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ELORSORO UDAL KIROLDEGIRAKO PREZIO MURRIZTUAK  
ORDAINTZEKO ESKAERA (2020 urtea) 

 
Eskaerak aurkezteko EPEA: urriaren 1etik azaroaren 9ra 

 
 
ESKAERA EGITEN DUENA: 

Izen-abizenak: NA-IFK  Sexua  
   G         E 
Helbidea: K.P. Herria 
   
Telefonoa  E-posta 
  

 
PREZIO MURRIZTUA APLIKATZEKO BONO MOTA: 

Banakako gazteta (<16 urte)  
Banakako heldua (>16 urte)  
Familiakoa  

 

Familia osatzen duten kideak (nahiz eta bono honetan ez sartu): 

Kop IZEN-ABIZENAK Jaiotza data %Elbarritasuna 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    
 

Azpian sinatzen duen ………………………………………………………………………………………….……. 
jaun/andreak bere erantzukizunpean zera aitortzen du eskaera honi erantsitako datu guztiak benetakoak 
direla, eta baimena ematen diola administrazioari aitortutakoak Zerga Administrazioen esku dagoen 
informazioarekin alderatzeko. 

 
 

Tokia eta eguna  Sinadura  
 
 

 
 

 
 

Oiartzungo Udalak, udal-ordainarazpenak kudeatzeko garaian, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen eta 
ezarri beharreko zerga-legediaren arabera tratatzen ditu datuak. Datu pertsonalak zergen arloan eskumena duten Administrazio 
Publikoei eta legitimatuta dauden hirugarren erakundeei jakinarazi ahal izango zaizkie. Interesdunak eskubidea du bere 
datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezerezteko, eta horien tratamendua mugatzeko edo tratamendu horren aurka jartzeko. 
Horretarako, idazki bat bidali beharko du Udaletxeko helbidera edo dbo-dpd@oiartzun.eus posta elektronikora. Halaber, 
eskubidea du Datuak Babesteko Politikei buruzko informazio gehiago www.oiartzun.eus webgunean eskuratzeko. 
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ESKAERA ORRIARI ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK  

%33 baino gehiagoko ezgaitasuna eta banakako bonoa 

 Foru Aldundiaren ezgaitasun ziurtagiria 

Ezarritako muga ekonomikoa gainditzen ez duten familia unitateek 

 Familia liburua, elkarbizitza agiriarekin bat ez datozen kasuetan. 
 Familia unitatean %33tik gorako ezgaitasuna duen pertsona banakako bonoaren titularra ez denean, 

kide horren Foru Aldundiaren ezintasun ziurtagiria.  

Familia unitatearen kide guztien egoera ekonomikoa egiaztatzen duten agiriak, kasuan kasu (23 urte 
beteak edota 2020an betetzen dituztenek, beraiena bakarra ekarri beharko dute) 

 Azken Errenta aitorpena (bateratua ala bakoitzari dagokiona) 
 Errenta aitorpena egitetik salbuetsita daudenek: 
o Zerga informazioa jasotzen duen agiria. Online eska daiteke:  

https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/RNTSolicitudInfoFiscWEB/portada.do 

o Langabezi egoeran 6 hilabete edo gehiago daramatzatenek: Lanbideko ziurtagiria datu 
ekonomikoekin eta lan-bizitzaren txostena. 

o Langile autonomoen lanengatik diru-sarrerak izanez gero, “Zenbatespen objektiboa” 
izenekoaren fotokopia erantsi behar da. 

o Soldatetatik, beste kontzeptuetan eratorrita eduki litezkeen diru-sarreren ziurtagiriak (azkeneko 
3 nominen fotokopia) eta lan-bizitzaren txostena. 

o Pentsioaren agiria, hala dagokionean. 
o Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE)-ren onuradun izatearen egiaztagiria. 

 Bananduriko bikoteen kasuan, Errenta aitorpena ala ordezko agiriez gain, banaketa-sententzia eta 
hitzarmen erregulatzailea 

 
 

 


