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1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Busturialdeko Ur Partzuergoa
2021 urteko ordenantza fiskalen behin-betiko onespena

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 2005/9 Foru Arauetako 16.4. artikuluan eta
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 85/7 Legeko 70.2. artikuluan ezarritakoa
betetzeko, jakinarazten da eranskinean adierazten den hornikuntza eta saneamendu
zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalen onarpena eta aldaketari buruz Partzuergo honek 2020ko abenduaren 3ko Kontseilu Orokorrak ospatutako
batzarraldian hartu zuen behin-behineko erabakia behin betikoa bihurtu dela, jendaurreko erakusketa-aldian erreklamaziorik aurkeztu ez delako.
Sukarrietan, 2021eko urtarrilaren 16an.—Lehendakaria, Iñaki Gorroño Etxebarrieta
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BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOAREN EREMUAN ERABILTZAILEEI
HORNIKUNTZA ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASAK
ARAUPETZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
(2021. URTEA)
AURKIBIDEA

I. kapitulua.—Xedapen orokorrak
1. artikulua.—Helburua.
2. artikulua.—Oinarria.
3. artikulua.—Ahalmenak eta eskumenak.
4. artikulua.—Eremua.
5. artikulua.—Tarifen egitura.
II. kapitulua.—Zerga-egitatea
6. artikulua.—Zerga-egitatea oro har.
7. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa.
8. artikulua.—Saneamendu Tasa.
9. artikulua.—Hornikuntza eta Saneamendu Tasei lotutako erabilera desberdinak.
10. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa.
11. artikulua.—Zenbait zerbitzuen emateagatiko Tasa.
12. artikulua.—Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz
zerbitzuak emateagatiko Tasa.
III. kapitulua.—Subjektu pasiboak
13. artikulua.—Subjektu pasiboak oro har.
14. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa.
15. artikulua.—Saneamendu Tasa.
16. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa.
17. artikulua.—Zenbait zerbitzuen emateagatiko Tasa.
18. artikulua.—Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz
zerbitzuak emateagatiko Tasa.
19. artikulua.—Zerga-oinarria oro har.
20. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa.
21. artikulua.—Saneamendu Tasa.
22.artikulua.—
Egiaztapengatiko kitapenerako eta kontagailuen matxura edo akatsengatiko araupetzerako suposamenduak, Ur Hornikuntza eta Saneamendu Tasetan.
23. artikulua.—Barruko instalazioetako ezusteko matxuretarako suposamendua, Ur
Hornikuntza eta Saneamendu Tasetan.
24. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa.
25. artikulua.—Zenbait zerbitzuen emateagatiko Tasa.
26. artikulua.—Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz
zerbitzuak emateagatiko Tasa.
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V. kapitulua.—Zerga-kuota
27. artikulua.—Zerga-kuota.
VI. kapitulua.—Tasen aplikazioa: kudeaketa, kitapena eta bilketa

Lehenengo atala.—Sortzapena
28. artikulua.—Sortzapena oro har.
29. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa.
30. artikulua.—Saneamendu Tasa.
31. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa.
32. artikulua.—Zenbait zerbitzuen emateagatiko Tasa.
33. artikulua.—Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz
zerbitzuak emateagatiko Tasa.
Bigarren atala.—Zergaldia
34. artikulua.—Aldizkako sortzapeneko tasetako zergaldia.
35. artikulua.—Aldizkakoa ez den sortzapeneko tasetako zergaldia hornikuntzan.
36. artikulua.—Tarifen hainbanaketa.
Hirugarren atala.—Zerga-kudeaketako jarduerak eta prozedurak
37. artikulua.—Tasen kitapena.
38. artikulua.—Baterako kudeaketa.
39. artikulua.—Fakturazioa erabiltzailari.
40. artikulua.—Fakturazioa familia ugariei eta ongintzazko zentroei.
41. artikulua.—Betebehar formalak.
41.bis.artikulua.—Neurgailu orokor komunitarioen kontsumoen fakturazioa.
Laugarren atala.—Tasen bilketarako jarduerak eta prozedurak
42. artikulua.—Ordaintzeko borondatezko epea.
43. artikulua.—Aldi betearazlea.
44. artikulua.—Ordaintzeko moduak.
VII. kapitulua.—Zigortzeko ahalmena

Lehenengo atala.—Zerga arau-hausteak
45. artikulua.—Kontzeptua.
46. artikulua.—Motak.
Bigarren atala.—Zehapenak eta neurri osagarriak
47. artikulua.—Araubide juridikoa.
48. artikulua.—Neurri osagarriak.
49. artikulua.—Iruzurtutako kopuruen zenbatespena.
50. artikulua.—Birjarpena eta kalte-ordaina.
51. artikulua.—Zehapenen etendura.
52. artikulua.—Sarrera.
53. artikulua.—Berrikuspenerako prozedura bereziak.
54. artikulua.—Birjarpenezko errekurtsoa.
Azken xedapena
I. eranskina: 2021an aplikatzeko tasak.
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II. eranskina: B motako erabiltzaile diren jarduerak.
III. eranskina: Ur beltzen bolumenaren kalkulua.
IV. eranskina: Euri-urak (oharrak eta bolumenen kalkulua).
I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Helburua
1. Ordenantza Fiskal honek Busturialdeko Ur Partzuergoaren —aurrerantzean,
Partzuergoa— eremuko ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzua emateagatiko tasak
eratzea eta araupetzea du helburu, estatutuen arabera PARTZUERGOAREN eta Udalerrien arteko eskumen-banaketarako araubidearekin bat etorriz.
2. artikulua.—Oinarria
Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasen egituraketak partzuergoratutako udalerrietako lurralde eremuko tarifen berdintasun-abiaburua du oinarri, hornikuntza eta saneamendu zerbitzuetarako; bigarren mailako sareko saneamendu zerbitzua alde batera
utzita.
3. artikulua.—Ahalmenak eta eskumenak
1. Partzuergoak finantza eta zerga zein arauzko ahalmenak ditu legezko esleipenaren arabera.
2. Era berean, bere sorrera-arauaren arabera, Partzuergoari dagokio hornikuntza
eta saneamenduagatiko tarifen zenbatekoa ezartzea eta zehaztea.
4. artikulua.—Eremua
1. Partzuergoratutako udalerrien eremu geografikoa da Ordenantza Fiskal hau
ezartzeko lurralde eremua.
Halaber, helburu dituen zerbitzu guztiak edo batzuk jasotzeko asmoz Partzuergoarekin lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten udalerrietan ezarriko da Ordenantza Fiskal
hau, betiere, hitzarmenean bertan jasota badago eta udalerriek beharrezko izapideak
egin badituzte.
2. Alderdi objektiboari dagokionez, Ordenantza Fiskal honek lehen eta bigarren
mailako sareko hornikuntza zerbitzuak eta lehen mailako sareko saneamendu zerbitzuak aipatu edo ukitzen ditu.
3. Alderdi subjektiboari dagokionez, aipatutako hornikuntza eta saneamendu zerbitzuen erabiltzaile guztiei ezarriko zaie, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan, eta,
hala badagokio, Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasek aipatzen dituzten zerbitzuak emateko gainerako xedapenetan zehaztuta dauden bezala.
5. artikulua.—Tarifen egitura

II. KAPITULUA

ZERGA-EGITATEA

6. artikulua.—Zerga-egitatea oro har
1. Oro har, Partzuergoaren lurralde eremuan dauden erabiltzaileei ur hornikuntza
zerbitzuak emateagatiko jarduerak dira Ordenantza Fiskal honetan araupetutako ordai-
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1. Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasen tarifa-egiturak lurralde-berdintasun, orobatasun, egokitasun eta nahikotasun abiaburuak ditu oinarri.
2. Erabiltzaileei bigarren mailako sareko Ur Hornikuntza eta Saneamenduagatik
ezarritako Tasen tarifek zerbitzuaren kostu guztiak barne hartzen dituzte, hau da, bigarren mailako sareko kostu bereziak eransten dizkiete lehen mailako sareko zerbitzuaren
tarifei.
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narazpenak sortzen dituen zerga-egitatea; hain zuzen ere, lehen mailako sareko hornikuntza, «alta»ko hornidura edo metaketa zerbitzua —aurrerantzean, lehen mailako
sareko hornikuntza—, eta bigarren mailako sarekoa, «baja»ko hornidura edo banaketa
zerbitzua —aurrerantzean, bigarren mailako sareko hornikuntza—, bai eta, horrez gain,
lehen mailako sareko saneamendu zerbitzuak emateagatikoak ere, eten eta arazteko
zerbitzua —aurrerantzean, lehen mailako sareko saneamendua—.
2. Zerbitzu horiek emateak sortutako tasa desberdinen elementu zehaztaileak mugatzeko asmoz, ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak emateagatiko zerga-egitatetzat hartzen diren egoera desberdinak artikulatzen dira kapitulu honetako ondorengo
artikuluetan.
7. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa
Hornikuntza sareen erabilgarritasuna eta bertatik egindako kontsumoa da Ur Hornikuntza Tasaren zerga-egitatea, kontsumoa lehen mailako saretik zuzenean egiten denean edo baita bigarren mailako sareetatik egiten denean ere, ahalezko edota benetako
ur hornidura-aukeraren arabera.
8. artikulua.—Saneamendu Tasa
Hornikuntza publiko edo pribatuko hondakin uren benetako edo ahalezko isurketa da
Saneamendu Tasaren zerga-egitatea; izan ere, isurketa horiek direla-eta Saneamenduko Sistema Publikoak eraiki, abian jarri eta artatu behar dira, saneamendu sareak edo
hondakin ur edo lohiak bildu eta tratazeko sistema alternatiboak, bai gaur egungoak bai
programatutakoak, erabilgarri izan behar dira-eta.
Berezko baliabideetako isurketetarako, Saneamendu Tasa banaka sortuko da, Ur
Hornikuntza Tasatik bereizi.
9. artikulua.—Hornikuntza eta Saneamendu Tasei lotutako erabilera desberdinak
Bi zerbitzugintzengatiko (Ur Hornikuntza Tasa eta Saneamendu Tasa) tasen tarifa
desberdinak zehazteko asmoz, hasierako egoera desberdinak bereizi behar dira:
A) Hornikuntza Tasarako
1.: Lehen mailako sareko hornidurak: Euren jardueraren ezaugarriak direla-eta, Partzuergoaren Saretik zuzenean hornitzen eskatzen dituzten erabiltzaileei zuzendutakoak.
2.: Bigarren mailako sareko hornidurak: Gainerako hornidurak dira, eta aldi berean,
honako mota hauetakoak daude kontsumoaren helburuaren arabera:
2.1.	Etxeko erabileretarako hornidurak; etxebizitzetan egiten direnak dira, beti ere
bertan inolako industria, merkataritza edo lanbide jarduerarik egiten ez bada.
Etxeko ur beroko instalazio zentralizatuak ere barne hartzen dira.
2.2.	Udaleko kirol bulego eta instalazioetarako hornidurak. Ongintzazko establezimenduak ere bai.
2.3.	Industrietarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetarako, nekazaritza
jardueretarako, Foru Aldundiko, Autonomia Erkidegoko eta Estatuko Administrazioko bulegoetarako eta erakunde autonomiadunetarako hornidurak, suteen
aurkako sare-ahoak, ureztatze ahoak, jardinen ureztatzea, zisterna ibilgailuak
eta antzeko jarduerak, bai eta artikulu honetako beste epigrafeetan barne hartuta ez dagoen beste edozein hornidura.
2.4.	Nekazari ekintzetako hornidura.
B) Saneamendu Tasarako
B.1. A Motako eta B Motako erabiltzaileak, Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduan (Urdaibaiko Saneamenduaren gaineko Lurralde Ekintza Planean barneratua dena) jasotako
sailkapenaren arabera:
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1.1.	A motakoak: Etxebizitza jardueran baino ez du erabiltzen ura. Etxebizitza batek
1000 m3 ur urteko baino gutxiago erabiltzen du eta ez du inolako merkataritza
edo industria jarduerarik egiten.
	Ordenantza honen xederako ongintzazko establezimenduak eta etxeko ur beroko instalazio zentralizatuak ere barne hartzen dira.
	Atal honetan, baliabide propioetatik datozen isurien etxeko erabiltzaileak bilduko dira.
	B motakoak: Urteko 1000 m3 ur baino gehiago erabiltzen duten etxebizitzak
eta 200 biztanleen moduko kutsadura zama baino gutxiago duten merkataritza
nahiz industria jarduerak.
1.2.	B motako erabiltzaileak, baldin eta berorrek Busturialdeko Ur Partzuergotik
ez badu B motako erabiltzaile den sailkapena lortu (Kolektoreetako Isurketak
arautzen dituen Erregelamenduak dioena aintzat hartuta; beharrezko den sailkapen hori jasoteko erabiltzaileak Busturialdeko Ur Partzuergoari egin behar
dio berorren eskaera eta honekin batera, Kolektoreetako Isurketak arautzen
dituen Erregelamenduan ezartzen diren datuak eman), edo sailkapen hori lortzeko aldian egonik, ordenantza honen xederako honako hauek lirateke:
—M
 erkataritza edo industri jardueradun erabiltzaileak, beraiek sortutako hondakin ur bakarrak ur beltzak badira, edo bestela, kolektorera isuri aldez aurretiko tratatze prozesu sinple bat behar dutenak (behar izatekotan). Ordenantza honen xederako atal
—h
 onen barne hartzen dira II.eranskinean jasotzen diren jarduerak, kontrakoa
frogatu ezean.
—U
 daleko kirol bulego eta instalazioetako isurketak dituzten erabiltzaileak.
—N
 ekazaritza jarduerek, Foru Aldundiko, Autonomia Erkidegoko eta Estatuko
Administrazioko bulegoek, Erakunde autonomiadunek, suteen aurkako sare-ahoek, ureztatze sare-ahoek, lorategien ureztatzeek, zisterna -ibilgailuek
eta jarduera paretsuek, eta aurreko ataletan barne hartuta ez dagoen beste
edozein hornidurak eragindako isuriak dituzten erabiltzaileak.
B.2. C Motako eta D Motako erabiltzaileak, Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduan (Urdaibaiko Saneamenduaren gaineko Lurralde Ekintza Planean barneratua dena) jasotako
sailkapenaren arabera:
2.1.	C Motakoak: ura merkataritza edota industri jardueretarako erabiltzen duten erabiltzaileak, eta 200 eta 5.000 biztanle bitartekoren parekoa den kutsadura zama
sortarazten dutenak; kutsadura zama hau Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen aipatu Erregelamenduko XVI. eta XVII. artikuluek ezartzen dutenaren arabera lortzen da.
	Aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak bete ez arren, kolektoreetara isurketa agresiboak, edota Saneamendu Sistemaren segurtasunerako kaltegarriak
direnak, egiten dituzten edo egin ditzaketen prozesuak edota metal astunak
edo materia inhibitzaile moduan kalifika daitezkeen bestelako elementuak
(arazte-prozesuetan sortzen dituzten efektu ezkorrak direla-eta) dituzten prozesuak dituzten erabiltzaileak.
	D Motakoak: ura merkataritza nahiz industri jardueretarako erabiltzen duten
erabiltzaileak, eta 5.000 biztanletik gorako parekoa den kutsadura zama eragiten dutenak, Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduarekin bat etorriz.
	Ordenantza honen xedeetarako, C Mota nahiz D Mota talde bakartzat hartuko
dira.
2.2.	C motako edota D motako erabiltzaileak, baldin eta berorrek Busturialdeko Ur
Partzuergotik ez badu C motako edo D motako erabiltzaile den sailkapena lortu
(Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduaren XVI. Eta XVII.
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artikuluek diotena aintzat hartuta; sailkapen hori lortzea nahitaezkoa den heinean), edo sailkapen hori lortzeko aldian egonik, ordenantza honen xederako
honako hauek lirateke:
— Merkataritza edo industri jardueradun erabiltzaileak, beraiek sortutako hondakin ur bakarrak ur beltzak ez badira eta kontuan hartzeko isurketa bolumenak edota kutsadura zamak badituzte. Oro har, honako ordenantza honetako
1.2. atalean jasota geratzen ez diren jarduerak lirateke.
10. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa
1. Partzuergoak ur edangarriaren banaketa-sareetan hartuneak jartzea da Hartuneak Betearazteagatiko Tasaren zerga-egitatea.
2. Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan hartunetzat zehaztutako elementuak
instalatzea eta jartzea jotzen da hartune-betearazpentzat.
3. Horren ondorioz, erretenak zabaldu eta ixtea nahiz zorua, baldosak eta hiriko
altzarietako osagaiak aldatzea ez da hartune-betearazpentzat hartzen.
11. artikulua.—Zenbait zerbitzu emateagatiko Tasak
Kontagailuei lotutako askotariko zerbitzuak ematea da Kontagailuen Tasen zerga-egitatea, hain zuzen ere:
a)	Kontagailuak Hornitzea eta Aldatzea, erabiltzaileak eskatuta, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako baldintzetan.
b)	Kontagailuak Muntatu eta Desmuntatzeko Jarduera, bai eta Lekuz Aldatzekoa
ere, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako suposamendu eta
baldintzetan.
d)	Kontagailuak Zaintzeko Jarduera, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako suposamendu eta baldintzetan.
e)	Hartuneen Mantenua, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako
suposamendu eta baldintzetan.
f)	Kontagailuak Egiaztatzeko Jarduera, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan
aurreikusitako suposamendu eta baldintzetan.
g)	«Alta» eta «baja»-en administrazio-bideratzea, erabiltzaileak eskatuta zerbitzua
araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako suposamendu eta baldintzetan.
12. artikulua.—Banaketa-sarean edo estolderia-sarean lanak egiteagatiko eta obra
partikularren ondorioz zerbitzuak emateagatiko Tasa
1. Honakoen ondorioz Partzuergoak egindako lanek osatzen dute Tasaren zerga-egitatea:
a)	Erabiltzaileek edateko uraren hornikuntzako edo estolderia zerbitzu publikoari
eragiten dioten lanak egitea.
b)	Lanen betearazpen subsidiarioa, lanok ez egiteak kalteak eragiten dizkienean
hirugarrenei.
2. Partzuergoaren lantzat hartuko da, esku-hartzea edo behar diren baliabideak
jartzea, bai partikular batek obra berri bat egin dezan edo ur hornikuntzako eta estolderia
barruko instalazioetan akatsak zuzen ditzan, bai partikularrek egin beharko lituzketen
baina lanok ez egiteak hirugarrenei eragingo lizkieketen kalteengatik Partzuergoak subsidiarioki egiten dituzten lanetarako.
3. Banaketa-sarerako hartune berriak egiteko eskaerak salbuetsita daude, baina
ez, berriz, banaketa-sarea handitu edo ordezkatzeko eskaerak.
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III. KAPITULUA

SUBJEKTU PASIBOAK

13. artikulua.—Subjektu pasiboak oro har
1. Oro har, hornikuntza eta saneamendu zerbitzuetako azken hartzaileak daude
Ordenantza Fiskal honen menpe, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan erabiltzaile
gisa zehaztutakoak, alegia.
2. Zergadun moduan, pertsona fisiko eta juridikoak izango dira subjektu pasiboak,
bai eta Bizkaiko Zerga arloko Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluak aipatzen dituen
erakundeak ere, betiere, Ordenantza Fiskal honen helburu den zerbitzuak eskatzen badituzte, horien onuradun badira edo eurengan eragina badute.
3. Bestetik, zergadunen ordezko moduan, pertsona fisiko eta juridikoak izango dira
subjektu pasiboak, bai eta Bizkaiko Zerga arloko Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluak
aipatzen dituen erakundeak ere. Horrez gain, Ordenantza honen helburu diren zerbitzuek ukitutako higiezinen jabeak, eta eraikitzaileak eta lan-kontratistak, betiere, tasaren
sortzapena lanen betearazpenari lotzen bazaio.
4. Zergadunak nahiz zergadunaren ordezkoak zordun nagusi bezala ordaindu
behar du. Zergadunak edo zergadunaren ordezkoak ordaindu beharko du zerga-zorra,
dagokion alta-zerrendan agertzen denez, berari egin eta bidali zaiolako tasaren kitapena.
14. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa
Honako hauek izango dira Ur Hornikuntza Tasaren subjektu pasiboak:
a)	Zergadun moduan, hornidura-kontratuaren jabea, edo, hala badagokio, hornidurak aipatzen duen higiezinaren legezko egoilea edo erabiltzailea.
b)	Zergadunaren ordezko moduan, hornidura-kontratua lotzen zaion higiezinaren
jabea, edo, hala badagokio, hornidurak aipatzen duena.
15. artikulua.—Saneamendu Tasa
Honako hauek izango dira Saneamendu Tasaren subjektu pasiboak:
a)	Zergadun moduan, Isurketa Baimenak aipatzen duen saneamendu zerbitzuaren
erabiltzaile titularra, edo, hala badagokio, Isurketa Baimenak aipatzen duen higiezinaren legezko egoilea edo erabiltzailea.
b)	Zergadunaren ordezko moduan, Isurketa Baimena lotzen zaion higiezinaren jabea.
		Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak
arautzen dituen Erregelamenduaren XVIII. artikulua aintzat hartuta, Isurketa Baimena erabiltzaileari bere hondakin urak estolda sare publikotik bideratu eta isurtzeko,
zein araztegietan isurtzeko, ahalbidetzen dion derrigorrez lortu beharreko baimena
da. Eta baimen hau Busturialdeko Ur Partzuergoak eman behar dio erabiltzaileari.
c)	Aurretiaz eskaera burututa Isurketa Dispentsa eskuratzen duena ez da saneamendu zerbitzuaren erabiltzaile izango.
16. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa
Honako hauek izango dira Hartuneak Betearazteagatiko Tasaren subjektu pasiboak:
a)	Zergadun moduan, hartunearen eskatzailea, edo, hala badagokio, eraikuntzen
sustatzailea, hau da, higiezinaren jabea.
b)	Zergadunaren ordezko moduan, kontratista edo eraikitzailea, sustatzaileak eraikuntza-egitasmoa betearazteko agindu badio.
17. artikulua.—Zenbait zerbitzu emoteagatiko Tasak
Honako hauek izango dira subjektu pasiboak:
a) Zergadun moduan:
		 — Kontagailuak Hornitzea eta Aldatzea: Kontagailu eskatu duena.
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—M
 untaketa eta Desmuntaketa, eta Lekuz Aldatzea; Zaintzea;Hartuneen mantenua; eta Kontagailuak Egiaztatzea: Kontagailua atxikitako edo berak aipatutako zerbitzu-kontratuaren erabiltzaile titularrari.
		 — «
 Alta» eta «baja»-en administrazio-bideratzea: «Alta» edo «baja» eskatu duena.
b)	Zergadunaren ordezko moduan, suposamendu guztietan, kontagailua atxikitako
edo berak aipatutako higiezinaren jabeei.
18. artikulua.—Banaketa-sarean eta estolderia sarean lanak egiteagatiko eta obra
partikularren ondorioz zerbitzuak emateagatiko Tasa
Banaketa-sarean edo estolderia sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz zerbitzuak emateagatiko Tasaren subjektu pasiboak izango dira:
a)	Zergapeko gisa, lanak egitea ahalbidetzen duten ur-etenak egiteko baimena
eskatzen dutenak, edo, beraien jabetzako elementuak birjarri, konpondu edo
ordezkatzeko beharrizana izanik, hori Partzuergoak egiten duenean premiazko
arrazoiengatik, arduragabekeriagatik edo hirugarrenei eragiteagatik.
b)	Zergapekoaren ordezko gisa, kasu guztietan, ur honiduran etena izango duen
higiezinaren jabeak.
IV. KAPITULUA

ZERGAPETZEAREN OINARRIAK

19. artikulua.—Zerga-oinarria oro har
Tarifa desberdinak ezarri beharreko magnitude gisa eratzen diren parametro desberdinek osatzen dute Ordenantza Fiskal honetan araupetutako tasa bakoitzarentzako
zerga-oinarria, kapitulu honetako ondorengo artikuluetan zehazten den bezala.
1. Zerga-oinarria osatzen duten magnitudeak ondokoak dira:
—U
 ra hornitzeko kuota finko bat uraren erabileraren arabera.
—H
 ornitutako etxebizitza, lokal edo antzekoen erabilerak, kontagailuak kontrolatzen
dituen kontsumoekin.
—K
 ontsumitutako uraren bolumena, erabileraren edo helburuaren arabera.
2. Ura hornitzeko ordainduko den kuota finkoa erabilera hauen arabera doa:
2.1.	Etxeko erabileretarako hornidurak; etxebizitzetan egiten direnak dira, beti ere
bertan inolako industria, merkataritza edo lanbide jarduerarik egiten ez bada.
Etxeko ur beroko instalazio zentralizatuak ere barne hartzen dira.
2.2.	Udaleko kirol bulego eta instalazioetarako hornidurak. Ongintzazko establezimenduak ere bai.
2.3.	Industrietarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetarako, nekazaritza
jardueretarako, Foru Aldundiko, Autonomia Erkidegoko eta Estatuko Administrazioko bulegoetarako eta erakunde autonomiadunetarako hornidurak, suteen
aurkako sare-ahoak, ureztatze ahoak, jardinen ureztatzea, zisterna ibilgailuak
eta antzeko jarduerak, bai eta artikulu honetako beste epigrafeetan barne hartuta ez dagoen beste edozein hornidura.
2.4. Nekazari ekintzetako hornidura.
3. Zerga-oinarria osatzen duten hornitutako etxebizitza, lokal eta erabilera kopurua
hauxe da:
3.1.	Hornidurak banakako kontagailuarekin: bat hornidura bakoitzeko.
3.2.	Hornidurak ur hotzeko kontagailu orokorrarekin: kontratuari lotzen zaizkion bezainbeste.
3.3.	Hornidurak ur beroko kontagailu orokorrarekin: bat hornidura bakoitzeko, hornidura bakoitzari lotzen zaizkion elementuak gorabehera.
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4. Zerga-oinarrian ondoko ur bolumenak zenbatzen dira:
4.1.	Lehen mailako sarearen hornidurak: kontsumitutako uraren bolumena, metro
kubikotan adierazita.
4.2.	Bigarren mailako sarearen hornidurak: kontsumitutako uraren bolumena, metro
kubikotan adierazita.
Ureztaketa-hartuneetarako, zisterna-ibilgailuetako eta antzeko horniduren kasuan
(15 egunetik beherako iraupenarekin), aldez aurretik finkatutako bolumen bat aplikatzen
da egunero.
5. Uraren horniduraren tasagatiko zerga moduan ordaindu beharreko zenbatekoa
zerga-oinarria osatzen duten magnitudeen gaineko tarifak aplikatzetik dator.
Tarifa horiek binomialak dira, eta, beraz, honakoak gehitu beharrak zehazten du tasa:
— gorako kopurua, uraren erabileraren araberakoa, hornitutako etxebizitza, lokal eta
erabilera antzekoen kopuruagatik biderkatua. Kontagailuak berak kontrolatzen ditu.
— kopuru aldakorra, uraren kontsumoen arabera ezarrita. Kontsumoak zatitan banaturik daude, eta horien zenbateko unitarioak hornidurarekin lotutako erabilera
ezberdinen arabera ezberdindurik daude.
6. Partzuergoak loturako instalazioen kontagailu bakarra aintzat hartuz fakturatuko du. Erabiltzaile bakoitzaren fakturazioa instalazio hartzaile eta banaketarako instalazioen kontagailuetan erregistratuko neurketen arabera egingo da.
21. artikulua.—Saneamendu Tasa
1. Zerga-oinarria osatzen duten magnitudeak ondokoak dira:
— Isuritako uraren bolumena, jatorriaren arabera.
— Kuota finkoa, jatorriaren arabera.
— Kontaminazio karga
2. Zerga-oinarria zehazten duen isuritako uraren bolumena (erabiltzaile motaren
arabera ezartzen da bere jatorria) honako hau da:
2.1.	A Motako eta B Motako erabiltzaileak, Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduan
jasotako sailkapenaren arabera: hornitutako ur-kopurua, m3-tan adierazita.
	Berezko baliabideetako etxeko isuriei dagokienez: m3-tan adierazitako bolumen finko bat.
	Ureztaketa-hartuneetarako, zisterna-ibilgailuetako eta antzeko horniduren kasuetan (15 egunetik beherako iraupenarekin), aldez aurretik finkatutako bolumen bat aplikatzen da egunero.
2.2.	C Motako eta D Motako erabiltzaileak, Busturialdeko Ur Partzuergoaren eremuko Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduan
jasotako sailkapenaren arabera: isuritako ur-kopurua, m3-tan adierazita.
Isuritako ur-kopurua zenbatekoa den jakiteko, azken isurketa zuzenean neurtuko da
emari-neurgailu bidez edo Kolektorerako Isurketen Baimenean aurkeztutako Ur Balantzea egiteko erabilitako irizpideen gaineko estimazioa egingo da, bai eta
Busturialdeko Ur Partzuergoak onartutako urteko azken Balantzearen gaineko estimazioa ere.
Azken isurketen bolumena emari-neurgailu bidez zehazten denean, isurketen titularrak neurgailua kalibratzeko programa bat finkatu beharko du, urteko gutxieneko maiztasunarekin. ISO 17025 Arauaren edo EN 45001 Arauaren baldintzak betetzen duten
gaitasun handiko kalibraketa-enpresek egin beharko dute lan hori.
Kalibraketak, lan hori egin duen enpresak emandako ziurtagiriaren bidez, erregistratu beharko dira, salbu eta emari-neurgailuaren hornitzaileak bermatzen badu ziurtagiriak funtzionamendu ezin hobea egiaztatzen duela. Kasu horretan, erabiltzaileak urteko
egiaztapena eskatu ahal izango dio Busturialdeko Ur Partzuergoari, eta emari-neurgailuaren hornitzaileak edo erabiltzaileak berak egin ahal izango du hori —Partzuergoak al-
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dez aurretik baimena emanda—, baina, hala ere, gaitasun handiko enpresak derrigorrez
egin beharko du kalibratze-lana, gehienez ere bost urtean behin.
Isuritako ur-kopurua zenbatekoa den ezartzeko aipatu estimazio-sistema erabiltzekotan, estimazio hau jardueraren kontura egingo den azterketa edo estudio zehatzean
oinarrituko da. Estudio hau Busturialdeko Ur Partzuergoak ezarritako modeloaren bidez
burutuko da, Isurketa Baimenean aurkeztutako Ur Balantzea egiteko erabilitako irizpideen gaineko modeloa dena, hain zuzen ere. Estudio honetan aztertuko dira bateko eta
besteko horniketa iturrietako kontsumoa zenbatekoa den, baita urak prozesu bakoitzean
duen erabilera ere; galerak ere baloratuko dira daudenean eta isuritako ur-emaria zenbatekoa den ezarriko da.
Estudio hau Busturialdeko Ur Partzuergoak egiaztatu eta onetsi behar du, isuritako
ur-emariaren (saneamendu tasaren zerga oinarria ezartzen duena) lorpenean eragina
izan dezan.
Baldin eta C motako edo D motako erabiltzaileak isuritako ur-kopurua (edo isuritako
ur-emaria) zenbatekoa den ezartzeko, isurketa zuzenean neurtzeko sistema hautatzen
badu baina neurketa ez badu arestian aipatutako baldintzapetan burutzen, edo bestetik,
helburu berdinerako (isuritako ur-kopurua ezartzeko) estimazio-sistema erabili badu baina estimazio honetarako beharrezko den estudioa ez badu Busturialdeko Ur Partzuergoak onetsi, isuritako ur-kopurua hornitutako ur-kopurua izango da, m3-tan adierazita.
3. Zerga-oinarrian integratzen den kontaminazio karga hurrengo prametroak aplikatuz ezartzen da: kaudala m3 tan jarrita eta arazketa tasa TVD.
Arazketa tasa TVD hurrengo formula matematikoa aplikatuz kalkulatuko da:
TVD = (0,4505*CCC-1,2703)*99,629*V-0,359 + β2.021*Rp*Cd
Kontaminazio kargaren koefizientea (CCC), erabiltzaile bakoitzarentzat kalkulatzen
da hurrengo formularen bitartez. Formula honek, aztertzen den isurketaren DQO, SST,
NTK parametroak jasotzen ditu eta erreferintziazko beste batzuekin alderatu.
CCC = 0,6

DQO
DQOref

+ 0,3

SST
SSTref

+ 0,1

NTK
NTKref

+K

DQOref = 500 mg/l; SSTref = 450 mg/l; NTKref = 58 mg/l, direlarik.

Parametroa

Isurketaren kontzentrazio portzentaia, gehienez baimendutako
kontzentrazioarekiko parametro bakoitzarentzat

K

Olio eta koipeak,
Kloruroak, Fosforoa

Metalak*: Boroa,
Nikela, Burnia eta
Barioa
*Metalak = K maximoa aplikatzen da soilik

< 80%

0,00

80 al 85%

0,05

85 al 90%

0,10

90 al 95%

0,15

95 al 100%

0,20

<100%

0,00

100 al 150%

2,82

150 al 200%

3,93

>200%

5,04
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TVD formularen bigarren batugaia isurketa baimenean expreski limitazioa jasota daukaten kontrol parametroentzat kalkulatuko da, nahiz eta erreglamenduan mugaturik ez
egon. Jarraian azaltzen dira:
— β2.021: Bigarren batugaiari 2021 ekitaldian aplikatuko zaion koefiziente biderkatzailea da. Koefiziente honen balioa hau izango da: β2.021 = 0,2. Hurrengo ekitaldietarako, koefiziente honen balioa hurrengoa izango da baldin eta beste ordenantza
fiscal berri batek hau aldatzen ez badu: β2.022 = 0,5 y β2.023 eta hurrengoak = 1,0
—R
 p: Isurketa baimenean parametro horrentzat ezarri diren limiteekiko kontrol parametro berriaren kontzentrazio erlazioa:
•	
TVd ren kalkuloaren kasuan konduktibitate limiteengatik Rp = (Neurtutako konduktibitatea µS/cm tan – 7.000) / 7.000
— Cd: ezarritako arazketa kostua €/m3-tan.
•	
TVd ren kalkuloaren kasuan konduktibitate limiteengatik Cd = 2 euro/m3.
TVD formulako lehen eta bigarren batugaiak ezin izango dira sekula negatiboak izan;
baldin eta batugai hauen kalkuloak balio negatiboak emango balitu, zero balioa emango
zaie, eta ez da posible izango batugai positivo eta negatiboen arteko konpentsaziorik
egotea.
Bigarren batugaiak gehienez 5 euro/m3 ko balioa izango du; bere kalkuloak balio
altuagoak emango balitu, 5 euro/m3 ko balioa emango zaio.
Orokortasunez, DQO, SST, eta NTK kontaminanteen karga, eta baita Olio eta koipeena, Kloruroena, Fosforoarena, Boroarena, Nikelarena, Burniarena eta Barioarena ere,
zertifikazioa egin baino hiru hilabete arinago jasotako azken isurketaren emaitza analitikoen bataz bestekoarekin ebatziko da. Bataz besteko balio hori, epealdi horren barruan
hartutako analitika bakar edo batzuen artetik aterako da. Bataz besteko balio hori, Busturialdeko ur partzuergoko alor teknikoak finkatuko du eta gehiegizko kontaminazio karga
eta hiruhilabete bakoitzean ezarri beharreko saneamendu tasa kalkulatzeko balioko du.
2021 ekitaldian zehar Rp lortzeko erreferentziazko konduktibitatearen kalkulua, hiruhilabetean zehar isurketen ikuskaritza eta kontrol Zerbitzuak ausazko lagin analitika
bakanen emaitzetatik abiatuta izango da behin laborategian aztertu ondoren.
Fakturazioa egin baino azken hiruhilabeteetako analitika aplikagarririk egon ezean,
beste epealdi batzuetakoak diren eta eskuragarri dauden azken analitikak erabiliko lirateke.
4. Ur saneamenduaren tasagatiko zerga moduan ordaindu beharreko zenbatekoa
zerga-oinarria osatzen duten magnitudeen gaineko tarifak aplikatzetik dator.
Tarifa horiek binomialak dira, eta, beraz, honakoak gehitu beharrak zehazten du tasa:
— Kopuru finkoa (F), isuria(k) sortzen d(it)u(zt)eneko erabile(ra)ren araberakoa.
— Kopuru aldagarria, ondokotik sortua:
a)	Isuritako emariaren zenbatekoari (B), ur isurien arabera ezarrita. Isuriak zatitan banaturik daude, eta horien zenbateko unitarioak hornidurarekin lotutako
erabilera ezberdinen arabera ezberdindurik daude.
b) Gehiegizko kontaminante kargaren zenbatekoa (R).
Hortaz, saneamendu tasaren zenbatekoa hauxe izango da = F + B + R
4.1.	Isuritako emariari (B) dagokionez, m3-n adierazitako isuritako emarien balioari
zenbatekoa eurotan aplikatzetik kalkulatuko da, dagokien isurien ataletako m3
bakoitzeko.
4.2.	Gehiegizko karga kontaminanteari dagokionez, zenbatekoa, behin arazketa
tasa (TVD) euro metro kubikokotan kalkulatu denean, azken hau isurketaren
bolumen totalarekin biderkatuta lortzen da, bolumena m3-tan adierazita.
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22. artikulua.—Egiaztapengatiko kitapenerako eta kontagailuen matxura edo akatsengatiko araupetzerako suposamenduak, Ur Hornikuntza eta Saneamendu Tasetan
1. Kapitulu honetako aurreko artikuluetan adierazitakoa gorabehera, kontagailua
eskuetsitakoa baino handiagoa den akats positiboaz dabilela egiaztatzen den suposamenduetan, edo, oro har, kontagailuen akatsa edo matxura ematen den kasuetan, jarri
zen egunetik hasi eta ondorengo hogeita hamar egunetan kontagailu berriaren bidez
egindako kontsumoak izango dira zerga-kuota zehazteko asmoz tarifak ezarri beharreko
magnitudea. Kitapenak atzera jo behar du eta hilabete horietan indarrean zeuden tarifak
ezarriko dira.
2. Atzera jotzeko aldi hori ezin izango da inolaz ere izan sei hilabetetik gorakoa.
3. Era berean, saneamenduko zerga-egitatea hornitutako ur-bolumenaren arabera
zehazten denean ere ezarri ahal izango da.
Isuritako emaria zuzenean zehaztea ezinezko egiten duten baldintzak daudenean,
isuritako uren kopurua zehazteko zenbatespena egingo da, betiere, hornikuntza iturrien
kontsumoen, prozesuan erabilitako uren eta aurreko urteko ur-balantzearen arabera.
23. artikulua.—Barruko instalazioetako ezusteko matxuretarako suposamendua,
Ur Hornikuntza eta Saneamendu Tasetan
1. Barruko instalazioetan erabiltzailearen ohiko kontsumo-kopurua indargabetzen
duen ezkutuko matxuraren bat dagoela egiaztatuz gero, kontsumoetarako ezarritako
prezioaren ohiko batez bestekoa gainditzen duen kontsumoa fakturatuko du Partzuergoak; 18etik 38 m3-rako hiruhilabeteko tartean, etxeko erabiltzaileen kasuan; eta 18tik
75 m3-rako hiruhilabeterako tartean, merkataritza, industria eta bestelakoen epigrafean
sartuta dauden erabiltzaileen kasuan.
Kontagailu orokorren kasuan, atal honetan aipatzen den murrizketa matxura Erkidegoaren instalazio orokorrean gertatzen denean aplikatuko da soilik.
Edozein kasutan, ordaindu beharreko tasaren azken kopurua, ez da hurrengoak baino %800 baino gehiago izan ahalko:
— Azken lau hiruhilabeteetan egindako likidazioetan ezarritako tasaren batasbestekoa.
—A
 urreko bi urteetan hiruhilabete berdinean egondako azken tasen likidazioen batasbestekoa.
Likidazio kopuruari ezartzen zaion %800 eko limitazio honek, matxura izkutuaren ondorioz ukiturik suertatu diren hiruhilabeteetako bati eragingo dio soilik.
2. Irizpide berberak aplikatuko dira saneamenduaren zerga-oinarria isuritako uraren bolumenak zehazten duenean, edo isuriaren emari-neurgailuaren bitartez zehaztuz.
24. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa
Kalibrearen eta luzeraren eta elikatzen duen hodiaren diametroaren eta materialaren
arabera zehaztuko da hartuneen tarifa, Zerbitzua Araupetzen duen indarreko Ordenantzak zehaztutakoaren arabera.
Zerga Ordenantza honetako 1. eranskinean jasotzen da hartune-mota bakoitzarentzako tarifa hori.
25. artikulua.—Zenbait zerbitzu emateagatiko Tasak
Honako magnitude hauek osatuko dute zerga-oinarria:
a)	Kontagailuak Hornitzea eta Aldatzea: kontagailuaren kalibreak adierazten du tarifa ezarri beharreko magnitudea, eta haren gainean tarifa finkoa ezartzen da.
b)	Kontagailuak Muntatu eta Desmuntatzeko Jarduera, bai eta Kontagailuak Lekuz
Aldatzekoa ere: kontagailuaren kalibreak adierazten du magnitudea, eta haren
gainean tarifa finkoa ezartzen da.
c)	Hartuneen mantenua; hartuneen kalibreak adierazten du magnitudea, eta haren
gainean tarifa finkoa ezartzen da
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d)	Kontagailuak Zaintzeko Jarduera: kontagailuaren kalibreak adierazten du magnitudea, eta haren gainean tarifa finkoa ezartzen da.
e)	
Kontagailuak Egiaztatzeko Jarduera: kontagailuaren kalibreak adierazten du
magnitudea, eta haren gainean tarifa finkoa ezartzen da. Industria arloko Administrazio eskudunak onartutako tasa ofizialei muntaketa eta desmuntaketa
jardueragatiko kostua gehitzetik sortutako zenbatekoaren adierazgarri da tarifa
finko hori.
f)	«Alta» eta «baja»-en administrazio-bideratzea: «alta» edo «baja»-ren bideratzeak adierazten du magnitudea horniduran.
26. artikulua.—Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz
zerbitzuak emateagatiko Tasa
Ur horniduran etenak egin eta hornidura berrezartzeagatiko —partikular baten interesagatik— tarifa ur hornidura etenda egon behar den denborak zehaztuko du.
Partzuergoak subsidiarioki lanak egingo balitu, kasu bakoitzean beharrezko liratekeen lanon kostua erabiltzaileari pasako litzaioke.
V. KAPITULUA

ZERGA-KUOTA

27. artikulua.—Zerga-kuota
1. Bere zerga-oinarriaren magnitudeari Ordenantza honen Eranskinean sailkatutako tarifak ezartzetik, edo, hala badagokio, zuzenean ezartzetik sortutako emaitzak osatuko du Ordenantza Fiskal honetan artikulatutako tasa guztien zerga-kuota.
2. Emaitzako zerga-kuotaren gainean, hala badagokio, zeharkako zergak ezarriko
dira, Balio Erantsiaren gaineko Zerga hain zuzen ere, arlo horretan ezarri daitekeen
arautegiak zehaztutako baldintzetan.
VI. KAPITULUA

TASEN APLIKAZIOA: KUDEAKETA, KITAPENA ETA BILKETA

Lehenengo Atala
Sortzapena
28. artikulua.—Sortzapena oro har
1. Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasak sortuko dira, zerga-betebeharra
agertuz, bakoitzaren zerga-egitatea dakarren jarduerari hasiera ematen zaionean.
2. Zerbitzuko baja bideratu den eguna hartuko da azken sortzapen-eguntzat, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako baldintzetan, edo Isurketa Dispentsa
egin den eguna.
29. artikulua.—Ur Hornikuntza Tasa

30. artikulua.—Saneamendu Tasa
1. Saneamendu Tasa Isurketa Baimena gauzatzen den unean sortuko da; edo, baimenik ezean, isurketa gertatzen den hiruhilekoaren hasieratik.
2. Isurketa ezarrita eta abian jarrita, tasa hori egunero sortuko da, eta zergaldi bezala zehazten diren tarteetan kitatuko da. Horren ondorioz, tarifa-azalpen finkoak «eguna» unitatearen arabera ez dira hainbanatuko.
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31. artikulua.—Hornikuntza Hartuneak Betearazteagatiko Tasa
Hartuneak Betearazteagatiko Tasa hartunearen esleipena eskatzean sortuko da,
edo, besterik ezean, hartunea bera betearazteko orduan.
32. artikulua.—Zenbait zerbitzu emateagatiko Tasak
1. Zenbait zerbitzu emateagatiko tasak, hornidura edo zerbitzu-prestazioa eskatzean sortuko dira, edo, besterik ezean, tresna hornitzean edo harekin lotutako zerbitzua
eraginkortasunez ematean.
2. Kontagailua ezarrita edo abian jarrita, Hartuneen mantendurako Tasa eta Kontagailuak Zaintzeagatiko Tasa, kontagailua atxikitako hornikuntza eta saneamendu zerbitzuengatiko tasen aldizkakotasun berberaz sortuko dira, hau da, egunero, eta zergaldi
bezala zehazten diren tarteetan kitatuko dira.
3. «Alta» eta «baja»-en tasak zerbitzu-prestazioa eskatzean sortuko dira.
33. artikulua.- Banaketa-sarean edo estolderia sarean lanak egiteagatiko eta obra
partikularren ondorioz zerbitzuak emateagatiko Tasa
Banaketa-sarean edo estolderia sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz zerbitzuak emateagatiko Tasa lanak egiteko eskaera egitean sortzen da, edo, hala
badagokio, Partzuergoak lanak egiten dituenean.
Bigarren Atala
Zergaldia
34. artikulua.—Aldizkako sortzapeneko tasetako zergaldia
1. Aldizkako sortzapeneko tasetako zergaldia euren zerga-oinarriak osatzen dituzten magnitudeen ebaluazio-metodoetara egokituko da, hots, kontsumoak edo isurketak
dagozkien neurketa-tresnen bidez zenbatekotzeko.
2. Horretarako, fakturazioa hiruhilebetero egingo da lehen mailako sareko horniduretarako; eta hogeita hamar (30) egunetik ehun eta hogei (120) egunera bitarteko aldian,
bigarren mailako sareko horniduretarako. Azken kasu horretan, aldiak eta hiruhilekoak
bat egingo dute, ahal bada.
3. Kontagailuak Zaintzeagatiko Tasak eta Hartuneen mantenduko Tasak, kontagailuak atxikitako ur hornikuntza zerbitzuarengatiko tasen aldizkakotasun berberaz kitatuko
dira.
35. artikulua.—Aldizkakoa ez den sortzapeneko tasetako zergaldia hornikuntzan
Aldizkakoa ez den sortzapeneko tasak, hau da, Hartuneak Betearazteagatiko Tasak,
Kontagailuak Hornitu eta Aldatzeko Tasak, Muntatu eta Desmuntatzekoak, bai eta Lekuz
Aldatzekoak eta Kontagailuak Egiaztatzekoak ere, sortzen diren unean kitatuko dira.
Era berean, ureztatze-ahoetatik, zisterna kamioietatik eta antzeko jardueretatik egindako hornidurengatiko tasen likidazioa, hornidura hamabost egunekoa baino laburragoa
izan denean, kontratua formalizatzean egingo da.
36. artikulua.—Tarifen hainbanaketa
Zergaldi berean tarifa-aldaketaren bat gertatu denean, zerga-oinarri bezala zehaztutako magnitudearen eguneko batez bestekoa eta dagozkien tarifen indar-egunak biderkatuko dira tasen kuota lortzeko.
Hirugarren Atala

Zerga-kudeaketako jarduerak eta prozedurak
37. artikulua.—Tasen kitapena
1. Ordenantza Fiskal honetan araupetutako Tasen kitapenak artikulu honen ondorengo idatz-zatietan aurreikusten diren berezitasunen menpekoak izango dira:
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a)	Zenbatespen-metodoan auzia dakartenak, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan zehazten den bezala. Behin-behinekoak edo konturakoak izango dira, kontagailuetako benetako irakurketak egin eta hurrengo aldietako emaitzen arabera,
preskribatzen ez diren bitartean.
2. Artikulu honen aurreko paragrafoan zehaztutakoari kalterik egin gabe, eta, oro
har, kitapenak zerga-oinarriaren aldaketen menpe egongo dira.
3. Kopuruak, emariak edo zerga-oinarri bezala zehaztutako izaera finkoko beste
edozein magnitudek edo denbora-unitateak aldez aurretik zehaztutako zenbatekoak eragindako zerbitzuak kontratatuz gero, horren ondorioz sortutako tasen aurretiazko kitapena gauzatuko da, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako baldintzetan.
38. artikulua.—Baterako kudeaketa
Partzuergoak Ordenantza Fiskal honetan araupetutako tasa desberdinak batera kitatu eta bildu ahal izango ditu, betiere, zergaldiek bat egiten badute. Horretarako, guztiak
jasoko dituen agiri-euskarri bakarra erabiliko du, azalpen bakoitzaren oinarriak eta tarifak
bereizi beharko dituen arren. Izan ere, horien kitapenak banan-banan egingo dira, eta
kontzeptu bakoitzari dagozkion kuotak bereizita agertu beharko dira. Kuota horien batuketak agiri bakarraren bidez ordainarazi beharreko kuota bategina zehaztuko du.
39. artikulua.—Fakturazioa erabiltzaileari
Partzuergoak kapital guztiz porpiodun Merkataritza Sozietate baten esku utzi ahal
izango du hornikuntza edo/eta saneamendu zerbitzuen erabiltzaileen fakturazioa,
unean-unean indarrean dauden tarifa eta zergak ezarrita. Era berean, Ordenantza Fiskal
honetan ezarritako balditzetan eta epeetarako egingo da fakturazioa
40. artikulua.—Fakturazioa familia ugariei eta ongintzazko zentroei
1. Laurogeita hamar egunean behin 38 m3 gainditzen dituzten nekazaritza jarduerari edo familia ugarien etxeko kontsumoak tarifen epigrafean 18 eta 38 m3 tartean ezarritako prezioan fakturatuko dira.
Artikulu honetan jasotakoa aplikatzeko, nekazaritza jardueran dabiltzala edo familia
ugaria osatzen dutela urtero egiaztatu beharko dute interesdunek.
2. Ongintzazko zentroen jarduera nagusia pertsonen bizitegia izatea denean, Udaletxeei ezarritako prezioan fakturatuko da.
Tarifa hori japlikatzeko, interesdunek erakundearen izaera benefikoa ziurtatu beharko
dute, bai eta erakundearen jarduera pertsonen bizitegia izatea dela egiaztatu ere.
41. artikulua.—Betebehar formalak
Tasak ordaindu behar dituzten subjektu pasiboek, Ordenantza Fiksla honetako III.
kapituluan zehazten diren bezala, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako baldintzetan eta ezarri daitezkeen bestelako xedapenen arabera burutu behar dituzte
zerbitzuetako alta eta baja aitorpenak. Horrez gain, izaera formaleko datuei buruzko
edozein aldaketaren berri eman beharko dute, ezinbestekoak izan daitezkeelako Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasak kudeatu, kitatu eta biltzeko. Era berean, euren
gain hartuko dituzte hutsegiteak edo gaizki jakinarazteak eragindako ondorioak.
41. bis artikulua.—Neurgailu orokor komunitarioen kontsumoen fakturazioa
Etxe-erabileretarako hornikuntza, kontagailu banatzailea eta kontagailu orokorra uztartuz egiten denean, laurogeita hamar egunetik behin 18 m3-tik gorako kontsumoak
tarifa-epigrafeko kontsumoen bigarren tarterako ezarritako prezioan fakturatuko dira; betiere, okupatutako etxebizitza bakoitzaren kontsumoen batuketaren batez bestekoa 38
m3-tik beherakoa bada 90 egunetik behin. Batez besteko hori 38 m3-tik gorakoa baldin
bada, kopuru hooretatik gorakoak hirugarren eta hurrengo kontsumo tarteetarako ezarritako prezioetan ordaindu beharko dira.
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Interesdunek urtero eskatu beharko dute artikulu honetan xedatutakoa; horretarako,
eskaera egin beharko dute, eta eskaera egin den unean okupatuta dauden etxebizitzen
kopuruari buruzko egiaztagiria gehitu beharko dute
Laugarren Atala
Tasen bilketarako jarduerak eta prozedurak
42. artikulua.—Ordaintzeko borondatezko epea
1. Ordenantza Fiskal honetan araupetutako tasa guztiak kitapena jakinarazi zenetik
hasi eta hogeita hamar eguneko epean ordainduko dira.
2. Baliozkoa izango da posta arruntez egiten den jakinarazpena, nahiz eta berariazko jakinarazpena jasota geratu ez, Bizkaiko Lurralde Historikoko, martxoaren 10 eko,
2/2005 Arau Foraleko 100.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.
43. artikulua.—Aldi betearazlea
Aurreko artikuluan zehaztutako borondatezko epean ordaindu ezean, aldi betearazlea irekiko da, eta premiamendu-bidezko ordainarazpena.
Bide betearazlearen bitartez ordaindu gabekoen erreklamazio prozesua irekitzeak,
ez du inondik inora eragotziko ur-mozketa aurrera eraman ahal izatea bere bidetik.
44. artikulua.—Ordaintzeko moduak
Ordaindu beharra dutenek honela ordaindu ahal izango dituzte Ordenantza honek
aipatutako zerbitzugintzak sortutako tasen zerga-zorrak:
a)	Edozein Banku Erakundetan edo Aurrezki Kutxatan helbideratuta.
b)	Posta-igorpen bidez edo Partzuergoko banku-kontuan sartuta, ordaindu beharreko zerga-likidazioa adierazita.
c)	Legeak onartutako beste edozein ordainkeraren bidez.
VII. KAPITULUA

ZIGORTZEKO AHALMENA

Lehenengo Atala
Zerga arau-hausteak
45. artikulua.—Kontzeptua
Bizkaiko Lurralde Historikorako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta gainerako
xedapen aplikagarrietan izaera horrekin aurreikusita eta horrela zigortutako edozein arduragabekeria maila duten engainuzko edo erruzko ekintza edo ez-egiteak hartuko dira
zerga arau-haustetzat, Ordenantza honetan ezarritakoaren kalterik gabe.
Hauek hartuko dira zerga arau-haustetzat:
a)	Bizkaiko Lurralde Historikorako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean izaera horrekin ezarritakoak.
b)	Ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak arautzen dituzten Ordenantza eta
Araudietan ezarritako betebeharrak ez betetzea, eta batez ere Ordenatza horietako 70 artikuloan jarritakoak.
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Bigarren Atala
Zehapenak eta neurri osagarriak
47. artikulua.—Araubide juridikoa
Ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak arautzen dituzten Ordenantza eta Araudietan ezarritako betebeharrak ez betetzea, zigortuta izango da Ordenantza horietan
jartzen duen arabera.
48. artikulua.—Neurri osagarriak
Instalazioen manipulazioak eragindako iruzurra bada, Isurketa Baimena eta/edo hornidura eten egingo da, harik eta instalazioak jatorrizko egoera egokian utzi eta eragindako
gastuak kitatu arte, Zerbitzua araupetzen duen Ordenantzan aurreikusitako baldintzetan.
Abonatuak ez badu ordaintzen erregistratutako ur-kontsumoa —edo beste edozein
kontzepturen trukekoa— aldian-aldian indarrean dauden tarifan adierazitakoaren arabera, eta dagokion Ordenantza Fiskalean adierazitako moldeetan, Partzuergoak horniduraeta saneamendu-zerbitzuak eten ahal izango ditu.
Higiezinean legezko edo legez kanpoko maizterrik bizi bada, haien ordezko gisa jabeei dagokie (pertsona fisiko edo juridiko izanda ere), ur-hornidura eta -arazketa, eta saneamendu zerbitzuengatiko ordainagiri guztien kargu hartu eta zenbatekoak ordaintzea.
Partzuergoak tasa jakin bat ordaintzea eskatzen du, inolaz eta inoiz ere doakoa ez den
zerbitzua emateagatik. Tasen gaineko Lege Araubidea aldarazten duen uztailaren 13ko
25/1998 Legearen arabera, jabea zergadunaren ordezkoa izango da legezko betebeharrei dagokienean.
Harpidetza-polizarik izan gabe ura kontsumitzeak ur-hornidura etetea ekarriko du.
Kontratu berri bati alta emateko, zor guztiak kitatu ondoren, aurreko kontratua amaitzea
eskatuko du Partzuergoak.
49. artikulua.—Iruzurtutako kopuruen zenbatespena
1. Egindako iruzurraren ezaugarrien ondorioz iruzurrez kontsumitu edo isuritako
ur-kopurua zein tarifen ordainarazpena zenbatekotzerik ez dagoenean eta zehapenak
ezartzerik ez dagoenean, honako zenbatespen-irizpide hauek erabiliko dira:
1.1.	Lehen mailako sareko hornidurak: segundoko lau litroren baliokidea (4 l/s),
arau-hausteak iraun duen bitartean, eta gehienez ere preskripzio epera arte.
1.2. Bigarren mailako sareko hornidurak eta/edo saneamendu erabiltzaileak:
	Iruzurra egonik, hura neurtzerik baldin bada, abonatuak —kontratua ez betetzeagatik dagokionaz gain— neurketa-ekipoan erregistratutako kontsumoak
ordaindu beharko ditu, iruzurra atzemandakoan indarreko tarifaren bi halako,
kuota aldakorrari eta indarreko kuota finkoari, biei dagokionean. Iruzur egin
duen aldiari zegozkien kuota finko guztiak likidatuko zaizkio.
	Neurketa-ekiporik ez balego, edo egonda ere manipulatu edo aldatu izan balitz,
edo iruzurraren gorabeherengatik ezin baliteke zehaztasun osoz jakin zenbateko kopurua kontsumitu duen, 66.3 artikuluan azaldutako metodoaren bitartez
kontsumoa ebaluatzeari ekingo zaio, aintzat harturik:
— Emaria.
— Iruzurraren egun-kopurua.
— Ura zertarako erabili den.
Ebaluazio horren emaitzari iruzurra atzemandakoan indarreko tarifaren bikoitza aplikatuz likidatuko da.
Iruzurrak lau urte edo gehiago iraun badu, fakturatuko litzaiokeen bolumena hurrengo
taularen arabera kalkulatuko litzateke iruzurra mantendu den epe osora luzatuz.
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Kontsumoa
(m3/hilabeteko)

Garbiketa komunitarioetarako txorrotak

3

Elikadurarako saltoki txikiak (arraindegiak izan ezik)
Jantzi, zapata eta bestelako osagarrien saltoki txikiak
Bankuen Sukurtsalak. Seguruetxeak. Inmobiliariak. Zerbitzu sektorea orokorrean
Arotztegiak
Mediku kontsultategiak
Loredendak
Bestelako merkataritza txikiko jarduerak eta zerbitzu profesionalak

10

Etxeko kontsumoa

14

Ileapaindegiak
Dentistak. Hortz klinikak
Akademiak
Zerbitzu estazioak. Gasolindegiak
Frontoiak

25

Arraindegiak
Hostalaritza eta katering zerbitzuak
Tintoreriak
Eskuzko auto garbiketa
Auto kontzesionarioak
Ume eskolak
Egoitza Soziokulturalak

50

Taberna, kafetegi eta jantokiak
Gimnasioak
Ogitegiak

75

Garbitegiak
Jabegoen komunitateak: Toki berdeen ureztatzea
Lehen hezkuntzako zentruak

125

Supermerkatuak
Estetika zentruak edo spadun fitnessak
Anbulatorioak
Polikiroldegiak (igerilekurik gabekoak)
Bigarren hezkuntzako institutuak-Batxillergoa edo hezkuntza profesionala

150

Ume hezkuntza, lehen mailako hezkuntza eta bigarren mailako hezkuntza zentruak
Zaharren egoitza
Autogarbiketadun Gasolindegi eta Zerbitzu estazioak. Autogarbiketa industrialak

500

Kirol instalakuntza publiko zein pribatuak igerilekuarekin (polikiroldegiak, gimnasioak...)
Merkatal zentruak

1.500

Etxegintza obretarako kontratuak: unitate erresidentzial bakoitzeko, 30 m3-ko ur bolumen kontsumoa balioztatuko da. Beste era bateko obretan, Partzuergoak beste antzeko
ziodun kontratuak aintzat hartuta ezarriko du hilabeteroko kontsumoa.
Kontsumoen ebaluazioa behin betiko likidazio lez hartuko da.
Betiere, dagozkion zergak erantsi behar litzaizkioke ordaindu beharreko kantitateari.
Iruzurra zenbat denboran egin den zehatz-mehatz jakiterik ez bada, Partzuergoak
ondoko eskala aplikatuko du likidazioa kalkulatzeko, betiere kasu bakoitzean bildutako
aztarnen arabera:
— Aztarnen arabera iruzurra 15 egunetik beherakoa bada: 10 egun
— Aztarnen arabera iruzurra, hilabete ingurukoa bada: 25 egun
— Aztarnen arabera iruzurrak hilabete eta hiru hilabete artean iraun duela uste bada:
60 egun
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— Hiru hilabetetik sei hilabetera bitartean iraun duela uste bada 150 egun
— Hiru hilabetetik urtebetera bitartean iraun duela uste bada: 300 egun
— Aztarnen arabera iruzurrak urtebetetik gora iraun izan badu: 730 egun.
Likidazioak prozedurak Zerbitzu Ordenantzako araudiaren arabera egingo dira.
50. artikulua.—Birjarpena eta kalte-ordaina
Zehapen-prozedurak eragindako administrazio-erantzukizunak honako hauekin bateratu ahal izango dira: erantzuleei arau-haustearen ondorioz aldatutako egoera jatorrizko egoerara itzultzeko eskatu; eta arau-hausteak eragindako kalte-ordaina.
51. artikulua.—Zehapenen etendura
Zerga izaerako zehapenen betearazpena zuzenean etengo da, eta, horretarako, ez
da beharrezkoa izango zehapen horien aurkako errekurtsoa edo administrazioko erreklamazioa behar den unean eta eran aurkezteagatiko bermea agertzea. Gainera, ezin
izango dira betearazi harik eta administrazio-bidean irmoak izan arte.
VIII. KAPITULUA

BERRIKUSPEN PROZEDURAK

52. artikulua.—Sarrera
Ordenantza Fiskal honen xede diren tasak aplikatzeko egintzak eta jarduerak eta zerga arloko zigorrak ezartzeko egintzak berrikusi egin ahal izango dira, indarrean dauden
xedapen aplikagarrien arabera. Epai judizial irmoek berretsitako administrazio egintzak
ez dira inolaz ere berrikusiko.
53. artikulua.—Berrikuspenerako prozedura bereziak
1. Bizkaiko Toki Ogasunen Foru Arauan eta Zerga arloko Foru Arau Orokorrean
xedatutakoak eta ezarri daitezkeen indarreko gainerako xedapenek ezarritakoak eraentzen dute Ordenantza Fiskal honen helburu diren tasei dagozkien zerga arloko egintzak
berrikusteko prozeduren araubide juridikoa, hala nola, erabat deusezak diren egintzen
berrikuspenerakoak, egintza deuseztagarrien kaltegarritasun deklarazioena, tasen aplikaziorako egintzen ezeztapenerakoak, zor ez diren diru-sarrerak itzultzekoak, eta akats
materialak eta egitezkoak konpontzekoak.
54. artikulua.—Birjarpenezko errekurtsoa
1. Partzuergoak burutzen dituen Ordenantza Fiskal honetan araupetutako tasen
ezarpen eta eraginkortasun-egintzen aurrean, birjarpenezko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango zaio egintza horiek eman zituen organoari, jakinarazpena jaso zenetik hasi eta
hilabateko epean. Era berean, Toki Ogasunen Foru Arauan xedatutakoak eta ezarri daitezkeen indarreko gainerako xedapenek eraenduko dute birjarpenezko errekurtsoa.
2. Birjarpenezko errekurtsoaren ebazpenaren aurrean, administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auzibideen eskumena araupetzeko legerian zehaztutako baldintzetan.
AZKEN XEDAPENA
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I. ERANSKINA

2021EKO EKITALDIAN EZARRIKO DIREN TASAK

Ur Hornikuntza Tasa

1. Lehen mailako sarean hornidurak edo «alta».
1.1. Partzuergoarekin hitzarmenak dituzten Udalei (ur tratatua): 0,48 euro/m3.
1.2. Industrientzat (Ur tratatugabea): 0,84 euro/m3.
1.3.	Tratatu gabeko ura (nekazaritzarako erabilerak, ureztalurra adibidez, eta abar):
0,41 euro/m3.
1.4.	Ur tratatua (industrientzat, nekazaritzarako erabilerak, ureztalurra, etb.): bigarren mailako saretik egiten diren hornidurei aplikatzen zaizkien tasa eta tarte
berdinak.
2. Bigarren mailako sareko edo «baja»-ko hornidurak.
2.1.	Kuota finkoa, 90 egunetik behin, erabiltzaile guztientzat, uraren erabileraren
arabera.
— Etxeko erabiltzaileentzako hornidurak: 7,884 euro.
— Udal bulego eta instalazioetarako hornidurak. Ongintzazko establezimenduetarako hornidurak: 0,00 euro.
— Nekazaritza- erabilerarako hornidura: 7,884 euro.
— Industriarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetarako, foru-bulego, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoetarako, eta
Erakunde Autonomoetarako: 26,137 euro.
2.2.	Etxeko erabiltzaileentzako hornidurak, ongintzazko establezimenduak eta ur
beroko instalazio zentralizatuak barne:
— Kuota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,603 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 18 eta 38 m3 arteko kontsumoetarako: 0,655 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 38 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 1,260 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 75 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 1,971 euro/m3.
2.3.	Udal-kirol bulego eta instalazioetarako, kontsumoa edozein delarik ere. Ongintzazko establezimenduak barne: 0,570 euro/m3.
2.4.	Industriarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetarako, foru-bulego,
autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoetarako, erakunde
autonomoetarako, lorategien ureztatzea, sute-ahoentzako eta aurreko ataletan
aipatu ez diren bestelakoentzako bigarren mailako sareko hornidurak:
—K
 uota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,637 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euro/m3.
— Kuota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 1,578 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 200 eta 400 m3 arteko kontsumoetarako: 1,906 euro/m3.
— Kuota aldagarria 400 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 2,169 euro/m3.
2.5. Nekazaritza erabilerarako:
— Kuota aldagarria 75 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,585 euro/m3.
—K
 uota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 0,712 euro/m3.
— Kuota aldagarria 200 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 0,988 euro/m3.
Ureztatze-ahoetatik, zisterna-ibilgailuetatik eta antzekoetatik egindako horniduren
kasuan, iraupena 15 egunekoa baino laburragoa izan bada, adierazitako prezioa eguneko 20 m3-ri aplikatuko zaio.
II.

Saneamendu Tasa
1.

A, B, C eta D Motako Erabiltzaileak:
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1.1. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, erabiltzaile guztientzat, uraren erabileraren arabera.
— Etxeko erabiltzaileen isurketak: 7,448 euro.
— Udal bulego eta instalazioen isurketak. Ongintzazko establezimenduen isurketak: 0,00 euro.
— Nekazaritza- erabilerarako isurketak: 7,884 euro.
— Industriarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduen, foru-bulego, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegon, eta Erakunde Autonomoen isurketak: 24,789 euro.
2. A eta B Motako Erabiltzaileak:
2.1. Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:
2.1.1.	Etxeko erabiltzaileen isuriak, eta ur beroko instalazio zentralizatuak
barne:
		
— Kuota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,578 euro/m3.
		
— Kuota aldagarria 18 eta 38 m3 arteko kontsumoetarako: 0,617 euro/m3.
		
— Kuota aldagarria 38 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 1,260 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 75 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 1,972
euro/m3.
	Berezko baliabideetatik datozen etxeko isurien kuota aldakorra zehazteko orduan, prezioa 90 egunean behin 20m3.-ko kontsumoaren gainean aplikatuko da.
2.1.2.	Udal-kirol bulego eta instalazioen isuriak. Ongintzazko establezimenduak, kontsumoa edozein delarik ere: 0,570 euro/m3.
2.1.3.	Industrien, merkataritza-saltokien, zerbitzuen, nekazaritza jardueren,
foru-bulegoen, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoen, erakunde autonomoen, sute-ahoentzako eta aurreko ataletan
aipatu ez diren bestelakoen isuriak:
		
—K
 uota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,637 euro/m3.
		
— Kuota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 1,578 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 200 eta 400 m3 arteko kontsumoetarako: 1,906
euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 400 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 2,169
euro/m3.
2.1.4. Nekazaritza erabilerarako:
		
— Kuota aldagarria 75 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,585 euro/m3.
		
— Kuota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 0,712 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 200 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 0,988
euro/m3.
2.2. Isurketak zuzenean egiten direnean araztegira:
2.2.1.	
Zisterna-ibilgailuetako eta antzekoetako isurketen kasuan beti ere
etxeko erabiltzaileen motako isuriak direnean eta aldiko instalazioetatik
datozenean:
		
— Kuota aldagarria 25 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,572 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 25 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,771 euro/m3.
		
—K
 uota aldagarria 75 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 1,041
euro/m3.
3. C eta D motatako erabiltzaileak eta prozesu-urak ibilgura isurtzeko baimena eta
kolektorera isurtzeko dispentsa lortu duten B motako erabiltzaileak:

22. orr.
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Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:
—Z
 erga aldagarria, zeina bi kuotek osatzen duten: saneamendu eta isurketa
zerga aldakorrarengatiko kuota, gehi arazketa zerga aldakorraren kuota
Zerga aldagarria = V x TV(Spd+V) + V x TVD

Izanik:
— V, sarera isuritako hondakin-uren bolumena, m3 tan adierazita
— TV(Spd+V) saneamendu eta isurketa tasa
— TVD, arazketa tasa. Tasa hau isurketaren karga kontaminantearen menpekoa da,
kontaminante karga koefizientearen bitartez (CCC), eta C eta D erako erabiltzaileei soilik aplikatzen zaiena.
— Arazketa tasak balio positiboak hartzen baditu soilik hartuko da kontutan. Baldin
eta TVD < 0, orduan TVD * V=0
A. Saneamendu eta isurketa tasa TV(Spd+V), hauxe izango da:
		 — Kuota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,637 euros/m3.
		 — K
 uota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euros/m3.
		 — K
 uota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 1,578 euros/m3.
		 — Kuota aldagarria 200 eta 400 m3 arteko kontsumoetarako: 1,906 euros/m3.
		 — Kuota aldagarria 400 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 2,169 euros/m3.
B. Arazketa tasa TVD hurrengo formula matematikoa aplikatuz kalkulatuko da:
TVD = (0,4505*CCC-1,2703) *99,629*V-0,359 + β2.021*Rp*Cd
Kontaminazio kargaren koefizientea (CCC), erabiltzaile bakoitzarentzat kalkulatzen
da hurrengo formularen bitartez. Formula honek, aztertzen den isurketaren DQO, SST,
NTK parametroak jasotzen ditu eta erreferintziazko beste batzuekin alderatu.
CCC = 0,6

DQO
DQOref

+ 0,3

SST
SSTref

+ 0,1

NTK
NTKref

+K

DQOref = 500 mg/l; SSTref = 450 mg/l; NTKref = 58 mg/l, direlarik.

Parametroa

Olio eta koipeak, Kloruroak, Fosforoa

Metalak*: Boroa, Nikela, Burnia
eta Barioa
*Metalak= K maximoa aplikatzen da soilik.

Isurketaren kontzentrazio portzentaia, gehienez baimendutako kontzentrazioarekiko parametro bakoitzarentzat

K

< 80%

0,00

80 al 85%

0,05

85 al 90 %

0,10

90 al 95%

0,15

95 al 100%

0,20

<100%

0,00

100 al 150 %

2,82

150 al 200 %

3,93

>200 %

5,04
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TVD formularen bigarren batugaia isurketa baimenean expreski limitazioa jasota daukaten kontrol parametroentzat kalkulatuko da, nahiz eta erreglamenduan mugaturik ez
egon. Jarraian azaltzen dira:
— β2.021: Bigarren batugaiari 2021 ekitaldian aplikatuko zaion koefiziente biderkatzailea da. Koefiziente honen balioa hau izango da: β2.021 = 0,2. Hurrengo ekitaldietarako, koefiziente honen balioa hurrengoa izango da baldin eta beste ordenantza
fiscal berri batek hau aldatzen ez badu: β2.022 = 0,5 y β2.023 eta hurrengoak = 1,0
—R
 p: Isurketa baimenean parametro horrentzat ezarri diren limiteekiko kontrol parametro berriaren kontzentrazio erlazioa:
•	
TVd ren kalkuloaren kasuan konduktibitate limiteengatik Rp= (Neurtutako konduktibitatea µS/cm tan – 7.000) / 7.000
— Cd: ezarritako arazketa kostua euro/m3 tan.
•	
TVd ren kalkuloaren kasuan konduktibitate limiteengatik Cd = 2 euro/m3.
formulako lehen eta bigarren batugaiak ezin izango dira sekula negatiboak izan; baldin eta batugai hauen kalkuloak balio negatiboak emango balitu, zero balioa emango
zaie, eta ez da posible izango batugai positivo eta negatiboen arteko konpentsaziorik
egotea.
Bigarren batugaiak gehienez 5 euro/m3 ko balioa izango du; bere kalkuloak balio
altuagoak emango balitu, 5 euro/m3-ko balioa emango zaio.
DQO, SST, NTK eta Konduktibitatea, Olio eta koipeak, kloruroak, Fosforoa, Boroa,
Nikela, Burdina eta Barioa ren balioak orokorki fakturatzen den hiruhilabetean hartu diren isurketen batazbeteko emaitza analitikoetatik aterako dira. Balio hau, epealdi horren
barruan hartutako analitika bakar edo analitika sorta baten emaitzetatik lortuko da. Batazbesteko balio hori, Busturialdeko ur partzuergoko arlo Teknikoak kalkulatuko du eta
gainkarga kutsakorra kalkulatzeko erabiliko da, hiruhilabete bakoitzean ezartzea dagokion saneamendu tasaren zenbatekoarekin batera.
2021 ekitaldian zehar Rp lortzeko erreferentziazko konduktibitatearen kalkulua, hiruhilabetean zehar isurketen ikuskaritza eta kontrol Zerbitzuak ausazko lagin analitika
bakanen emaitzetatik abiatuta izango da behin laborategian aztertu ondoren.
4. Isurketak zuzenean egiten direnean araztegi edo hustubide batera: lehen mailako sareak, bigarren mailako sareak edo norberaren baliabideek isuritako m3 bakoitzeko,
0,403 euro/m3.
5. Ezohiko isurketak:
Partzuergoaren eremutik datozen eta kolektorera isurtzeko baimenik ez duten isurketak, baldin eta Partzuergoaren erabaki organoek ezinbestean onartu badituzte, 159,89
euroko zenbatekoarekin kargatuko dira, m3 bakoitzeko.
6. Etxebizitzetako Putzu beltzetik datozen isurketak.
Partzuergoaren esparruan kokatutako hobi septikoetan sortutako hondakinen tratamendurako tasa 89,87 euro/m3-koa izango da.
III. Hartuneak betearazteagatiko tasa

Hartunearen hasiera

Lepokoa duten hartuneak,
10 m. luzeko hartuneetan

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak)

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak )

2½

2

1½

1

2½

2

1½

1

250

3.322,05

2.832,06

2.740,33

2.638,64

1.741,78

1.630,52

1.577,38

1.441,39

200

2.201,51

1.860,37

1.791,60

1.715,34

1.455,23

1.242,89

1.195,52

1.080,21

150

2.067,41

1.823,98

1.755,21

1.678,93

1.054,96

815,69

765,84

691,76

125

1.828,62

1.600,92

1.539,87

1.455,93

857,99

758,86

703,30

636,16

110

1.586,66

1.417,11

1.428,83

1.328,57

817,60

721,18

697,88

622,08
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Hartunearen diametroa
Hartunearen hasiera

Eratorpeneko «T»-a duten hartuneak,
10 m. luzeko hartuneetan

Lepokoa duten hartuneak,
10 m. luzeko hartuneetan

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak)

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak )

2½

2

1½

1

2½

100

1.535,65

1.336,81

1.268,02

1.191,73

90

1.447,33

1.258,33

1.160,18

1.111,22

1.219,19

1.156,62
1.038,26

75

25. orr.

63

770,47

2

1½

1

793,75

686,99

611,16

699,11

680,02

610,37

1.080,35

651,76

607,30

986,83

629,48

587,81

Zenbatekoak eurotan.

Luzeraren handitzea hodi-metroko

2½

2

1½

1

31,85

22,88

14,45

9,41

Zenbatekoak eurotan.

IV. Zenbait zerbitzu emateagatiko tasa
Kontagailuak hornitu eta ordezkatu:
Kontagailuaren diametroa

b)

Zenbatekoa (€)

15 mm.-rarte

109,49

20 mm.

133,09

25 mm.

212,22

30 mm.

291,02

40 mm.

707,18

50 mm.

859,09

65 mm.

1.049,55

80 mm.

1.289,96

100 mm.

1.595,45

125 mm.

1.844,24

150 mm.

2.277,67

200 mm.

4.655,19

Kontagailuak muntatu eta desmuntatu eta lekuz aldatu:
Kontagailuaren diametroa

Zenbatekoa (€)

13 mm - 20 mm, biak barne

c)

18,77

25 mm - 40 mm, biak barne

22,11

50 mm - 100 mm, biak barne

90,50

125 mm - 200 mm, biak barne

213,03

Kontagailuen mantenua (90 egunetik behin):
Kontagailuaren diametroa

Zenbatekoa (€)

15 mm.-rarte

1,75

20 mm.

2,86

25 mm.

3,08

eek: BAO-2021a015-(II-132)
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Kontagailuaren diametroa

30 mm.

e)

Zenbatekoa (€)

3,99

40 mm.

5,73

50 mm.

18,35

65 mm.

22,65

80 mm.

29,82

100 mm.

37,60

125 mm.

35,90

150 mm.

45,28

200 mm.

91,36

250 mm.

114,19

300 mm.

137,25

400 mm.

209,75

500 mm.

267,11

Hartuneen mantenua (90 egunean behin):
Hartunearen diametroa

1 - 2 ½ pulgada

>2 ½ pulgada

Zenbatekoa (€)

2,82

4,15

Kontagailuak egiaztatzeagatiko tasa:
Kontagailuaren diametroa

g)
		
		

26. orr.

Zenbatekoa (€)

15 mm.-rarte

21,28

20 mm.

21,78

25 mm.

26,43

30 mm.

28,21

40 mm.

31,68

50 mm.

110,26

65 mm.

108,03

80 mm.

111,22

100 mm.

115,20

125 mm.

228,35

150 mm.

234,26

200 mm.

257,48

«Alta» eta «baja»-en administrazio-bideratzeagatik tasa:
—«
 Alta»gatik: 72,71 euro.
—«
 Baja»gatik: 36,38 euro.

V.	Banaketa-sarean lanak egiteagatiko eta obra partikularren ondorioz zerbitzuak
emateagatiko Tasa
a)	Partikularren beharrizan justifikatuaren ondorioz, programatutako ur-etena eta
berrezartzea egiteko, edo banaketa-sarean egin beharreko beste lan batzuetarako (banaketa-sarean bertan edo barruko instalazioetan egindakoak) eskaerak
tarifa hau sortuko du:
		 — B
 anaketa-sarean jarduteko eskaera bakoitzeko: 77,75 euro.
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b)	Etena eta berrezartzea banaketa-sarean ustekabean izandako apurketa baten
ondorioz bada, partikularrek eragindakoa, edo ur hornidurako barruko instalazioetan bada eta premiazko esku-hartzea eskatzen badu, Partzuergoak, kontzeptu honengatik, 155,51 euro fakturatu ahal izango ditu ur hornidurarik ez
dagoen ordu bakoitzeko; horren haritik, Partzuergoak subsidiarioki egingo duen
konponketaren kostua interesadunak ordaindu beharko du, eta, hori guztia, balizko erantzukizunetatik sor daitekeenari kalterik egin gabe.
		Aurreko tarifetan barne hartuta ez dauden bestelako lanetarako (adibidez, handikuntza baten lotura edo banaketa-sare baten ordezkapena), benetan betearazitako obra-unitateen arabera kalkulatuko da tarifazioa. Partzuergoak erabiltzaileari helaraziko dio kasu bakoitzean egin beharreko lanen kostua.
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II. ERANSKINA

B MOTAKO ERABILTZAILE DIREN JARDUERAK ORDENANTZA HONEN XEDERAKO
Jarduera

— Elikagaien denda txikia.
— Jantzi-, oinetako-, eta osagarri-dendak.
— Banku-bulegoak. Aseguru-etxeak. Higiezinen bulegoak. Zerbitzu-sektorea oro har.
— Mediku kontsultak.
— Lore dendak.
— Gainerako saltoki txikiak eta zerbitzu profesionalak.
— Ile-apaindegiak.
— Dentistak. Hortz klinikak.
— Akademiak.
— Zerbitzuguneak. Gasolindegiak.
— Pilotalekuak.
— Arraindegiak.
— Ostalaritza eta catering zerbitzuak.
— Tindategiak.
— Ibilgailuak eskuz garbitzeko guneak.
— Auto kontzesionarioak.
— Haur eskolak.
— Gizarte etxeak eta zentro soziokulturalak.
— Tabernak, kafetegiak eta jatetxeak.
— Gimnasioak eta kirol instalazio pribatuak.
— Okindegiak.
— Ikuztegiak.
— Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.
— Supermerkatuak.
— Estetika edo fitness zentroak.
— Osasun zentroak.
— Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako institutuak.
— Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak.
— Adinekoentzako egoitzak.
— Auto-garbiketa duten gasolindegi eta zerbitzuguneak. Auto-garbiketa industriala.
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— Merkataritza guneak.
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III. ERANSKINA

UR BELTZEN BOLUMENAREN KALKULUA

1.

Urtean isurtzen diren ur beltzen bolumena

Langileen zerbitzuetarako ur kontagailua duten enpresei dagokienez, hornitutako ur
guztia isurtzen dela ulertuko da. Datu hori izan ezean, enpresaren urteko batez besteko
langile-kopuruaren arabera ebaluatuko da, egunean 60 litro hornitzen direla ulertuta. Oro
har, eta enpresak justifikatzen duenean izan ezik, urtean 220 lanegun daudela hartuko
da kontuan. Datu horietan oinarrituta, ur beltzen isurketa ondorengoa izango da:
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Vf (m3/urtean) = (Enplegu-kop. x hornidura x 220) / 1.000
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IV. ERANSKINA

EURI-URAK (OHARRAK ETA BOLUMENEN KALKULUA)

1.

Euri-urei buruzko oharrak

Hondakin Uren Kolektoreetako Isurketak arautzen dituen Erregelamenduaren (Urdaibaiko Saneamenduaren gaineko Lurralde Ekintza Planean barneratua dena) VI. artikuluak xedatutakoaren arabera, estolderia pribatuek banatuta eraman behar dituzte
euri-urak eta hondakin urak estolderia publikora edo araztegira iritsi arte.
Ordenantza Fiskal honen ondorioetarako, hondakin urekin, industriakoak nahiz beltzak, nahasten diren euri-urak edo euri-ur poluituak berezko baliabidetzat hartuko dira,
eta uron bolumenaren kalkulua ondorengo lerroaldean ezarritako irizpideen arabera
egingo da.
Poluziorik ez duten eta banatuta eramaten diren euri-urak gertuen dagoen ubide naturalera edo euri-uren sarera isuriko dira, saneamendu sarea urez gehiegi ez kargatzeko.
Enpresaren kokalekua dela-eta, euri-ur garbiak ezin badira isuri ez ubide naturalera ez
euri-uren sarera, eta saneamendu sarera isuri behar badira, ez dira zenbatuko Ordenantza Fiskalaren ondorioetarako, betiere, hondakin uretatik bereizi isurtzen badira sarera.
Euri-uren bolumenen kalkulua
Euri-uren bolumenaren kalkulua egiteko ondorengo irizpideak hartzen dira aintzat:
Urteko batez besteko prezipitazioak (iada isurketa koefizientea aplikatuta): 700 mm
Datu horiekin, euri-uren bolumena ondorengo adierazpena erabilita kalkulatzen da:
Vp (m3/urtean) = Gaizanala (m2) x 0,7
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