen gaineko ondasunen ziurtagiria.
*** Aipatutako agiriak ez dira ekarri beharko baimena ematen bazaio espresuki HERNANIKO
UDALAri, sektore publikoko edozein entitatetatik beharrezkoak diren datuak zuzenean jasotzeko,
haiekin egiazta dezan DIRULAGUNTZAK eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla.
Ogasunari dagokionez, honako ziurtagiriak aterako dituzte:

PFEZ: Zerga oinarria

PFEZ-: Aitorpenaren laburpena

Ondasun higiezinak: Hiri etxebizitzaren titularra

Ondasun Higiezinak;Gipuzkoatik Kanpoko etxebizitza
 Ikasten eta diru-laguntzaren gai den etxebizitzan bizi diren famili kideek beharrezko dute
ikasle direna egiaztatzen duen agiria ekartzea eta, 18 urtetik gorakoek, horrez gain,
INEMeko egiaztagiri bat ere bai, langabezian daudela dioena, INSSek lan bizitzari buruz
emandako ziurtagiria. Agiriak 2020ko urteari buruzkoak izan behar dira
 Dirulaguntza izateko, Hernanin erroldatuta egon behar du eskatzaileak
zorrak eduki Udalean.

ta/edi ezin dira

 Diru-laguntza jasotzeko kontu korronte zenbakia (20 zenbakiak).
3) 2020ko Ur-hornidura eta zabor-bilketa tasak ordaintzeko diru-laguntzak emateko eskaera
aurkeztu duten guztiek EZ DUTE 2020ko IBI zerga ordaintzeko diru-laguntza ESKAERA EGIN
BEHAR, ofizioz aplikatuko zaie ezarritako baldintzak betetzen badute.
4) Ematen den diru-laguntza soilik 2020 urterako izango dela ulertu behar da.

M.Isabel Sánchez Pérez Ogasuneko zinegotzi delegatuak agindu eta sinatu du, eta nik, Patxi
Jagoba Lapatza-Gortazar Bengoa udal idazkaria naizenez, ziurtatu egin dut.- Sinatua:
Ogasuneko zinegotzi delegatua. Sinatua: udal idazkaria
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