TARIFAK

LARREA eta GANE KIROLDEGIAK
BAZKIDETZA
MOTA

URTEKOA
LARREA eta GANE

6 HILABETEKOA
LARREA eta GANE

4 HILABETEKOA
LARREA eta GANE

3 HILABETEKOA
GANE

*FAMILIARRA
Erroldatuak
Erroldatu gabeak

137,00 €
198,50 €

89,00 €
124,00 €

70,70 €
99,00 €

45,50 €
71,00 €

BANAKAKOA
Erroldatuak
Erroldatu gabeak

76,00 €
114,50 €

55,00 €
82,50 €

49,50 €
71,70 €

30,30 €
51,50 €

**< 15 URTE
Erroldatuak
Erroldatu gabeak

44,00 €
62,00 €

34,00 €
51,50 €

30,30 €
48,50 €

20,20 €
36,40 €

GAZTE KARNETA
Erroldatuak
Erroldatu gabeak

53,00 €
70,00 €

39,00 €
53,50 €

34,30 €
50,50 €

24,20 €
39,40 €

Sei hilabeterako abonamenduak udaldiko kanpainaren hasierarekin batera sartuko dira indarrean, eta egutegiko
urtearen amaierara bitartean iraungo.
Lau hilabeterako abonamenduak dagokion urteko irailetik abendura bitartekoak izango dira.
* Abonamendu familiarrak: Seme-alabak familiaren abonamenduaren barruan egon ahalko dira 22 urte betetzen
dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean.
** 15 urtetik beherakoei dagozkien tarifak 16 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean aplikatuko zaizkie.
KARNETA BIKOIZTEA........................................................... 5,10 €

MANTENIMENDU KUOTA

ABONATU BERRIAK.
ALTA EMATEAGATIKO KUOTA

Erroldatuak............................................................................... 10,50 €
Erroldatu gabeak................................................................... 21,00 €

Erroldatuak............................................................................... 10,50 €
Erroldatu gabeak................................................................... 31,00 €
APLIKAZIO ARAUAK
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez dago aipatu kopuruen
barne. Hurrengo pertsonek instalazioak doan erabili ahal
izango dituzte:
a) 3 urtetik beherako haurrek, beti ere gurasoek, tutoreek
edo adin nagusiko arduradun batek lagunduta.
b) Amorebieta-Etxanon urte bat baino gehiago eroldatuta
egonik, erakunde ofizial eskudunak aitortutako
% 33tik gorako desgaitasun-gradua onartuta duten
eta egiaztatzen dituzten diru-sarrerak lanbide arteko
gutxieneko soldatari dagozkionak bikoiztuta baino
txikiagoak izango dira beti ere.
Horretarako ondorengo dokumentazioa aurkeztu
beharko da:
• Inprimakia beteta eta sinatuta.
• NANaren kopia.
• Ezintasuna egiaztatzen duen ziurtagiria Bizkaiko Foru
Aldundiaren eskudun organoak emanda. Eta ez da titulu
nahikoa izango baloratzeko ekipo egokiek emandako
irizpen tekniko-fakultatiboa.
• Egindako azken errenta aitorpenaren fotokopia,
aitorpenik egin beharrik ez duela ziurtatzen duen agiria
edo diru-sarrerarik ez duelako zinpeko adierazpena.
Azken bi kasuetan gehituko da:
Pentsionista izanez gero: Pentsioaren eguneratzedokumentua (Balio handitzea).
Inoren konturako langilea izanez gero: Nomina bat.
Autonomoa izanez gero: Ogasunaren Ondasunen eta
Higiezinen inprimakia.
c) Urteko familia abonua duten familia batean harreran
dauden 16 urte baino gutxiagoko adin txikikoak,
harrerak dirauen bitartean.

Bestalde, Amorebieta-Etxanon urtebete baino gehiago
erroldatuta daramatenek urteko abonamendu kuotetan
hobaria izateko eskubidea izango dute, betiere ondoko
taulan ezarritako baldintzak betetzen badituzte:
Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko
147/2010 Dekretuan ezarrita dauden SBE kopuruak eta
hobarien tarte bakoitzean adierazitako zenbatekoak
eguneratu egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren
Aurrekontu Orokorren Legean urtean-urtean ezartzen
den gehikuntza-portzentaje bera erabilirik.
ELKARBIZITZA UNITATEA

Lagun bat

Bi lagun

Hiru lagun edo gehiago

TARTEAK

HOBARIA

SBE

%100

SBE eta 750 € artean

%75

751 € eta 832 € artean

%50

833 € eta 913 € artean

%25

SBE

%100

SBE eta 977 € artean

%75

978 € eta 1.097 € artean

%50

1.098 € eta 1.218 € artean

%25

SBE

%100

SBE eta 1.071 € artean

%75

1.072 € eta 1.194 € artean

%50

1.195 € eta 1.319 € artean

%25

* Hobaria eskuratzeko ondoko agiriak aurkeztu behar dira:
• NAN
• Elkarbizitza unitatearen errolda, antzinatasunarekin.
• Sarrerak bermatzeko errentaren agiria edota, dagokionean,
Foru Ogasuneko ondasun higiezinen agiria.
• Kontrako kasuan, lan-bizitzaren agiria eta nominak edo
jasotako pentsioa.

