KOLEKT
TOREAK
K ETA HO
OBI SEPT
TIKOAK
K
GARBITZEA
AN ATER
RATAKO
O HONDAKIN UR
REN ZAT
TI LIKIDOA
ETA ZA
ATI SOL
LIDOA T
TRATATZ
ZEKO ZE
ERBITZU
UAREN
TA
ASAK AR
RAUTZEN DITUE
EN
ORDENA
O
ANTZA FISKALA
F
A

KOL
LEKTOREA
AK ETA HO
OBI SEPTIKOAK
GARB
BITZEAN ATERATAK
A
KO HONDAKIN URE
EN ZATI LLIKIDOA
E
ETA
ZATI SOLIDOA TRATATZ
ZEKO ZER
RBITZUAR
REN
TASAK A
ARAUTZEN DITUEN
N
ORDEN
NANTZA FISKALA
F
1. A
Art. Foru Araua Ezarp
pen- eta Ku deaketa erremua
Kolekktore edo hobi septik
koen garbi ketako hon
ndakin-urek
ko zati likiddoa eta so
olidoa
saneatzeko zerbitzua em
mateagatikoo tasa Orrdenantza honengatikk arautzen
n eta
utzen dituen uztailareen 5eko 11/
/1989
exijittzen da, Gipuzkoako Tokiko Ogaasunak arau
Foru Arauaren 3.
3 Sekzioko III. Kapitulluko II. titulluan xedatz
zen diren izzaera oroko
orreko
xeda
apenak bete
etzen dituenak.
Orde
enantzaren ezarpen-e
eremua A
Añarbeko Uren Man
nkomunitateeko lurralldeari
dago
okiona da; erakunde honen lurrralde erem
muan daud
den kolektooreak eta hobi
septiikoak garbiitzean aterratako hond
dakin-uren frakzio lik
kido eta soolidoa trata
atzea
eskattzen duten erabiltzaile
eek eskaini ko zaie zerrbitzua.
Trata
amenduan kapazitate
e-soberakinaak egonez gero, lurrraldetik ka
kanpokoak diren
erabiltzaileei ere
e
zerbitzzuak eskain
ni ahal iza
ango zaizkie, zerbitzuu hori ema
ateko
erabakian zehazzki ezarriko
o den kopurruaren orda
ainketa egin
n ondoren.
Añarrbeko Uren Mankomunitateak tassa hauek ku
udeatu, likidatu eta biilduko ditu bere
sozie
etate publik
ko kudeatza
aile den Agguas del Añarbe-Añarb
beko Urak, S.A.ren bittartez
(hem
mendik aurre
era, AUSA)..
2. A
Art. Zerga-g
gertaera
Orde
enantza fisk
kal honetan arautzen
n diren tassen galdaga
arritasuna zehazten duten
d
zerga
a-gertaerak
k dira, Mankomunitate
eak, bere so
ozietate pu
ubliko kudeeatzaile AUS
SAren
bitarrtez, emate
en dituen ze
erbitzu hau ek:
a)

M
Mankomunitatearen esparruko e rabiltzailee
ek Loiolako HUAra eraamaten ditu
uzten
kkolektore edo
e hobi se
eptikoen ga rbiketako hondakin-ur
h
ren zati liki
kidoa saneatzeko
e
ematen due
en zerbitzua da. Zerbi tzu horren baitan dago
o: ur horiekk HUAn ona
artzea
--haien eza
augarriak, bolumenakk eta duten zama kutsatzaileearen arab
bera-;
h
hartzea, de
eskargatzea
a eta arazte
ea; eta horrien garraia
atze eta inggurune hidrrikora
iisurtzea.

b)

M
Mankomunitatearen esparruko e rabiltzailee
ek Loiolako HUAra eraamaten ditu
uzten
kkolektore edo
e hobi septikoen garrbiketako hondakin-ur
h
ren zati sol idoa saneatzeko
e
ematen due
en zerbitzu
ua da. Zerb
bitzu horren
n baitan da
ago: hondakkin horiek HUAn
o
onartzea -h
haien ezaug
garrien eta bolumenen
n arabera-; hartzea, ddeskargatze
ea eta
a
araztea; eta horien ga
arraiatze et a leku baim
menduan isu
urtzea.
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3. A
Art. Sortzap
pena
Orde
enantza ho
onen xede diren tase
en sortzap
pena, aipatturiko zerbbitzuak em
maten
diren
nean aldi be
erean sortzen dira.
Art. Zerga ordaintzear
o
ren obligazzioa
4. A
Orde
enantza Fiskal honetan arautzzen diren zerga-gerrtaeretan
zerbiitzuak ematen diren unean jaiotzzen da orda
aintzeko oblligazioa.

azaltzen diren

5. A
Art. Subjek
ktu pasiboa: zergadun a
enantza Fiskal honetan finkatzen
n diren tassen subjekttu pasibo zzergadunak dira:
Orde
marttxoaren 8ko
o Gipuzkoa
ako Lurrald
de Historik
koko Tributtu Orokorreen 2/2005 Foru
Arauko 35. artik
kuluan aipa
atzen diren pertsona fisikoak
f
edo
o juridikoakk eta entita
ateak;
horie
ek, nahiz no
ortasun juriidikoa ez ed
duki, unitate ekonomiikoa edo onndasunekoa dute
eta hortaz zerg
gadun izan daitezke, kolektore edo hobi septikoen
s
ggarbiketako
o zati
likido
oak edo so
olidoak Loio
olako HUArra beren ko
ontura garrraiatzen dittuztelako, hots,
hond
dakin-urak HUAn
H
entregatzen ditu
uzten garraio-jarduera
aren titularrrak, hondak
kin-ur
horie
ek jatorrian
n sortu dituzzten pertsoona fisiko ed
do juridikoa
ak kontuan izan gabe.
Haattik, garraioa
aren titularr batek arazztegian enttregatzen dituen
d
zati solido eta likido
guztiiak Mankom
munitatea osatzen du
uten udale
errietako sa
aneamenduu-sare publikoen
Udala izang
garbiiketan sortutakoak ba
adira, zergaaduna sare horien titu
ularra den U
go da
subje
ektu pasibo
oa. Hori de
ela-eta, gaarraioaren titularrak egiaztatu
e
bbeharko du
u zati
solido eta likido horiek Mankomunit
M
tatea osatzen duten Udaletako
U
bbatek entre
egatu
dizkiiola, eta, bestalde,
b
Ud
dalak egiazztatu beharko du garra
aiolariari enntregatu dizkion
zati solidoak etta likidoak,, soilik etaa bere osotasunean, sare publikooen garbike
etatik
datozzela.
6. A
Art. Kuota, zerga-oina
arria eta ze
erga-motak
k
Orde
enantza Fiiskal hone
en xede den tasa ezartzeko
o kuotak zerga-gerrtaera
bako
oitzarengatiik behin bakarrik exijiituko da, etta zati alda
akorra eta zzati finkoa ditu.
Hone
ela:
a) Orrdenantza Fiskal
F
hone
en 2. artiku
uluko a) ata
alean aurreiikusten denn zerga-gerrtaera
dene
ean kuota honela kalku
ulatuko da:
Zati aldakorra lortzen da zerga-oinaarriari, hotts Loiolako HUAn isurritako hond
dakinuren bolumen
narekin ba
at datorre
enari (insstalazioan bertan nneurtzen dena
Mankkomunitateko zerbitzu
u teknikoenggatik), dago
okion tarifa
a aldakorra aplikatuz.
h
da
a, izaera fi nkoa duten
n kostuen fiinantzaketaa, eta hond
dakinZati finkoaren helburua
uren jatorriare
en arabera finkatzen da. Ildo honetan,
h
hauek
h
dira gutxienez egin
beha
arreko anallitikak: pH,, eroaletas una, tenpe
eratura, esekitako sollido totalak
k eta
oxige
enoaren esk
kaera kimik
koa.
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Ondo
orioz, erabiiltzaileak ordaindu
o
be
eharreko ze
erga-kuota edo tasa bbi zatiren batura
b
da, o
ondorengo adierazpena
a
ari erantzun
nez:
Zerga-ku
uota = TFL + TVL x V
Non,

TFL

Emanda
ako zerbitzu
uaren tasare
en zati fink
koa da, €tan adieraziaa. Zati finko
o hau
Mankom
munitateak finkatuko
f
du
u eta Orden
nantza Fiska
al honen 1. Eranskineko
o 1.a)
atalean ageri da.

TVL

n zati aldako
orra da, €/m
m3tan adiera
azia, Loiolak
ko HUAn isurritako bolum
menari
Tasaren
3
(m etan
n) aplikatuko
o zaio

V

Loiolako
o HUAn jassotako bolu
umena da, m3tan adierazia, eta baskulan pisatuz
kalkulattzen dena, pisu
p
espezifikkoa 1 t / m3 dela suposattzen delarik..

Goiko
o formulak
ko tasaren
n zati aldaakorra (TVL) ondoren
ngo adierazzpenaren bidez
kalku
ulatzen da:

TVL = %50 x T(Spd + v) + CCC x TDN
Non,
%50 x T(Spd+v)

Hartze, desk
H
karga, garraaiatze eta Loiolako
L
HU
UAko hondakkin-urak ing
gurune
hidrikora isu
urtze zerbittzua emateari dagokion zerga-tassa da, € eta
e
€
entimo/m3-ttan adieraziia. T(Spd+V) zati
z
aldakorrraren balioaa Añarbeko Uren
ze
M
Mankomunita
onen 1
teak finkatzzen duena izzango da eta Ordenantzza Fiskal ho
Eranskineko 1.b)
1
atalean ageri da.
Hondakin-ure
H
en m3 baten hartze, desskarga, garraiatze eta i ngurune-hidrikora
issurtzearen kostu
k
aldakoorrarekin ba
at dator. Añarbeko
A
Maankomunitattearen
B
Batzarrak
urttero bere “EEtxekoa ez diren
d
erabiltz
zaileei saneaamendu-zerb
bitzua
emateagatiko
o tasa araautzen duen
n ordenantz
za”n bere tarifak on
nesten
nkatzen duen
n saneamend
duagatik eta isurketagatiiko tasaren zergaz
dituenean fin
asaren %50a izango da zzenbatekoa. Portzentaje
e hau %50ekkoa, finkatze
en da,
ta
ze
eren Ordena
antza honetaako subjektu
u pasiboek aiipaturiko zerrbitzua erab
biltzen
dute soilik Lo
oiolako HUAttik itsasora bitartean.
b

TDN

Ako hondakin
n-uren arazk
keta “norma
al” baten zeerbitzua emateari
Loiolako HUA
/m3-tan adi erazia. TDNN zati
dagokion zerga-tasa daa, € edo € zentimo/
M
ateak finkattzen duena izango
i
aldakorraren balioa Añarrbeko Uren Mankomunita
anskineko 1.b
b) atalean aggeri da.
da eta Ordenantza Fiskal honen 1 Era
Hondakin-ur “normal” b
H
baten m3 bat arazteare
en kostu alldakorrarekin bat
dator. Ur “no
ormala” zeraa da etxeeta
ako ura edo etxeetako uurari asimila
agarria
ek dituena: SST
S 220 mg/l, DBO5 200 m
mg/l eta DQ
QO 400
dena, kontzentrazio haue
m
mg/l.
Añarbe
eko Mankom
munitatearen
n Batzarrak urtero berre “Saneam
menduze
erbitzua emateagatiko ttasa arautzen
n duen orden
nantza”n berre tarifak on
nesten
dituenean fin
nkatzen da zenbatekoa
a, eta da, etxeetako eerabiltzailee
ek eta
d
erabilttzaile arrunttek Mankomu
unitateari orrdaintzen dio
otena,
etxekoak ez diren
n bitartez, etta urtero egu
uneratzen da
a.
beren Udalen
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CCC

karga kutsatzailea
aren koefizie
entea da (diimentsiorik gabea).
g
Ordeenantza hon
netako
subjek
ktu pasiboen
ntzako CCC kkalkulatzen da,
d ondoreng
go adierazpeenari jarraitu
uz:

CCC
C=

0,65 x

[SST] - 50
170

+ 0,35
5x

[DQO
O] - 120
280
2

+K

Non,

[SST]
[DQO
O]
K

isurketa
an esekita dauden solidoe
en kontzentra
azioa da, mg/l-tan adieraazia
oxigenoaren demand
da kimikoare
en kontzentra
azioa da, mg/
/l-tan adieraazia
isurketa
ak honako sub
bstantziarik d
duenean ezarriko den koe
efizientea daa:
Nitrogen
no totala Kjeld
dahl (NTK)
Fosforo totala
t
(P)
Olio eta koipeak (AG))
Kloruroa
ak (Cl-)
Sulfatoak (SO4=)
Cu)
Kobre (C
Kromo to
otala (Cr)
Merkurio
o (Hg)
Zink (Zn)
Kadmio (Cd)
Fenolak

efizienteak on
ndorengo balloreak hartukko ditu:
K koe
Geh
hienez onarttzen
denarekiko
o
isurketaren
n
kon
ntzentrazioa
aren
portze
entajea para
ametro
ba
akoitzarentz
zat

K

< % 80

0,,00

% 80tik 85ra
a

0,,05

% 85etik 90erra

0,,10

% 90etik 95erra

0,,15

% 95etik 100e
era

0,,20

< % 50

0,,00

Krom
mo total (Cr)

% 50etik 60ra

0,,10

Merkurio (Hg)

60etik 70era
a

0,,20

Zink
k (Zn)

70etik 80ra

0,,30

Kadmio (Cd)

80etik 90era
a

0,,40

Feno
olak

90etik
9
100erra

0,,50

Param
metroa

Nitro
ogeno totala Kjeldahl (NT
TK)
Fosfforo totala (P
P)
Olio
o eta koipeak
k (AG)
-

Klorruroak (Cl )
=

Sulffatoak (SO4 )
Kobre (Cu)

Substtantzia horie
etako bat baino gehiago isuriz gero, K faktorea K1, K2, K3, … horien battuketa
izango da, bakoitzzarentzat banaka kalkula tutakoa.
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alore maximo
oak, paramettro bakoitzarrentzat, hona
ako hauek dirra:
Onarttzen diren ba
Kontzentrazioa
(mg/l)

Pa
arametroa
Nitrogeno totala Kjeldahll (NTK)
Fosforo totalla (P)
Olio eta koip
peak (AG)
Kloruroak (Cl-)
Sulfatoak (SO4=)
Kobre (Cu)
Kromo total (Cr)
M
Merkurio
(Hg
g)
Zink (Zn)
Kadmio (Cd)
Fenolak

10
00
15
00
10
1.50
00
1.00
00
1
4
0,05
4
0,2
2,

eta-Baimen batek param
metro bati ezarritako balore-muga
b
gainditzen duen salbu
uespen
Isurke
kasua
an, K faktorea Isurketa-Baimenean ezarriko da,, kasu horre
etan CCC eziingo delarik 1etik
behera egon.
[Hond
dakin ur “norrmala”k, edo
o etxeko izae
era edo etxek
koaren pareka
agarria dutennak (kontzen
ntrazio
hauekk dituena: 220
2
mg/l SST, 200 mg/l DBO5 eta 400 mg/l DQO)
D
CCC = 1 azaltzen dute.
Aipatturiko kontze
entrazio baxu
uagoak azalttzen dituzten
n hondakin urek
u
CCC < 1 dute, ond
dorioz,
etxekko tarifa ba
aino txikiag
goa den tarrifa ezarriko
o zaie. HU
UAtik irtetenn den ema
ariaren
kontzzentrazio berrdina duten urek
u
(50 mg//l SST eta 120
0 mg/l DQO) CCC = 0 azaaltzen dute (C
CCCak
ez ditu balore ne
egatiboak iza
ango), kasu horretan ezzarriko den tarifa,
t
hondaakin uren em
mariak
HUAren barrutik ponpatu
p
eta garraiatzeare
g
en kostuaren baliokide iza
ango da].

b) Orrdenantza Fiskal
F
hone
en 2. artiku
uluko b) ata
alean aurreiikusten denn zerga-gerrtaera
dene
ean kuota honela kalku
ulatuko da:
Zati aldakorra honela lortzen da: zerga-oinarriari, hotss Loiolako HUAn isurritako
hond
dakinen kan
ntitatearekin bat datoorrenari (in
nstalazioan bertan toonatan neurtzen
dena
a Mankomun
nitateko zerrbitzu tekniikoengatik)), dagokion tarifa alda korra aplika
atuz.
era finkoa duten
d
kostu
uen finantza
aketara dag
go zuzenduaa.
Zati finkoa, izae
Ondo
orioz, erabiiltzaileak ordaindu
o
be
eharreko ze
erga-kuota edo tasa bbi zatiren batura
b
da, o
ondorengo adierazpena
a
ari erantzun
nez:
Zerga-ku
uota = TFS + TVS x Q
Non,

TFS

Emandako
o zerbitzuaren tasaren
n zati finko
oa da, €tan
n adierazia.. Zati finko
o hau
Mankomu
unitateak fin
nkatuko du eta Ordena
antza Fiskall honen 1. Eranskineko
o 2.a)
atalean ageri
a
da.

TVS

Tasaren zati aldakorrra da, €/t--tan adierazzia, Loiolako
o HUAn isuriitako kantitateari
aplikatuko zaio. Zaati aldakor hau Añarb
beko Uren Mankomunittateak
(tonatan))
finkatuko
o du eta Orde
enantza Fiskkal honen 1. Eranskineko 2.b) ataleann ageri da.

Q

Loiolako HUAn jaso den kantitate
ea, tonatan adierazia
a
eta
a baskulan piisatuz kalkullatua.
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7. A
Art. Tasak ordaintzeko
o
o era
Orde
enantza hon
nen xede diren
d
tasakk AUSAri, Añarbeko
A
Mankomunit
M
tatea kudea
atzen
duen
n sozietate publikoari, ordaindukoo zaizkio, eman
e
den ze
erbitzu bakkoitzari dagokion
faktu
ura prestatu
u eta igorri ondoren, ttasaren Kita
apen izaera izango dueelarik.
AUSA
Ak igorritak
ko fakturare
en ordainke
eta, zeinak
k Ordenantz
za honen saaneamendu
u-tasa
biltze
en duen, hiilabete bate
ean egingo da, igortze
en den data
atik aurrera .
Faktu
uren eta kitapenen
k
aurka
a
heleggitea aurke
ez daiteke Zergei burruzko Foru Arau
Orokkorraren ara
abera.
Aipatturiko epea
an faktura ez
e ordaintzzeak, premiamendu-biidean bilke ta-prozeduraren
irekittzea eragin
ngo du.
miamenduarren bide administratib
boaren exek
kuzioa aurre
era ematekko, exekuzio
orako
Prem
titulu
u izaera izango dute Mankom
munitateko Lehendak
kariak sinaaturiko Zorrpeko
Ziurttagiriak, Ko
ontuhartzailletzak fiskaalizatuak.
Betearazteko biideko diru-b
bilketa Man
nkomunitate
eko Udaleta
ako Diru-billketa Zerbittzuen
lankiidetzarekin edo Gipu
uzkoako Fooru Aldund
diaren zerrbitzuenare kin egingo
o da,
zordu
unaren helb
bide fiskala
aren araberaa.
8. A
Art. Orokorrrean ezarrriko diren aarauak
Orde
enantza hon
nen xede diiren tasei, uztailaren 5eko 11/19
989 Foru Arrauaren arabera,
aplikkagarri za
aizkie: Zergei buru
uzko Foru Arau Orokorrean
O
eta BillketaErreggelamendua
an arautze
en diren kkudeaketa, kitapen, ikuskatze,
i
bilketa, zergaz
urrattze eta zigo
orrei buruzk
ko xedapenaak.
Xeda
apen indarg
gabetzailea
a
Orde
enantza hau
u indarrean
n sartzen d
denean, ind
dargabetuta
a geldituko da kolekto
oreak
edo hobi septtikoak garb
bitzean ate
eratako ho
ondakin-ure
en saneam endu-zerbitzuak
ematteagatiko tasaren
t
Zerrga Ordenaantza arautzailea, 200
07ko abendduaren 31n 253.
Zenb
bakiarekin argitaratuta
a
ako Gipuzkooako Aldizka
ari Ofizialean..
Azke
en xedapen
na
Orde
enantza hau
u eta bere 1. Eranskin
na, Gipuzko
oako Aldizk
kari Ofizialeean argitara
atzen
diren
n egunean sartuko dirra indarreaan, eta berrtan ageri diren
d
tasarren zenbate
ekoak
2010
0eko urtarriilaren 1ean
n edo argittaratze-dattaren hurre
engo eguneean (berand
duago
bada
a) hasiko dira
d
ondorio
oak sortze n. Ordenan
ntzak indarrean jarraaituko du, bere
indarrgabetzea edo
e aldaketta erabakitzzen ez den bitartean.
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1. ERANSK
KINA
Kollektore eta
e hobi septikoe
en garbik
ketan jaso
otako ho
ondakinuren
z
zati likid
doa eta zati solido
oaren tra
atamend
durako ze
erbitzuak
k
e
emateag
gatiko tassak arauttuko ditu
uen Orde
enantza F
Fiskalean
n
aurre
eikusten
n diren ta
asen balo
oreak

1. Ho
ondakin-urren saneam
mendu zerb
bitzuagatik
a
a) TFL-ren zati
z
finkoa
K
Kopurua 107,11 €/zerbitzua
b
b) TVL-ren ta
arifa aldakorra
T
Tasaren tariifa aldakorrraren osaga iak:
T(SPD + V)
75 cent. €//m³
V = 11,687
TDN = 9,0536
9
cen
nt. €/m³

2. Ho
ondakin solidoak tratatzeko zerrbitzuagatik
k
a
a) TFS Tasare
en zati fink
koa
K
Kopurua 109
9,22 €/zerb
bitzua
b
b) TVS Tasarren tarifa aldakorra
a
LLoiolako HU
UAn jasotzen
n den tona bakoitzeko
o 30,00 €-ta
an dago fin katua.
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