
 
 
 
 
 
 
       Getariako Udala 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, izaera pertsonaleko datuak babestekoak, xedatzen duena betetzeko, aditzera ematen dizugu inprimaki honetan adierazte 
dituzun datuak Getariako Udaleko jabetzakoa den fitxategian txertatuko ditugula eta erabiliko direla zure eskaria bideratzeko administrazio‐jardunbideek ezarritako 
eran. Halaber, aditzera ematen dizugu sarbide zuzenketa ezeztatze edo oposizio eskubideak gauzatzeko honako harrera zerbitzura jo dezakezula: Gudarien enparantza 
1; 20808 Getaria (Gipuzkoa) 

 

ONDASUN HIGIEZINAREN ZERGAN, FAMILIA UGARIA IZATEAGATIKO HOBARI ESKAERA 
 

ESKATZAILEA 
IZEN-ABIZENAK HELBIDEA 

 
NAN MUGIKORRAREN ZK. HERRIA POSTA ELEKTRONIKOA 

 
ESKATZAILEAREN BIKOTEA 

IZEN-ABIZENAK NAN HELBIDEA 

 
SEME-ALABAK 

IZEN-ABIZENAK JAIOT ZE DATA 

 
FAMILIAREN ETXEBITZITZA 

KALEA ZENBAKIA SOLAIRUA BALIO  KATASTRALA 

 
ESKAERARI ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 
 Familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria. 
 Zerga bulegoak emandako ziurtagiria (ohiko bizilagunaz gain beste higiezinik ez dutela egiaztatuz). 
 2017ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kopia. 

 
 

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalak familia ugarientzat ezarritako hobariaz 
gozatzeko baldintzak betetzen ditugu kontutan izanik, 2018ko zergan dagokion hobaria aplikatzea eskatzen dugu. 

 
    Getaria,           ko                       aren          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GETARIAKO UDALA  
 
 



Udalak ondoren zehazten diren hobariak emango ditu: 
  

a) Familia ugarien titularrak diren subjektu pasiboak eta aldi berean honako eskakizunak betetzen 
dituztenak: 

  
- Familiaren ohiko etxebizitza. 
- Etxebizitzaren balio katastrala 180.000,- eurokoa baino handiagoa ez izatea. 
 

Honako hobariak emango dira: 
 
- Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 3 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 

egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata baino ordainsari txikiagoa jasotzen 
badute: kuota osoaren % 60. 

- Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 4 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 
egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata baino ordainsari txikiagoa jasotzen 
badute: kuota osoaren % 70. 

- Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 5 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 
egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata baina ordainsari txikiagoa jasotzen 
badute: kuota osoaren % 90. 

 
Hobari honetaz gozatzeko, subjektu pasiboak berariaz eskatu behar du, eta aldi berean honako 

eskakizunak bete behar ditu: 
 
- Hobaria familia ugaria izaera duten subjektu pasiboei aplikatuko zaie, hobaria eskatu duten zerga 

aldiko urtarrilaren 1ean familia ugariaren nortasuna badute. 
- Hobaria jasotzeko eskubidea galdu egingo da, familia unitateko kideren bat ohiko bizilekuaz gain 

beste ondasun higiezinen baten jabea denean. 
- Hobariak urte jakin bakar baterako balio du bakarrik.  
- Higiezinaren katastro balioa 180.000,- eurotik gorakoa bada, hobaria bakar-bakarrik zenbateko horri 

aplikatu ahal izango zaio. 
- Eskaria hobariari dagokion zerga aldiko otsailaren 28a baino lehen egin behar da, eta eskariarekin 

batera familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da, baita Zerga bulegoak 
emandako ziurtapena ere, titularraren eta hobariaz ukitutakoen ohiko bizilekuaz gain beste inolako 
higiezinik ez duela egiaztatuz. Bi agiriok modu arautuan eguneratuta egon behar dute. 

 
Eskaera hobariari dagokion zerga aldiko otsailaren 28a baino lehen egin behar da, eta 
eskariarekin batera familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da, baita 
Zerga bulegoak emandako ziurtapena ere, titularraren eta hobariaz ukitutakoen ohiko 
bizilekuaz gain beste inolako higiezinik ez duela egiaztatuz. Bi agiriok modu arautuan 
eguneratuta egon behar dute. 
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