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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Getxoko Udala
Getxo Kirolak TEA-n zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatik sortutako Tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren egindako aldaketa behin betiko onestea.
1

Getxo Kirolak TEA-n Zerbitzuak emateagatik eta Kirol eta Kultur jarduerak egiteagatik sortutako Tasa arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketaren behin-behineko
onespenaren erabakia jendaurrean azaltzeko epea igarota, eta jendaurrean azaltzeko
aldian erreklamaziorik aurkeztu ez dutenez, behin betiko bilakatzen da erabakia, Tokiko
Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aldaketak Ordenantzaren IV. kapituluari (Salbuespenak eta Hobariak) eragiten dio,
aipatutako kapitulua hurrengo terminoetan geratuko da idatzita:
6. artikulua

IV. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

2 hobari-mota jasotzen dira:
a)	Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren araberako hobaria: abonuaren eta ikastaroen kuota sartzen da.
b)	Familia ugarientzako hobaria familiaren errenta estandarizatuaren arabera: Abonuaren kuota saritzen du.
Bi hobariak aplikatzeko baldintzak betetzen badira, subjektu pasiboarentzat onuragarriena dena soilik aplikatuko da.

6.2. Eskaerekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa
Eskatzaileek ezarritako epearen barruan aurkeztuko dute TEAn, Makalen etorbidean
(z/g) edo zuzenbidean onartutako beste edozein bitarteko edo lekutan, tasaren sortzapenaren aurreko bi urteetako ondorengo dokumentazioa:
a)	Eskaera beteta.
b)	Bizikidetza-unitateko pertsona guztien NANaren fotokopia edo, horren lekuan,
familia-liburuaren fotokopia.
c)	Familia ugariei dagokienean: indarrean den legediaren arabera indarreko Familia
Ugariaren Tituluaren fotokopia, Bizkaiko Foru Aldundiak emana.

eek: BAO-2019a048-(II-794)

6.1. Edozein hobari-motarako eskaerak aurkezteko epea
Hobaria soilik urtebeterako emango da, eta ezingo da automatikoki berritu.
Pertsona abonatuek, hots, alta emanda daudenek eta urtarrilaren 1ean zerbitzua
luzatu nahi dutenek, hurrengo ekitaldian hobaria izateko, tasaren sortzapen denboraldiaren aurreko urriaren 1etik azaroaren 30era bitarte aurkeztuko dituzte eskaerak eta
dokumentazioa.
Alta berrien kasuan, eskaera eta dokumentazioa aurkeztuko dituzte alta eman eta
gehienez 15 eguneko epean, Makalen etorbidean (z/g) edo zuzenbidean onartutako
beste edozein bitarteko edo lekutan.
Kuotak dagokion hobaria aplikatuta kobratuko dira.
Eskaerak adierazitako epearen barruan aurkezten ez badira, hobaria ukatu ahal izango da, epez kanpo ibiltzeagatik.
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d)	Banku-helbideratzea eta baimena (erakundea eta libretaren edo kontu korrontearen zenbakia).
e)	Azken Errenta Aitorpenaren fotokopia; hots, familia ugaria osatzen duten kideek
Ogasunean aurkeztutakoarena. Aurkeztu beharrik ez badute, Ogasunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, egoera hori jakinarazteko, eta erakunde
berak emandako agiria errentaren gaineko datu fiskalekin.
f)	Zinpeko aitorpena, adierazitako datuak egiazkoak direla ziurtatzeko.
Behin hobaria emanda eta etorkizuneko hobariak eskatze aldera, egoera ekonomikoa aldatu ez bada, soilik eskaera eta zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dira.
Pertsona onuradunak izan daitezkeen guztiek Getxon bizilekua duten ofizioz egiaztatuko du Getxo Kirolakek.
6.3. Ebazpena emateko prozedura
Eskaerak entregatzeko epea amaituta, eta eskaera bakoitzean dagoen dokumentazioa egiaztatu ondoren, TEAk eskaerak ebatzi eta eskatzaileei horien berri emango die.
Aurrean aipaturiko epearen azken egunetik zenbatzen hasi eta gehienez hiru hilabeteko epean, hobaria ematearen edo ez ematearen gaineko ebazpena jakinaraziko da.
Hobaria eman den kasuan, dagokion tasaren zenbatekoa kobratuko da, taularen arabera hobaria aplikatuta, urteko kuotaren tasan zein jarduera fisikoko ikastaroen tasan.
7. artikulua.—Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren araberako hobaria

1. Hobariaren xedea
Ordenantza honetan araututako hobarien xedea da ekonomikoki behar gehien duten
pertsonek kirola egiteko aukera izatea, kirola egitea herritarren bizi-kalitatea hobetzen
eta pertsona bezala osorik garatzen laguntzen duen elementu gisa ulertuta.
2. Hartzaileak
Getxo Kirolakeko abonatu guztiak, kirol-instalazioak erabiltzeko eta jarduera fisikoko
ikastaroak egiteko ezarritako tasa ordaintzeko behar adinako baliabideak ez dituztenak.
3. Baldintzak
Laguntza horien onuradunak izateko aukera izango dute ondorengo baldintza guztiak
eta bakoitza betetzen dituzten pertsonek:
a)	Aurrerago azaldutako baremoan agertzen diren gehieneko baliabide ekonomikoak izatea.
		Laguntza honetarako, behar adinako baliabideak ez izatea ulertuko da pertsonak edo haren bizikidetza-unitateak artikulu honetako baremoan agertzen diren
urteko baliabide gordin berak edo baxuagoak baldin baditu, bizikidetza-unitateko kide-kopurua kontuan hartuta. Bizikidetza-unitateko kideak izango dira senar-emazteak edo onartutako bikotea eta haiekin bizi diren 26 urtetik beherako
seme-alabak, ezintasun fisikoa eta/edo psikikoa duten pertsona zaharragoak
barne, betiere ziurtatzen bada bizikidetza-unitatearen barnean aurkitzen direla.
4. Baliabideak zehaztea
Baliabideak zehazteko, bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsonak edo pertsonek
jasotzen duten kopuru osoa zenbatuko da; hots, errenta, ordainsari, pentsio edo beste
edozein titulu edo kontzeptu bezala.
Era berean, baliabide gisa hartuko dira errendimendu ekonomikoak sor ditzaketen
ondasun higigarriak edo higiezinak, jabetza, edukitze edo gozamenerako titulu juridikoa izatean, edota horietatik jasotzen diren errendimenduak (alokairuak, eskualdatzeak,
usufruktuak…).
Edonola ere, hobaria jasotzen duen pertsonak konpromisoa hartuko du hobari hori
jasotzeko egoera aldatzen bada, horren berri emateko.

eek: BAO-2019a048-(II-794)

48. zk.

BAO

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
48. zk.

2019, martxoak 08. Ostirala

372. orr.

5. Hobarien zenbatekoak
Getxo Kirolakek gutxieneko bezala jarritako baliabideak ez dituzten pertsonek dagokien portzentajearen gaineko hobaria izango dute urteko kuotaren ordainketan eta
jarduera fisikoko ikastaroetan, hobaria emandako ekitaldian, jarraian agertzen diren baremoen arabera:
P

≤ LGS / SMI*
+20% (%)

≤ LGS / SMI
+30% (%)

≤ LGS / SMI
+40% (%)

≤ LGS / SMI
+50% (%)

≤ LGS / SMI
+60% (%)

1

90,00

75,00

50,00

25,00

10,00

2

90,00

85,00

75,00

50,00

25,00

10,00

3

90,00

85,00

80,00

75,00

50,00

25,00

10,00

4

90,00

90,00

85,00

80,00

75,00

50,00

5

95,00

90,00

90,00

85,00

80,00

75,00

6

95,00

95,00

90,00

90,00

85,00

7

95,00

95,00

95,00

90,00

8 edo + / o +

95,00

95,00

95,00

95,00

Zenbatekoa
Cuantía

12.363,12 13.393,38 14.423,64 15.453,9

≤ LGS / SMI
+70% (%)

≤ LGS / SMI
+80% (%)

≤ LGS / SMI
+90% (%)

≤ LGS / SMI
+100% (%)

25,00

25,00

10,00

50,00

50,00

25,00

25,00

80,00

75,00

50,00

50,00

25,00

25,00

90,00

85,00

80,00

75,00

50,00

50,00

25,00

25,00

90,00

90,00

85,00

80,00

75,00

50,00

50,00

25,00

16.484,16 17.514,42 18.544,68 19.574,94 20.605,2

≤ LGS / SMI
+110% (%)

≤ LGS / SMI
+120% (%)

≤ LGS / SMI
+130% (%)

≤ LGS / SMI
+140% (%)

25,00

21.635,46 22.665,72 23.695,98 24.726,24

* 2018: 735.9 euro * 14 ordainsari=10.302,6 (Zenbatekoak automatikoki eguneratuko dira urtero, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoa eguneratzen doan heinean).

8. artikulua.—Familia ugarientzako hobaria
Indarrean den legediaren arabera, ugaritzat hartzen den familiako kideak diren pertsonei aplika dakiekeen hobaria, familiaren errenta estandarizatua 40.000 eurokoa edo
baxuagoa baldin bada.
Subjektu pasiboek jakinarazi behar dituzte hobaria jasotzeko baldintzen gainean aldaketak gertatu badira. Administrazioak ofizioz egiaztatu ahal izango du baldintza horiek
betetzen diren; halaber, subjektu pasiboak hobaria jasotzeko duen eskubidea egiaztatzeko dokumentu guztiak eskatu ahal izango ditu.
Zerga-kuota izango da tarifa orokorraren gainean familia ugariaren errenta estandarizatuaren arabera dagokion hobari-zenbatekoa aplikatuta ateratzen dena, ondorengo
koadroaren arabera:
Familiaren errenta estandarizatua

Hobari-zenbatekoa (%)

10.000 eurora bitarte

90

10.001-20.000 euro

50

20.001-30.000 euro

25

30.001-40.000 euro

10

Familiaren errenta estandarizatuaren kalkulua
Familiaren errenta (zerga-oinarri orokorra gehi PFEZen aurrezpeneko zerga-oinarria)
familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin (dagozkion koefizienteak batuko
dira) zatituta ateratzen dena izango da:
Koefizientea

1,5

Ezkontiderik edo izatezko bikoterik gabe

1,3

Genero-indarkeriaren biktima

1,3

Familia-unitatea osatzen duen seme-alaba bakoitza

0,3

Familia-unitatean desgaitasuna duen kideren bat =>%33

0,3
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Subjektu pasiboa

Ezkontidearekin edo izatezko bikotearekin
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Hobaria aplikatzeko eskaera subjektu pasiboak egin beharko du, eta, horretarako,
ondorengo dokumentazioa aurkeztuko du:
— Hobaria eskatzeko idatzia.
— Familia ugariaren titulua, Bizkaiko Foru Aldundiak emana.
— Familia ugariko kideek Ogasunean aurkeztutako azken Errenta Aitorpenaren fotokopia. Aurkeztu beharrik ez badute, Ogasunak emandako ziurtagiriak aurkeztu
beharko dute, egoera hori ziurtatzeko, eta erakunde berak emandako agiria, errentaren datu fiskalekin.
2

Ordenantzaren aipatutako aldaketak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu hurrengo
egunetik aurrera ondoreak ekarriko ditu; eta indarrean iraungo du ordenantzaren aldarazpena edo indargabeketa erabaki arte.
3

Goian aipatutako zerga ordenantzaren aldaketa onesten duen erabakiaren aurka interesatuek administrazioarekiko auzi errekurtsoa egin dezakete EAEko Justiziako Auzitegi Nagusiaren aurrean, bi hilabeteko epean (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoko egunetik aurrera).
Getxon, 2019ko otsailaren 28an.—Kontuhartzailetzako aholkulartiza Juridikoaren
Arduraduna, Alkatetza-Udalburutzaren dekretuz, 3988. zenbakia 2011ko abuztuaren 1
esku emanda, Cristina Orbezua González

eek: BAO-2019a048-(II-794)

48. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

