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1. arrtikulua. Fo
oru Araudia
a
Añarrbeko Uren Mankomun
nitatearen saneamend
du-sare publikoko harrtune baim
menen
eskae
eren izapid
detzeagatiko tasak etaa saneamen
ndu-sare pu
ubliko horreetarako isurketa
baim
menen eskae
eren izapide
etzeagatikooak Mankom
munitateko Saneamenddu eta Isurk
keten
Erreggelamendua
an aurreiku
usiak daude
e. Ordenan
ntza Fiskal honek araautu eta eskatu
e
eginggo ditu tasa
a horiek, Gipuzkoako
G
Tokiko Oga
asunak erre
egulatzen ddituen uztaiilaren
5eko
o 11/1989 Foru Araud
diaren 3. ssekzioko, III. kapitulu
uko II. tituuluan ezarrritako
xeda
apen orokorrren arabera
a.
Añarrbeko Uren Mankomun
nitateak ku
udeatuko, kitatuko
k
eta
a bilduko dditu tasak, bere
sozie
etate kudea
atzaile publlikoaren bid
dez, hots, Aguas
A
del Añarbe-Añar
A
rbeko Urak,, S.A.
(aurrrerantzean AUSA).
2. arrtikulua. Ze
ergapeko egitatea
e
Orde
enantza Fiskal honetan erregulattzen diren tasak eska
atzeko eskuubidea zeha
azten
duten zergapek
ko egitateak
k honako haauek dira:
a) M
Mankomunittatearen sa
aneamendu
u-sare pub
blikoko harrtune baim
menen eska
aeren
izzapidetzearri dagokion
nez, Añarb
beko Uren Mankomun
nitateak eggin behar duen
ja
arduera, te
ekniko eta administraatiboa. Jard
duera hori Saneamenndu eta Isurketa
E
Erregelamen
nduaren 11. artikulua n aurreikussia dago etta honako hhau du helburu:
b
baimenak emateko
e
beharrezko
b
baldintzak
k betetzen diren alaa ez xeda
atzea;
b
baimenak ematen
e
dire
en kasuetan
n, sare pub
blikoarekin loturak eggiteko tokia
a eta
e
ezaugarri te
eknikoak xedatzea; e
eta lotura lanak baim
menean ezaarri bezala egin
d
direla egiazttatzea.
b) M
Mankomunittatearen ed
do bere ki de diren Udalen
U
saneamendu-ssare publiko
orako
eskaeren izapidetze
Issurketa Baimenen
B
eari dago
okionez, A
Añarbeko Uren
M
Mankomunittateak egin
n behar d
dituen jard
duera tekn
niko eta aadministrattiboa.
JJarduera hori Saneam
mendu etaa Isurketa Erregelam
menduaren 12. artikuluan
a
aurreikusia dago eta honako haau du helb
buru: baime
enak ematteko beharrezko
b
baldintzak betetzen
b
diren ala ez xxedatzea.
Baim
men eskaere
ek bete beh
har dituzte
en baldintza
ak eta eska
aeren izapiddetze proze
edura
Mankkomunitatearen Sanea
amendu etaa Isurketa Erregelamenduak araautzen ditu
u eta
proze
eduraren ga
arapenean eman daite
ezkeen xeda
apenek.
Añarrbeko Uren Mankomun
nitateak izaapidetu eta
a kudeatuk
ko ditu eskkaerak, AUS
SAren
bidezz.
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3. arrtikulua. Zo
ortzapena
Orde
enantza Fisskal honeta
ako tasak zortzapena
ak dira, Ordenantza
O
Fiskal hon
netan
arauttutako zerg
gapeko egitateetan a ipatutako baimen
b
esk
kaerak aurkkezten dire
enean
sortzzen da zorra
a.
4. arrtikulua. Ze
erga ordain
ntzeko behaarra
Zerga
a ordaintzzeko beharra Orden
nantza Fisk
kal honeta
an araututtako zerga
apeko
egita
ateetan aipa
atutako baiimen eskae
erak aurkeztten direnea
an sortzen dda.
5. arrtikulua. Su
ubjektu passiboa: zerggaduna
Orde
enantza Fiskal honeta
an ezarritakko tasen su
ubjektu pasibo zergadduntzat ha
artuko
dira honako hauek: Gipuzkoako Lurrralde Historrikoan marttxoaren 8ann argitaratu
u zen
ei buruzko 2/2005 Forru Arau Oro korreko 35.. artikuluan
n aipatutakoo pertsona fisiko
Zerge
edo jjuridikoak eta
e erakund
deak, izaerra juridikoa izan ala ez
z, ezarpenaa jaso dezak
keten
unita
ate ekonom
mikoa edo ondare ba natua osattzen dutena
ak, eta Orrdenantza Fiskal
F
hone
etan arautu
utako zerga
apeko egitaateetan aip
patutako ba
aimen eskaaerak aurke
ezten
dituzztenak.
6. arrtikulua. Ze
erga kuota
Orde
enantza Fisskal honeta
ako tasen e
ezarpenera
ako, zerga kuotak zerrgapeko eg
gitate
bako
oitzerako be
ehin bakarriik eskatukoo dira eta ko
opuru finko
oa izango daa. Konkretu
uki:
a) O
Ordenantza Fiskal hon
netako 2. A
Artikuluan aurreikusittako a) ataaleko zerga
apeko
e
egitaterako,, Añarbeko
o Uren Man
nkomunitatteak zehazttuko du kuuota finkoa
a eta
O
Ordenantza Fiskal hone
en 1. Eranskkineko 1. attalean agerrtuko da.
b) O
Ordenantza Fiskal hon
netako 2. A
Artikuluan aurreikusittako b) ataaleko zerga
apeko
e
egitaterako,, Añarbek
ko Uren Maankomunitateak zehaz
ztuko du kuuota finkoa
a eta
O
Ordenantza Fiskal hone
en 1. Eranskkineko 2. attalean agerrtuko da.
7. arrtikulua. Ta
asak ordain
ntzeko mod
dua
Orde
enantza Fisskal honeta
ako tasak ssubjektu pasiboek ordainduko ddizkiote AU
USAri;
horre
etarako, AUSAk
A
dago
ozkien fakkturak jakinaraziko eta
e
emanggo dizkie aldez
aurre
etik, eta ha
aiekin tasa kitatuko
k
daa.
enantza Fiskal honen xede diren
n tasak jassotzen ditu
uzten faktuuren ordainketa,
Orde
AUSA
Ak egiten diituenak alegia, aurkezztuak izan diren
d
eskaerak erantzuun eta entre
egatu
aurre
etik egingo da.
Faktu
ura edo kittapenen aurkako errekkurtsoak jar daitezke, Zergei bu ruzko Foru Arau
Orokkorraren ara
abera.
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8. arrtikulua. Ez
zarpen orokorrerako arauak
Gipuzkoako Tokiko Ogasu
unak erreggulatzen dituen uztailaren 5ekoo 11/1989 Foru
Arauaren arabe
era, Ordena
antza Fiskall honetako tasetara aplika
a
daiteezke, aipatu
utako
11/1989 Foru Arauko
A
xeda
apenak ez e
ezik, kudea
aketari, kitapenari, ikkuskaritzari,, diru
bilke
etari, zerga
a arau hau
usteei eta zzigorrei bu
uruzko xeda
apenak eree. Azken horiek
h
Zerge
ei buruzko Foru Arau Orokorrean
n eta Diru Bilketa
B
Erre
egelamenduuan erregulatuta
daud
de.
Xeda
apen gehiga
arria
Orde
enantza Fisk
kal hau Aña
arbeko Ure
en Mankomu
unitatearen
n Saneamenndu eta Isurketa
Erreggelamendua
aren arauen
n arabera e
erabili eta in
nterpretatu
uko da.
Azke
en xedapen
na
Orde
enantza Fisskal hau eta
e
bere 1. Eranskina Gipuzk
koako Aldizzkari Ofizialean
argittaratzen diiren egune
ean jarrikoo dira indarrean. Ta
asen zenbaatekoek 20
009ko
urtarrrilaren 1ettik aurrera izango du
ute eragina edo, argittaratu ondoorengo egu
unetik
aurre
era, urtarrrilaren 1a baino ge roago argiitaratzen bada.
b
Ordeenantza Fiiskala
indarrrean egong
go da indarg
gabetzea ed
do aldatzea
a erabakitze
en ez den bbitartean.
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1. ERANSK
KINA
Hartune
e-Baimena
ak eta Isu
urketa-Ba
aimenak izapidetze
eagatiko
Tasak arautzen
a
dituen O
Ordenantz
za fiskalean aurreiikusten
dire
en kopuruak

1. H
Hartune-baimena izap
pidetzeko k
kuota
H
Honako balio hau da: 334,18
3
€/ e
eskaera

2. Issurketa-baiimena izap
pidetzegati ko kuota
K
Kopurua hon
nako hau da
a: 182,87 €
€/ eskaera

*******************

