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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 43/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, onartzen dituena putzu 
septikoak Gaubeako HUAn garbitzetik datozen lohien tratamenduaren prezio publikoak

Arabako Foru Aldundiak 2012an bukatu zituen Gaubeako araztegia eraikitzeko obrak, eta 
egun Tuestako industrialdea dago hari lotuta. Hala ere, oraindik bukatzeko dago eskualdeko 
kolektoreen sarea, zeinak zona horretarako beste gune batzuetako isurkinak araztegi horretara 
eramango baititu; hartara, eskualdeko hondakin uren behar bezalako tratamendua eta arazketa 
egingo da, azkenean ur hori Omecillo ibaian isurtzeko.

Orain arte Arabako Foru Aldundiak hartu du osorik bere gain Gaubeako HUA mantendu, onik 
zaindu eta ustiatzeko ardura, beste kudeaketa esparru baten zain eta oraingo HUA ustiatzeaz 
arduratzeko nahikoa gaitasun edukiko duen erakunde baten zain egon delako.

Putzu septikoak garbitzetik datozen lohiak jasotzeko putzu bat da araztegi horren instala-
zioetatik bat. Lohiak biltzen dira gero arazketa sisteman sartzeko apurka-apurka, halako moldez 
non ez zaion kalterik eragingo prozesu biologikoari, lohi horien kontzentrazio altuaren ondorioz 
gainezka egin dezake bestela eta.

Añanako Kuadrillak Gaubeako HUAra eramatea eskatu zuen iaz kuadrilla horrek kudeatzen 
dituen herrietako putzu septikoak garbitzetik datozen lohiak, baina Aldundiak ezetz esan zion, 
ez dagoelako ez araututa ez ezarrita zerbitzu horren truke ordaindu beharreko prezio publikoa.

Ondorioz, onartzea eta arautzea proposatzen da Gaubeako HUAko putzu septikoak garbitzetik 
datozen lohien tratamendurako prezio publikoa, horretarako eraikita eta diseinatuta dauden 
azpiegiturak aprobetxatu eta optimizatu daitezen.

Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoa osatzen duten erakundeen tasa eta prezio 
publikoen lege araubidea arautzen du 64/1989 Foru Arauak, tasa eta prezio publikoei buruzkoak, 
zeina partez azaroaren 23ko 33/1998 Foru Arauak aldatu baitzuen.

Horregatik guztiagatik, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta 
Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea putzu septikoak Gaubeako HUAn garbitzetik datozen lohien tratamen-
duaren prezio publikoak; baita haien arautegia ere, ebazpen honekin batera doan I. eranskinean 
jasorikoaren arabera.

Bigarrena. Hondakina onartzeko eskaera orria eta fitxa onartzea, II. eta III. eranskinen arabera 
hurrenez hurren.

Hirugarrena. ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean ebazpen hau.

Gasteiz, 2016ko maiatzaren 24a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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I. ERANSKINA

PUTZU SEPTIKOAK GAUBEAKO HUA-N HUSTEAREN TRATAMENDURAKO ARAUTEGIA

1. artikulua. Xedea

Arautegi honen xedea da prezio publikoa ezarri eta arautzea, etxeetako putzu septikoak edo 
parekagarriak Gaubeako HUAn hustearen tratamenduagatik, arazketaren kostua arazketa sortu 
duenak ordain dezan eta araztegiaren behar bezalako funtzionamendua babes dadin.

2. artikulua. Ordaindu beharreko jarduera

Etxeetako putzu septikoak eta parekagarriak Gaubeako hondakin uren araztegian husteko 
tratamendu eta ondorengo kudeaketa lan multzoa da ordaindu beharreko jarduera.

3. artikulua. Erabiltzaileak

Putzu septikoak Gaubeako hondakin uren araztegian husteko eskaera udaletako eta toki 
erakunde txikietako pertsona eskumendunak egin ahalko du; baita etxeetatik baino ez datozen 
hondakinak edo etxeetatik datozenei parekagarriak zaizkienak sortzen dituzten pertsona fisiko 
edo juridikoek.

4. artikulua. Onarpen prozedura

Putzu septikoetako hondakinak Gaubeako HUAra isuri ahal izateko Arabako Foru Aldundiko 
Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuaren berariazko baimena beharko da, eta horretarako, isurke-
tarako interesa daukanak eskaera bat aurkeztuko du, osorik bete beharko duelarik horretarako 
dagoen atala.

Behin eskaera aztertu ondoren, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuak 
onarpen edo ukapen proposamena egingo du eta eskatzaileari helaraziko dio. Baldin eta isur-
ketarako baimena ematen bada, zein baldintza beteta egin beharko den jakinaraziko da, hala 
badagokio.

Hondakinak iristean, garraiogileak sarrerako garraio agiria bete eta sinatuko du, eta hauexek 
jasoko ditu: data, isurkina nondik datorren, zenbat metro kubo isuriko diren eta isurkina ga-
rraiatu duen enpresako langilearen sinadura.

Hondakinak sortu dituzten pertsonek eta garraio lanak egiten dituztenek HUAko arduradunari 
eman behar diote HUA behar bezala ustiatzen dela bermatzeko egoki diren argibideak; baita 
erraztu ere ikuskapenak, lagin bilketak eta gainbegiratzeak egitea.

HUAn andelak jasotzean eta deskarga lanak egitean araztegiko arduradunaren jarraibideei 
jarraitu beharko zaie.

5. artikulua. Hondakina onartzeko irizpideak

Etxeko hondakinak baino ez direnekin batera industriako hondakinak izan arren etxeko hon-
dakinen parekagarritzat jo daitezkeen hondakinak jasotzen dituzten putzu septiko edo andelen 
kasuan, Gaubeako HUAko lohietan dauden metalen batezbesteko kopurua hartuko da kontuan, 
etxekoak ez diren urek kutsatutako lohiak onartzean baloratzeko irizpide gisa.

Ez dira onartuko bere osaera dela-eta HUAko arazte prozesuak inhibitu ditzaketen honda-
kinak.

Arabako Foru Aldundiak eskubidea dauka hondakinik ez onartzeko bere iritziz kontuan hartu 
beharreko ingurumen irizpideak badira tarteko.

6. artikulua. Prezio publikoa aplikatzea zerbitzua emateagatik

Hauexek izango dira putzu septikoak Gaubeako HUAn garbitzetik datozen lohien tratamen-
durako onartu eta aplikatu beharreko prezio publikoak:
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Onartu eta entregatzea: 82,37 euro/andel
Tratamendua: 19,13 euro/m3

Prezio horiek aldatu egingo dira urtero, urtarrilaren 1etik aurrerako eraginarekin, eta 
kontsumoko prezioen indize orokorra aurreko urte naturalean aldatu den heinean aldatuko dira.

Balio erantsiaren gaineko zerga aplikatuko zaie.
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II. ERANSKINA 

GAUBEAKO HUA-N HONDAKINAK ONARTZEAREN ESKAERA 

 
      

 
HONDAKINA SORTU DUENAREN/HAREN ERANTZULEAREN DATUAK 

Sozietatearen 
izena:   IFZ:     
Helbidea:     
Herria:         PK:   
Probintzia:     Telefonoa:   Faxa:   
Jasotzeko helbidea:           
Herria:         PK:   
Probintzia:     Telefonoa:   Faxa:   

 
 
 

 
 

 
 
   

 
HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK 

Abizenak:     Izena:   

Kargua:   

NAN:   Telefonoa:   Helbide 
elektronikoa:   

  

 
 
    

 HONDAKINAK BILDU ETA GARRAIATZEKO IZENA EMAN DUEN KUDEATZAILEA 

Sozietatearen 
izena:   IFZ:    

Helbidea:   

Herria:           
Probintzia:   Telefonoa:   Faxa:   
Inskripzio zk.           
Helbide 
elektronikoa:           
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HONDAKINAREN DATUAK 

Hondakinaren deskribapena:   

         

Ekoizpen maiztasuna:         
CER kodea:         
Oharrak: 

   

 

 
 
     

 Eguna:  
Hondakina sortu duen / haren erantzulea den 
erakundearen sinadura eta zigilua: 

        
 

     
 

      
 

  Sin.:      
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III. ERANSKINA 

HONDAKINA GAUBEAKO HUA-N ONARTZEKO FITXA 

              
HONDAKINA SORTU DUENAREN/HAREN ERANTZULEAREN DATUAK 

         
Sozietatearen 
izena:   IFZ:     
Helbidea:     
Herria:         PK:   
Probintzia:     Telefonoa:   Faxa:   

  

HONDAKINAREN DESKRIBAPENA 
Onarpen zk.:         

Onarpen eguna:           
Egun hona arte 
balio du:             

CER kodea:           

Izena:           

ONARPEN BALDINTZAK: 

  

  

  

             
       

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ……….aren ….(a). 

Sin.: 

INGURUMEN KALITATEAREN ZERBITZUA 
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