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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARABAKO ERRIOXAKO UR PARTZUERGOA

Behin betiko onespena ematea ur hornidura eta hondakin uren tratamendu zerbitzua ematea-
ren prezioak arautzen dituen ordenantza aldatzeari

Arabako Errioxako Urkidetzaren Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren 13an eta balioz egin-
dako bilkuran, ontzat eman zuen aldatzea Arabako Errioxako Urkidetzan ur hornidura eta hon-
dakin uren tratamenduagatik ordaindu beharreko prezioak arautzen dituen ordenantza (2019ko 
martxoaren 1eko ALHAO, 26. zk.), eta ez zaionez alegaziorik aurkeztu hasierako onarpenari, 
behin betiko onesten da. Honela geratzen da idatzita:

Arabako Errioxako Urkidetzan ur hornidura eta hondakin uren tratamendu 
zerbitzua ematearen prezioak arautzen dituen ordenantza

Ordenantzaren eranskina

Uraren hornidura, estolderia eta hondakin urak tratatzeko zerbitzuengatiko kostua.

Lehenengoa. Zerbitzuaren kostua

1. Ur hartunea instalatzen denean ur hornidura zerbitzua erabiltzeko lortzen den eskubi-
deagatik, eta erabiltzaileen edo harpidedunen erregistroan izena emateagatik, honako hau 
ordainduko da hiru hilean behin, kontsumitutako urari dagokion kostuaz gain:

KONTAGAILUA 
(DIAMETROA)

HORNIDURA ZERBITZUA 
EURO/HIRUHILEKO

TRATAMENDU ZERBITZUA 
EURO/HIRUHILEKO

ESTOLDERIA ZERBITZUA 
EURO/HIRUHILEKO

15 mm edo gutxiago 5,710 5,710 11,422

20 mm 9,708 9,708 11,422

25 mm 13,135 13,135 11,422

30 mm 18,846 18,846 11,422

40 mm 35,695 35,695 11,422

50 mm 54,257 54,257 11,422

65 mm 71,391 71,391 11,422

80 mm 89,952 89,952 11,422

100 mm 124,222 124,222 11,422

125 mm 197,043 197,043 11,422

150 mm 722,493 722,493 11,422

200 mm 1.285,06 1.285,06 11,422

2. Komunitateetan ur hotzaren kontsumoa neurtzeko kontadore orokorrak instalatzen ba-
dira, hiru hilero ordaindu beharreko kostua aterako da batuz finkako elementu desberdinetako 
bakoitzari dagozkion zerbitzu kostuak. Hiruhileko kostu hori komunitateko kontagailuek dituzten 
diametroen arabera ezarritako kostuak batuta zehaztuko da.



2020ko otsailaren 24a, astelehena  •  22 zk. 

2/10

2020-00452

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Bigarrena

2.1 epigrafea. Etxeetako kontsumorako ur hotzaren zerbitzua. Hiruhileko kostua:

HORNIDURA ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

TRATAMENDU ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

I. multzoa, 10 m3 edo gutxiago 0,227 0,169

II. multzoa, 11 m3 eta 42 m3 artean 0,427 0,203

III. multzoa, 43 m3 edo gehiago 0,770 0,437

2.2 epigrafea. Etxeetako kontsumorako ur beroaren zerbitzua edota zerbitzu osagarriak. 
Hiruhileko kostua:

HORNIDURA ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

TRATAMENDU ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

I. multzoa, 10 m3 edo gutxiago 0,227 0,169

II. multzoa, 11 m3 eta 42 m3 artean 0,427 0,203

III. multzoa, 43 m3 edo gehiago 0,770 0,437

2.3 epigrafea. Bestelako ondasun, jabetza, industria, lokal edo zerbitzugune bati emandako 
zerbitzua edo lehenago ezarri ez den beste erabileraren bati emandako zerbitzua. Hiruhileko 
kostua:

HORNIDURA ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

TRATAMENDU ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

Hornidura orotan, m3 bakoitzeko hauxe ordainduko da 0,770 0,437

2.4 epigrafea. Goi sareko uraren hornidura. Hileko kostua:

Goi sareko urez hornitzeko —hornitzeko ura nondik datorren berdin duela ere— eta hondakin 
urak tratatzeko kostua honela aplikatuko da:

HORNIDURA ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

TRATAMENDU ZERBITZUA 
EURO/METRO KUBO (M3)

Hornidura orotan, m3 bakoitzeko hauxe ordainduko da 0,468 0,224

2.5 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzaren edateko urez hornitzen ez diren erabiltzaileek 
beren hondakin urak tratatu eta estolderia sarera isurtzeagatik ordainduko dituzte horniduraren 
kostua eta isurketaren kostua, kolektore sarera isuritako bolumenaren arabera ezarria.

2.6 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzako kideei edozein zerbitzurengatik aplikatzen 
zaien kostuaren ehuneko 30 gehiago kobratuko zaie Arabako Errioxako Urkidetzako kide ez 
diren erabiltzaileei.

Hirugarrena

Hornidurak, materialen instalazioa eta hartune berriak, Arabako Errioxako Urkidetzako eda-
teko uraren hornidura bideratzeko eta banatzeko sareetarako eta saneamendu biltzaile nagu-
sietarako eta udal artekoetarako.

3.1 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzako langileen eskulana Administrazioak egindako 
lanetan:

— Iturginaren lanordua: 28,45 euro.

— Laguntzailearen lanordua: 25,54 euro.

— Kontagailu irakurlearen lanordua: 25,29 euro.

— Administrari eta laborategi laguntzaileen lanordua: 28,45 euro.

Arabako Errioxako Urkidetzako langileek eskulanetan emandako orduengatik egindako 
fakturazioari ehuneko 15 gehituko zaio administrazio gastuak eta zeharkako kostuak direla eta.
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3.2 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzaren edateko ura bideratzeko sareetarako eta 
hondakin uren kolektoretarako hartune berriak honelaxe fakturatuko dira:

EDATEKO URAREN 
KONTAGAILUAREN DIAMETROA

HORNIDURA SARERAKO 
HARTUNEA

KOLEKTORE SARERAKO 
HARTUNEA

25 mm edo gutxiago 285,55 euro 285,55 euro

25 mm - 40 mm 571,13 euro 571,13 euro

40 mm - 65 mm 856,70 euro 856,70 euro

65 mm-tik gora 1.141,63 euro 1.141,63 euro

Laugarrena. Hornidura, materialak instalatzea eta konponketak

4.1 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzak agindutako kontagailu, hodi, produktu eta 
materialen hornidura fabrikatzaileak finkatutako salneurrian fakturatuko da. Horiek guztiak 
instalatzeko, berriz, eskulana ordainduko da, gizarte segurantzako gastuak barne direla, eta 
eskulanari ehuneko 15 gehituko zaio administrazioa, kudeaketa, biltegiratzea eta zeharkako 
kostuak ordaintzeko.

4.2 epigrafea. Kontagailuak ikuskatzeagatik eta instalazio gastuak alde batera utzita, sal-
neurrien araberako zenbatekoak kobratuko dira. Zenbateko horiei ehuneko 15 gehituko zaie 
administrazio eta kudeaketa gastuak eta zeharkako kostuak direla eta.

4.3 epigrafea. Hartune berrien eskubideengatik udalek eta administrazio batzarrek faktura 
igorriko diete erabiltzaileei, bakoitzak zerbitzu horietarako ezarritako kostuen arabera.

Bosgarrena. Udal instalazioak hornitzea

Arabako Errioxako Urkidetzako udalek eta administrazio batzarrek jarraian zehaztutako 
prezioa ordaindu beharko dute honako hauek direla eta: iturri publikoetan eta erabilera oroko-
rreko eta herritarren onurarako beste hartune batzuetan udalek eta administrazio batzarrek 
eskatuta egingo diren ur horniketetan hornitutako ur guztia, estolderia eta hondakin uren tra-
tamendua; komun publikoak eta ur hornidura; udalaren erabilera publikoko kaleak, plazak, 
parkeak eta lorategiak ureztatzeko eta igerilekuetan erabiliko den ura; oro har horrela xedatuta 
dagoelako onik zaintze eta zerbitzu gastuak udalak ordaintzen dizkien ikastetxeei hornitutako 
ura; eta udal bulegoetan eta beste bulego batzuetan kontsumitutako ura:

Hornidura orotan, metro kuboko hauxe ordainduko da: 0,631 euro/metro kubo. Goian adie-
razitako zerbitzuaren kostua bakarrik izango da uraren ziklo integralaren kudeaketa Arabako 
Errioxako Urkidetzaren esku utzi duten udalentzat eta administrazio batzarrentzat.

Seigarrena. Laborategiko analisiak

Arabako Errioxako Urkidetzaren laborategian egindako uraren eta produktuen analisiei 
aplikatuko zaien zerbitzuaren kostua honakoa izango da:

6.1 epigrafea. Edateko ura:

6.1.1 Analisi organoleptikoa EUA/biltegia.

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——-

Zaporea ——-

Kolorea 4,46 euro

Uhertasuna 4,46 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

PH 4,46 euro

Guztira 17,84 euro
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6.1.2 Analisi organoleptikoa banaketa sarea.

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——-

Zaporea ——-

Kolorea 4,46 euro

Uhertasuna 4,46 euro

Guztira 8,92 euro

6.2 epigrafea. Edateko ura:

5.1.1 Kontrol analisia EUA/biltegia.

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——

Zaporea ——

Uhertasuna 4,46 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

PH 4,46 euro

Amonioa 8,92 euro

Aluminioa 13,37 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Kolonia kontaketa (22ºC) 13,37 euro

Clostridium perfringens 13,37 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Koliforme totalak 13,37 euro

Guztira 102,53 euro

5.1.2 Kontrol analisia banaketa sarea.

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——

Zaporea ——

Uhertasuna 4,46 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

PH 4,46 euro

Amonioa 8,92 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Koliforme totalak 13,37 euro

Guztira 62,42 euro

6.3 epigrafea. Edateko ura:

5.2.1 Kontsumitzailearen iturriko analisia (metalekin).

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——

Zaporea ——

Uhertasuna 4,46 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro
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PARAMETROA PREZIOA

PH 4,46 euro

Amonioa 8,92 euro

Metalak (5 metal) 83,55 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Koliforme totalak 13,37 euro

Guztira 145,97 euro

5.2.2 Kontsumitzailearen iturriko analisia (metalik gabe).

PARAMETROA PREZIOA

Usaina ——

Zaporea ——

Uhertasuna 4,46 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

PH 4,46 euro

Amonioa 8,92 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

Kloro konbinatua 4.46 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Koliforme totalak 13,37 euro

Guztira 62,42 euro

6.4 epigrafea. Edateko ura:

6.4.1 Analisi osoa + erradioaktibitatea.

PARAMETROA PREZIOA

Boroa 15,91 euro

Kadmioa 16,71 euro

Zianuroa 10,02 euro

Kobrea 16,71 euro

Kromoa 16,71 euro

Fluoruroak 7,90 euro

Nikela 16,71 euro

Nitratoak 8,92 euro

Nitritoak 8,92 euro

Beruna 16,71 euro

Aluminioa 13,37 euro

Amonioa 8,92 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Kloro librea 4,46 euro

Kloruroak 7,90 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

Burdina 16,71 euro

Manganesoa 16,71 euro

Usaina ——

Oxidagarritasuna 11,13 euro

PH 4,46 euro
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PARAMETROA PREZIOA

Zaporea ——

Sulfatoa 7,90 euro

Uhertasuna 4,46 euro

Koliforme totalak 13,37 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Enterokokoak 13,37 euro

Clostridium perfringens 13,37 euro

Kolonia kontaketa (22ºC) 13,37 euro

Antimonioa 16,71 euro

Artsenikoa 16,71 euro

Bentzenoa 110,33 euro

Bentzo (alfa) pirenoa 165,50 euro

1,2-dikloroetanoa 110,33 euro

Hidrokarburo poliziklikoak 165,50 euro

Pestizidak 132,40 euro

Selenioa 13,37 euro

Trihalometanoak 110,33 euro

Trikloroetanoa + tetrakloroetanoa 110,33 euro

Sodioa 13,37 euro

Erradioaktibitatea 744,75 euro

Guztira 2.021,10 euro

6.4.2 Analisi osoa (erradioaktibitaterik gabe).

PARAMETROA PREZIOA

Boroa 15,91 euro

Kadmioa 16,71 euro

Zianuroa 10,02 euro

Kobrea 16,71 euro

Kromoa 16,71 euro

Fluoruroak 7,90 euro

Nikela 16,71 euro

Nitratoak 8,92 euro

Nitritoak 8,92 euro

Beruna 16,71 euro

Aluminioa 13,37 euro

Amonioa 8,92 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Kloro librea 4,46 euro

Kloruroak 7,90 euro

Kolorea 4,46 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

Burdina 16,71 euro

Manganesoa 16,71 euro

Usaina ——

Oxidagarritasuna 11,13 euro

PH 4,46 euro

Zaporea ——

Sulfatoa 7,90 euro

Uhertasuna 4,46 euro

Koliforme totalak 13,37 euro
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PARAMETROA PREZIOA

Escherichia coli 13,37 euro

Enterokokoak 13,37 euro

Clostridium perfringens 13,37 euro

Kolonia kontaketa (22ºC) 13,37 euro

Antimonioa 16,71 euro

Artsenikoa 16,71 euro

Bentzenoa 110,33 euro

Bentzo (alfa) pirenoa 165,50 euro

1,2-dikloroetanoa 110,33 euro

Hidrokarburo poliziklikoak 165,50 euro

Pestizidak 132,40 euro

Selenioa 13,37 euro

Trihalometanoak 110,33 euro

Trikloroetanoa + tetrakloroetanoa 110,33 euro

Sodioa 13,37 euro

Guztira 1.276,35 euro

6.5 epigrafea. Hondakin ura:

PARAMETROAK PREZIOA

Fisikoak

Tenperatura 2,20 euro

PH 4,46 euro

Esekidura-solidoak 13,37 euro

Jalkidurazko solidoak 4,40 euro

Kimikoak

Eroankortasuna 4,46 euro

DBO5 28,68 euro

DQO 22,06 euro

Nitrogeno amoniakala 13,37 euro

Nitratoak 13,37 euro

Nitritoak 4,46 euro

Nitrogeno totala 22,06 euro

Fosforo totala 22,06 euro

Fosforo erreaktiboa 13,37 euro

Olioak eta/edo koipeak 22,06 euro

Detergenteak 22,06 euro

Zianuroak 13,37 euro

Sulfatoak 9,93 euro

Kadmioa 19,86 euro

Kromoa 19,86 euro

Kobrea 19,86 euro

Burdina 19,86 euro

Nikela 19,86 euro

Beruna 19,86 euro

Zinka 19,86 euro

Fluoruroak 9,93 euro

Kloruroak 9,93 euro

Aluminioa 19,86 euro

Manganesoa 19,86 euro

Guztira 434,34 euro
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6.6 epigrafea. Igerilekuetako ura:

5.5.1 Igerilekuetako ura (kloroa egonkortzailerik gabe).

PARAMETROA PREZIOA

Uhertasuna 4,46 euro

Hondakin kloro askea 4,46 euro

Kloro konbinatua 4.46 euro

Amonioa 8,92 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

PH 4,46 euro

Heterotrofoak (36ºC) 13,37 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Stathylococcus aureus 13,37 euro

Pseudomonas aeruginosa 13,37 euro

Guztira 84,70 euro

5.5.2 Igerilekuetako ura (kloroa egonkortzailearekin).

PARAMETROA PREZIOA

Uhertasuna 4,46 euro

Kloroa egonkortzailearekin 4,46 euro

Kloro konbinatua 4,46 euro

Azido isozianurikoa 4,46 euro

Amonioa 8.92 euro

Eroankortasuna 4,46 euro

PH 4,46 euro

Heterotrofoak (36ºC) 13,37 euro

Escherichia coli 13,37 euro

Stathylococcus aureus 13,37 euro

Pseudomonas aeruginosa 13,37 euro

Guztira 89,16 euro

6.7 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzako langileek egindako lanengatik, hornitutako 
produktuengatik eta urkidetzaren laborategian egindako azterketengatik ordaindu beharrekoari 
ehuneko 15 gehituko zaio gastu orokorrak ordaintzeko.

6.8 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzako kide ez diren erabiltzaileak.

Arabako Errioxako Urkidetzako kideei baino ehuneko 30 gehiago kobratuko zaie.

Zazpigarrena

Hodi nagusira zuzenean isuritako hondakin urak aldez aurretik arazteko zerbitzua, hondakin 
uren isurketa eta arazketari buruzko arautegiaren lehen xedapen iragankorraren aldaketak 
xedatzen dituen egoeretan (2008ko urtarrilaren 7ko ALHAO), eta andel itxietatik tanga bidez 
hondakin uren araztegian bildutako hondakin urak direnean.

7.1 epigrafea. Aurretratamendu zerbitzuaren kostua:

1. Tanga bidez HUAn bildutako isurketak aldez aurretik arazteko zerbitzua: 20,00 euro / metro 
kubo*.

2. Hodi nagusira isuritakoak HUAn aldez aurretik arazteko zerbitzua: 5,149 euro / metro 
kubo*.

3. Hodi nagusira isuritakoak hobi septikoetan aldez aurretik arazteko zerbitzua: 0,27 euro / 
metro kubo*.
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*Kutsagarritasunaren araberako prezio areagotzeak:

OEK (mg/l): 0-1.000: 1,10.

1.000-2.000: 1,20.

2.000-5.000: 1,30.

5.000-10.000: 1,40.

10.000-12.000: 1,70.

> 12.000: 2,00.

OEB (mg/l) > 7.000: 2,00.

Solido esekiak (mg/l) > 3.000: 2,00.

7.2 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzako kide ez diren erabiltzaileak.

Arabako Errioxako Urkidetzako kideei baino ehuneko 30 gehiago kobratuko zaie.

7.3 epigrafea. Arabako Lurralde historikoko udalerri esparruko (udalerriak eta administrazio 
batzarrak) putzu septikoetatik datozen hondakinak Arabako Errioxako Urkidetzaren HUAetan 
isurtzen badira, ezarritako prezioan ehuneko hamarreko hobaria ezarriko da.

7.4 epigrafea. Arabako Errioxako Urkidetzaren hirugarrenek ustiatutako HUAetatik datorren 
lohia jasotzea.

Hona hemen Arabako Errioxako Urkidetzaren hirugarrenek ustiatutako HUAetatik datorren 
lohia jasotzeko baldintzak:

• Lohia jasotzeak metro kubikoko hogei (20) euroko kostua izango du.

• Aurrez analizatu egingo da lohia, eta analisi horren arabera erabakiko da onartuko den 
ala ez, azaroaren 26ko 453/2013 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lurretan 
lohiak erabiltzeari buruzkoak, ezarritako parametroak bete daitezen.

• Arabako Errioxako Urkidetzak eramango du lohia HUA horietatik lohia lehortzeko eremura.

Aplikazio arauak

1. Ordenantza arautzaile hau Arabako Errioxako Urkidetzako udalerri guztietan aplikatuko da.

2. Ordenantza honetako lehenengo eta bigarren puntuan jasotako prezioak aplikatuta 
ateratzen diren kuotak hiru hilean behin kobratuko dira, ordainagiri bidez, eta ezin izango dira 
ez hainbanatu, ezta murriztu ere. Salbuespena ezkutuko ihesen kasua da, jarraian azaltzen dena.

Ezkutuko ihesen ondorioz sortutako kontsumoen kasuan, Arabako Errioxako Urkidetzak bere 
esku izango du kostua murriztea, dagokion txosten teknikoa oinarri hartuta, estolderiako eta 
uren arazte tratamenduko kostuari dagokion zenbatekoan, baldin eta ondoren azaltzen diren 
egoera hauek guztiak batera gertatzen badira (behar bezala justifikatu beharko dira):

1. Ezkutuko ihesa izan behar da, halakoa non subjektu pasiboak ez duen aldez aurretik jakin 
hodietan edo neurtzeko ekipoetan akatsen bat zegoela.

2. Egiaztatu beharko da ez dela inolako arduragabekeriarik egon, Arabako Errioxako 
Urkidetzako zerbitzu teknikoen iritzian, ez ihesa eragin zuten egintzetan, ez eta ihesa gertatu 
zen unearen ondorengo jokaeran ere.

3. Instalazioan ihesa eragin zuen haustura edo akatsa konpontzeko, 7 egun izango dira 
gehienez, ihesa antzeman eta aurkitu zenetik aurrera.

Ezin izango da hainbanatu zerbitzuaren kostua, lehenengo tartean.

Ordenantza honen bigarren puntuan araututako zerbitzuaren kostua (2.1 epigrafea. “Etxee-
tako kontsumorako ur hotzaren zerbitzua” eta 2.2. epigrafea “Etxeetako kontsumorako ur be-
roaren zerbitzua edota zerbitzu osagarriak”) eta bosgarren puntuko (“Udal instalazioen horni-
dura”) zerbitzuaren kostua aplikatzeko, aurreko ekitaldietako aldi berdina erreferentzia bezala 
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hartuta zenbatetsitako kontsumo bat fakturatuko da, ezarritako kostuaren arabera. Gainerako 
metro kuboetarako, etxeko erabilerarako zerbitzuaren kostuaren lehenengo tartean ezarritako 
prezioa aplikatuko da.

Bigarren puntuko 2.3 epigrafean, “Bestelako ondasun, jabetza, industria, lokal, zerbitzugune 
bati emandako zerbitzua edo lehenago tarifarik ezarri ez zaion beste erabileraren bati emandako 
zerbitzua (etxekoa ez dena)”, araututako zerbitzuaren kostua aplikatzeko, aurreko ekitaldietako 
aldi berdina erreferentzia bezala hartuta zenbatetsitako kontsumo bat fakturatuko da, ezarri-
tako kostuaren arabera. Gainerako metro kuboetarako, etxeko erabilerarako tarifaren bigarren 
tartean ezarritako prezioa aplikatuko da.

“Isurketaren kostua” ordaindu beharretik salbuetsita egongo dira ezkutuko ihesen ondorioz 
kontsumitutako metro kuboak.

Kontagailu hornidura, horiek ipintzea eta egiaztatzea, baita erabilitako materialak, instala-
zioak eta konponketak ere, berehalakoan kobratuko ditu Arabako Errioxako Urkidetzak.

Kontsumoari eta ur arazketari dagozkien ordainagiriak ordaintzeko, jabeak izango dira mai-
zterren ordezkoak, pertsona fisikoak nahiz juridikoak direla.

3. Fakturazio guztiei aplikatuko zaizkie indarreko zergak.

4. Adierazitako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartuko da zerga 
ordenantzaren aldaketa.

5. Edateko uraren horniduraren eta hondakin uraren tratamenduaren gainean zalantzaren 
bat izanez gero, Arabako Errioxako Urkidetzak urez hornitzeko eta hondakin urak tratatzeko 
zerbitzuen eskaintza arautzeko duen zerga ordenantzak (2004-09-10eko ALHAO) eta hondakin 
uren isurketa eta arazketa arautzeko duen arautegiak (2004-11-12ko ALHAO) diotenaren arabera 
interpretatuko da.

Bat etorriz uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, toki ogasunak arautzen dituenak, 16. artiku-
luan xedatutakoarekin, jendaurrean jartzen da, interesdunek aukera izan dezaten espedientea 
aztertzeko eta egoki jotzen dituzten erreklamazioak idatziz aurkezteko, hogeita hamar eguneko 
epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; erabaki hau behin betiko 
onartutzat joko da erreklamaziorik aurkezten ez bada.

Guardia (Araba), 2020ko otsailaren 12a

Lehendakaria
JUAN JOSÉ GARCÍA BERRUECO
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