
 

ZAURGARRITASUN EKONOMIKOKO EGOERAN DAUDEN ZERBITZU-
ERABILTZAILEENTZAKO KUOTA BEREZIAREN ESKAERA 

 
ESKATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK / KONTRATUAREN TITULARRA 
 
 

IFZ / AIZ 
 

HELBIDEA 
 
 

POSTA-KODEA, HERRIA 
 
 

HARREMANETARAKO TEL. 
 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 
 

KONTRATUAREN ZK. 
 
 

 
ELKARREKIN BIZI DIREN PERTSONAK, 18 URTETIK GORAKOAK         (JASOTAKO PRESTAZIOAREN BARNEAN SARTUTAKOAK) 

     NANa / AIZ         IZEN‐ABIZENAK                                    SINADURA 

  

  

  

  

  

  

………………………………(e)n, 202…(e)ko ……………………aren ………(e)(a)n 

(Eskatzailearen sinadura) 

 

 

 

 

 
Jakinarazi behar dizugu formulario honetan bildutako datuak beharrezkoak direla zerbitzua emateko eta SCPSAren 
erantzukizunpeko fitxategi batean sartuko direla. Helburu bakarra izango da uren hornidura eta saneamenduarengatik eta 
hondakinen kudeaketarengatik zerbitzua ematetik eratorritako kontratu-harreman osoa kudeatzea. Datu horiek ez zaizkio 
beste inori lagako, legezko xedapenek hala egitea agintzen badute izan ezik. Halaber, jakinarazi behar dizugu fitxategiaren 
arduraduna SCPSA izango dela eta harengana jo ahal izango duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 
eskubideak eta dauzkazun gainerakoak gauzatzeko helburuarekin, mcp@mcp.es helbide elektronikoaren bidez. 
Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria webgune honetan kontsultatu dezakezu: 
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Tarifa%20Social-eusk.pdf 
 
 
Espediente hau ebazteko, eta bai ondorengo berritzeetarako ere, erakunde honek bizitzeko gutxieneko errentaren eta 
errenta bermatuaren datuak kontsultatu ahal izango ditu, Uraren Ziklo Integralaren eta hondakinak kudeatzeko 
zerbitzuaren zerga-ordenantzetan aurreikusitakoak. 
 
Gainerakoan, Mankomunitatearen Herritarren Arretarako Zerbitzura jo ahal izango duzu, espediente hau eta ondorengo 
berritzeak ebazteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko. 



 
 
AURREZ AURREKO KUDEAKETARAKO ORDUTEGIA: 08:30ETIK 14:30ERA. 
AURRETIK HITZORDUA HITZARTU BEHAR DA 
 
IZAPIDETZE TELEMATIKOA:  
https://sedeelectronica.mcp.es/eu/content/beherapenak-uraren-etaedo-
hondakinen-tarifan-0 
 
   

URAREN ETA/EDO HONDAKINEN KONTRATUAREN TITULARRAK, EDO BERE 

EZKONTIDEAK EDO BIZIKIDETZA-HARREMAN BERDINTSUA DUEN PERTSONAK, 

PRESTAZIO HAUETAKO BATEN ONURADUNA IZAN BEHARKO DU: 

□□  BIZITZEKO GUTXIENEKO ERRENTA.  

□□  ERRENTA BERMATUA. 

□□  ERRENTA BERMATUKO JASOTZAILEENTZAT KOTIZAZIO GABEKO ERRETIRO-PENTSIOEN GAINEKO 

KENKARIAREN AURRERAKINA.  

□□  INKLUSIOAREN, GIZARTE SEGURANTZAREN ETA MIGRAZIOEN MINISTERIOAREN ARRETA 

HUMANITARIOKO ETA NAZIOARTEKO BABESERAKO HARRERAKO PROGRAMA. 

 
AURKEZTEN DITUEN AGIRIAK: 

o NANa. 

o Kontratuaren titularraren eta prestazioaren onuradunaren erroldatze-ziurtagiria edo udal-

erroldako bizikidetza-ziurtagiria. 

o Errenta bermatua jasotzen dela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

o Bizitzeko gutxieneko errenta jasotzen dela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

o Errenta bermatuko jasotzaileentzat kotizazio gabeko erretiro-pentsioen kenkariaren 

aurrerakina jasotzen dela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

o Inklusioaren, Gizarte Segurantzaren eta Migrazioen Ministerioaren arreta humanitarioko eta 

nazioarteko babeserako harrerako programen eskatzailea edo onuraduna dela egiaztatzen 

duen agiria. 

o Ukrainako gatazkak ukitutako pertsonen kasuan, aldi baterako babesa eskatzeko agiria eta 

baliabiderik ez izatearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Tarifa hau 12 hilabeteko aldi baterako ematen da. Kontratuaren titularrari prestazioa ematea aldi luzeago baterako ezarri den kasuetan, 
tarifa emateko epea egokitu egingo zaio prestazioa ematearen epeari. Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.k, edozein unetan, tarifa hau emateko 
eskatzen diren betebeharrak mantentzen direlako egiaztapena egin ahal izango du, eta baldintzok betetzeari utzi edo egiaztapenean 
eskaturiko agiriak ekartzen ez dituzten onuradun guztiei (hori egiteko emandako epeak igaro direnean) tarifa osoa aplikatuko die. 

ARAUDIA:  
Ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta Uraren Ziklo Integralari dagozkion beste 
jarduketa eta zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak 
arautzeko ordenantza, 2022, 1. 9 eranskina. 2021eko abenduaren 28ko 290. zenbakiko NAOn 
kaleratua.  
Hiri-hondakinen kudeaketa-zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio 
publikoak arautzeko ordenantza, 2022, I.I. B eranskina. 2021eko abenduaren 30eko 293. 
zenbakiko NAOn kaleratua. 
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