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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 21. orr.

I. ERANSKINA
2021EKO EKITALDIAN EZARRIKO DIREN TASAK

I. 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.): biga-

rren 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 establezimen-

duetarako hornidurak: 0,00 euro.
 —  Nekazaritza- erabilerarako hornidura: 7,884 euro.
 —  Industriarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetarako, foru-bule-

go, 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.
 —  Kuota aldagarria 18 eta 38 m3 arteko kontsumoetarako: 0,655 euro/m3.
 —  Kuota aldagarria 38 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 1,260 euro/m3.
 —  Kuota aldagarria 75 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 1,971 euro/m3.
2.3.  Udal-kirol bulego eta instalazioetarako, kontsumoa edozein delarik ere. Ongin-

tzazko 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:

 —  Kuota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,637 euro/m3.
 —  Kuota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euro/m3.
 —  Kuota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 1,578 euro/m3.
 —  Kuota 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.
 —  Kuota 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 egune-
ko 20 m3-ri aplikatuko zaio.

II. Saneamendu Tasa
1. A, B, C eta D Motako Erabiltzaileak: 
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 22. orr.

1.1.  Kuota finkoa, 90 egunetik behin, erabiltzaile guztientzat, uraren erabileraren ara-
bera.

 —  Etxeko erabiltzaileen isurketak: 7,448 euro.
 —  Udal bulego eta instalazioen isurketak. Ongintzazko establezimenduen isur-

ketak: 0,00 euro.
 —  Nekazaritza- erabilerarako isurketak: 7,884 euro.
 —  Industriarako, merkataritza eta zerbitzu establezimenduen, foru-bulego, au-

tonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegon, eta Erakunde Auto-
nomoen 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.
  —  Kuota aldagarria 75 m3 baino gehiagoko kontsumoetarako: 1,972 

euro/m3.
  Berezko baliabideetatik datozen etxeko isurien kuota aldakorra zehaz-

teko orduan, prezioa 90 egunean behin 20m3.-ko kontsumoaren gai-
nean aplikatuko da.

 2.1.2.  Udal-kirol bulego eta instalazioen isuriak. Ongintzazko establezimen-
duak, kontsumoa edozein delarik ere: 0,570 euro/m3.

 2.1.3.  Industrien, merkataritza-saltokien, zerbitzuen, nekazaritza jardueren, 
foru-bulegoen, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bu-
legoen, erakunde autonomoen, sute-ahoentzako eta aurreko ataletan 
aipatu ez diren bestelakoen isuriak:

  —  Kuota aldagarria 18 m3-ra arteko kontsumoetarako: 0,637 euro/m3.
  —  Kuota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euro/m3.
  —  Kuota aldagarria 75 eta 200 m3 arteko kontsumoetarako: 1,578 euro/m3.
  —  Kuota aldagarria 200 eta 400 m3 arteko kontsumoetarako: 1,906 

euro/m3.
  —  Kuota 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.
  —  Kuota 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.
  —  Kuota aldagarria 25 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,771 euro/m3.
  —  Kuota 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: 
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 23. orr.

3.1. Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:
 —  Zerga 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 erabiltzai-
leei 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.
  —  Kuota aldagarria 18 eta 75 m3 arteko kontsumoetarako: 0,988 euros/m3.
  —  Kuota 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

+ 0,3
SST 

+ 0,1
NTK

+ K
DQOref SSTref NTKref

DQOref = 500 mg/l; SSTref = 450 mg/l; NTKref = 58 mg/l, direlarik.
K, isurketak, sustantzia jakin batzuk (Olio eta Koipeak, Fósforoa, Kloruroak, Boroa, 

Nikela, Burnia, eta Barioa) limiteekiko kontzentrazio jakin batzuetan dituenean aplikatu 
beharko den koefiziente adimentsionala da. 

K koefiziente adimentsionala, hurrengo gehiketaren bitartez kalkulatuko da:
K= KA&G + Kkloruroak + KFosforoa + Kmaximoa metalak, bakoitza era desberdinduan kalkulatuko 

delarik. 

Parametroa Isurketaren kontzentrazio portzentaia, gehienez baimendu-
tako kontzentrazioarekiko parametro bakoitzarentzat K

Olio eta koipeak, Kloruroak, Fosforoa

< 80% 0,00

80 al 85% 0,05

85 al 90 % 0,10

90 al 95% 0,15

95 al 100% 0,20

Metalak*: Boroa, Nikela, Burnia  
eta Barioa

<100% 0,00

100 al 150 % 2,82

150 al 200 % 3,93

>200 % 5,04
*Metalak= K maximoa aplikatzen da soilik.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 24. orr.

TVD formularen bigarren batugaia isurketa baimenean expreski limitazioa jasota dau-
katen kontrol parametroentzat kalkulatuko da, nahiz eta erreglamenduan mugaturik ez 
egon. Jarraian azaltzen dira:

—  β2.021: Bigarren batugaiari 2021 ekitaldian aplikatuko zaion koefiziente biderkatzai-
lea da. Koefiziente honen balioa hau izango da: β2.021 = 0,2. Hurrengo ekitaldieta-
rako, 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

—  Rp: Isurketa baimenean parametro horrentzat ezarri diren limiteekiko kontrol para-
metro berriaren kontzentrazio erlazioa:

 •  TVd ren kalkuloaren kasuan konduktibitate limiteengatik Rp= (Neurtutako kon-
duktibitatea 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; bal-

din 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 di-
ren isurketen batazbeteko emaitza analitikoetatik aterako dira. Balio hau, epealdi horren 
barruan hartutako analitika bakar edo analitika sorta baten emaitzetatik lortuko da. Ba-
tazbesteko balio hori, Busturialdeko ur partzuergoko arlo Teknikoak kalkulatuko du eta 
gainkarga kutsakorra kalkulatzeko erabiliko da, hiruhilabete bakoitzean ezartzea dago-
kion saneamendu tasaren zenbatekoarekin batera.

2021 ekitaldian zehar Rp lortzeko erreferentziazko konduktibitatearen kalkulua, hi-
ruhilabetean 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 maila-
ko 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 isurke-

tak, 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 trata-

mendurako tasa 89,87 euro/m3-koa izango da.

III. Hartuneak betearazteagatiko tasa

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

Lepokoa duten hartuneak,  
10 m. luzeko hartuneetan

Hartunearen diametroa Hartuneetako hodiaren diametroa  
(hazbeteak)

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak )

Hartunearen hasiera 2 ½ 2 1 ½ 1 2 ½ 2 1 ½ 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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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 25. orr.

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

Lepokoa duten hartuneak,  
10 m. luzeko hartuneetan

Hartunearen diametroa Hartuneetako hodiaren diametroa  
(hazbeteak)

Hartuneetako hodiaren diametroa
(hazbeteak )

Hartunearen hasiera 2 ½ 2 1 ½ 1 2 ½ 2 1 ½ 1

100 1.535,65 1.336,81  1.268,02 1.191,73 770,47  793,75 686,99 611,16

90 1.447,33 1.258,33  1.160,18 1.111,22  699,11 680,02 610,37

75 1.219,19  1.156,62 1.080,35 651,76 607,30

63  1.038,26  986,83 629,48 587,81

Zenbatekoak eurotan.

Luzeraren handitzea hodi-metroko
2 ½ 2 1 ½ 1

31,85 22,88 14,45 9,41

Zenbatekoak eurotan.

IV. Zenbait zerbitzu emateagatiko tasa
a) Kontagailuak hornitu eta ordezkatu:

Kontagailuaren diametroa 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

b) Kontagailuak muntatu eta desmuntatu eta lekuz aldatu:

Kontagailuaren diametroa Zenbatekoa (€)

13 mm - 20 mm, biak barne  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

c) Kontagailuen mantenua (90 egunetik behin):

Kontagailuaren diametroa Zenbatekoa (€)

15 mm.-rarte 1,75

20 mm. 2,86

25 mm. 3,08
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 26. orr.

Kontagailuaren diametroa Zenbatekoa (€)

30 mm. 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

d) Hartuneen mantenua (90 egunean behin):

Hartunearen diametroa 1 - 2 ½ pulgada >2 ½ pulgada
Zenbatekoa (€) 2,82 4,15

e) Kontagailuak egiaztatzeagatiko tasa:

Kontagailuaren diametroa 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

g) «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 batzueta-
rako (banaketa-sarean bertan edo barruko instalazioetan egindakoak) eskaerak 
tarifa hau sortuko du:

  —  Banaketa-sarean jarduteko eskaera bakoitzeko: 77,75 euro.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
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b)  Etena eta berrezartzea banaketa-sarean ustekabean izandako apurketa baten 
ondorioz bada, partikularrek eragindakoa, edo ur hornidurako barruko instala-
zioetan bada eta premiazko esku-hartzea eskatzen badu, Partzuergoak, kon-
tzeptu 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, ba-
lizko erantzukizunetatik sor daitekeenari kalterik egin gabe.

   Aurreko tarifetan barne hartuta ez dauden bestelako lanetarako (adibidez, han-
dikuntza baten lotura edo banaketa-sare baten ordezkapena), benetan beteara-
zitako obra-unitateen arabera kalkulatuko da tarifazioa. Partzuergoak erabiltzai-
leari helaraziko dio kasu bakoitzean egin beharreko lanen kostua.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urtarrilak 25. Astelehena15. zk. 28. orr.

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.

— Merkataritza guneak.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
01

5-
(II

-1
32

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
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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:

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 (Ur-

daibaiko Saneamenduaren gaineko Lurralde Ekintza Planean barneratua dena) VI. ar-
tikuluak 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 bel-
tzak, 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 na-
turalera 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 Ordenan-
tza Fiskalaren ondorioetarako, betiere, hondakin uretatik bereizi isurtzen badira sarera.

2. 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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