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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BERANTEVILLAKO UDALA

Lacorzanillako industrialdearen isuri, zarata, usain eta bibrazioei buruzko udal ordenantzaren 
behin betiko onarpena

Iragarkia 2017ko azaroaren 8ko ALHAOn, 128. zenbakian, argitaratu eta jendaurrean jartzeko 
aldian inolako erreklamaziorik aurkez du ez denez, behin betiko onartu da, eta honela idatzita 
geratu da:

LACORZANILLAKO INDUSTRIALDEAREN ISURI, ZARATA, USAIN 
ETA BIBRAZIOEI BURUZKO UDAL ORDENANTZA

1. TITULUA. ISURIAK

I. KAPITULUA. XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua. Xedea

Ordenantza honek Berantevillako udalerrian dagoen Lacorzanillako industrialdeko estolda 
publikoen sarea arautzea du helburu. Batez ere, ondokoak arautzen ditu: industrialdeko hobi 
septikora lotutako ur sanitarioen estolda sarera isuritakoak direla eta enpresei eskatuko zaizkien 
betekizunak eta ibilgu publikoetara zuzen isuritakoen baldintzak. Arautu egingo ditu, halaber, 
hobi septikoko egungo erabiltzaileen isurketei eta Lacorzanillako industrialdeko saneamendu 
eta araztegi instalazioen etorkizuneko erabiltzaileei ezarriko zaizkien baldintzak.

Ordenantza honek Lacorzanillako industrialdeko estolda publikoen sarera egiten diren isur-
ketak arautzea du helburu, ondokoetarako:

• Ustiatzen eta onik zaintzen diharduten langileen segurtasuna bermatzea.

• Kolektore sistemen, hondakin urak tratatzeko instalazioen eta haien ekipoen zaintza ber-
matzea, haien osotasun materiala eta funtzionala ziurtatuz.

• Hobi septikoan hondakin urak tratatzeko eragiketa eta prozesuen eraginkortasuna 
deuseztatzea edo murriztea saihestea.

• Hondakin toxiko eta arriskutsu gisa ez sailkatzeko helburuarekin sortutako lokatzen kalitatea 
bermatzea.

• Biltzailearen erabilerak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak eta URAk onartutako 
kalitate helburuak betetzea.

• Jarraitu behar dugun bilakabidea betetzeak, batez ere EBn sartzearen ondorioz ezarritakoak, 
ordenantza errealitate aldakorrera pixkanaka egokitzera behartzen gaitu. Eskakizunak gero eta 
handiagoak izango dira, baina arian-arian lortu behar dira. Gure ingurune hidrikoaren gaur 
egungo egoerak erakunde publiko eta industria enpresa guztien ekintza koordinatuak eskatzen 
ditu.

2. artikulua. Aplikazio eremua

Ordenantza hau aplikatuko zaie Lacorzanillako industrialdeko estolda sareko saneamendu 
hodietara hondakin urak zuzen eta zeharka isurtzen dituzten erabiltzaileei.
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II. KAPITULUA XEDAPEN OROKORRAK

3. artikulua. Definizioak

Ordenantza honetarako, hauek izango dira:

• Hondakin urak: jarduera eta instalazio komertzial, industrial eta sanitarioetan erabili diren 
urak.

• Hondakin urak sanitarioak: giza metabolismoak nagusiki eta zerbitzu eremuetako erabil-
tzaileak garbitzean sortutako hondakin ura.

• Industriako hondakin urak: industria jardueretatik isuritako hondakin urak, etxeko hondakin 
urak ez direnak.

• Zuzeneko isuria: industria jardueretatik etorritako isuria, hobi septikora lotutako ur sanita-
rioko estolda sarearen kolektoreetara heltzen dena.

• Zeharkako isuria: industria jardueretatik etorritako isuria, hobi septikotik igaro gabe ibilgu 
publikora zuzenean lotutako ur sanitarioko estolda sarearen kolektoreetara heltzen dena. Mota 
honetako isuria ez dago legez baimenduta.

• Euri uren estolda sarea: industrialdeko jariatzeen euri urak jasotzen eta gidatzen dituzten 
hodien multzoa.

• Ur sanitarioen estolda sarea: zuzeneko isurketaren bidez hondakin ur sanitarioak biltzen 
eta gidatzen dituzten hodien multzoa.

• Bereizketa sistema: hondakin urak eta euri urak bildu eta bideratzeko lerro banatuz horni-
tutako saneamendu sistema, isurketen banaketa osoa lortzen duena hartune puntutik sanea-
mendu sarera eta helmuga puntura.

• Erabiltzailea: hondakin urak sortzen dituen jarduera bateko titularra den pertsona fisikoa 
edo juridikoa. Honela sailkatzen dira erabiltzaileak:

A klasea: Lacorzanillako industrialdeko ur sanitarioen estolda sarera zuzeneko isurketa 
egiten duten eta industrialdeko hobi septikora doazen industria jarduerak.

• Hobi septikoa: lurpeko ganbera, hermetikoki itxita dagoena Lacorzanillako industrialdeko 
hondakin ur sanitarioak biltzeko. Hor, bakterioen eraginez materia organikoak usteldu egiten 
dira tratatu aurretik.

• Isurian utzitako gehieneko kontzentrazioa: estolda sarera isuritakoan kutsatzaile baten 
kontzentrazioa. Haren balioak ez du udalak isurketa baimenean ezarritakoa gainditu behar. Ezin 
da isurketen balio muga hori diluzio teknikak aplikatuz bete.

• Saneamendu hargunea: tarte honetan sekzio txikiko hodi batek jardueretatik etorritako 
urak estolderi sare nagusiraino eramaten ditu.

• Kolektorea: estolda sare nagusian zehar hiri, industria edo euri urak garraiatzen dituen 
hodia.

• Gainezkabidea: estolda sare nagusitik edo kolektoretik bitarteko hartzailera (ibaia) emaria 
garbitzearen edo arintzearen ardura duen gailua.

III. KAPITULUA. SANEAMENDU SAREAREN ERABILERA

4. artikulua. Saneamendu sarea

Erabiltzaile guztiek nahitaez erabili beharko dute saneamendu sare orokorra. Horretarako, 
erabiltzaileek beharrezkoak diren aurreikuspenak eta obrak egingo dituzte, hondakin urak ai-
patutako saneamendu sarera isur daitezen.
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5. artikulua. Kontserbazioa eta mantentzea

Saneamendu orokorreko sarearen kontserbazioa eta mantentzea erakundeen kontura izango 
da, sare motaren arabera.

Saneamendu sare pribatuak, hasierako isurgunetik saneamendu sare orokorrarekiko lo-
tuneraino doazenak, euren hondakin urak ateratzeko haiek erabiltzen dituzten pertsona edo 
erakundeen kontura ezarri, zaindu eta mantenduko dira.

6. artikulua. Kontrol putzuaren instalazioa

Erabiltzaileek kontrol putzua jarri beharko dute euren saneamendu sare pribatuen amaieran, 
sare horien barruan eta saneamendu sare orokorrarekiko lotunearen aurretik, Berantevillako 
Udalak ezartzen dizkien baldintzak betez.

Baldintza horiek bermatu egin behar dute, gutxienez ere, putzua eskura egongo dela, ez 
duela inguruko beste ezein elementurekiko interferentziarik izango, edukiera nahikoa izango 
duela laginak hartzeko behar diren elementuak ezartzeko eta noizbehinka emaria neurtzeko, 
edo emaria etenik gabe neurtzeko erregistroarekin eta totalizatzailearekin, lagin hargailu auto-
matikoarekin edo bestelako kontrol aparatuekin.

Erregistro kutxatila bakarra duten talde edo elkarteen kasuan, elkarte horretako kideek so-
lidarioki erantzungo dute ordenantza honi dagozkion guztietan.

Ez bada isurketak kontrolatzeko kutxatilarik, laginak gune egoki batean hartuko dira, hon-
dakin urak beste erabiltzaile batzuen urekin nahastu aurretik.

IV. KAPITULUA. DEBEKATUTAKO ETA BAIMENDUTAKO ISURKETAK

7. artikulua. Debekatutako isuriak

Erabat debekatuta dago estolda sarera hondakin urak edo beste inolako hondakin solido, 
oretsu, likido edo gaseosoak isurtzea, horien izaera, propietateak eta kantitatea kontuan har-
tuta, berez edo beste hondakin batzuen eraginez estolda sarean ondoko efektuetako bat edo 
gehiago sortzen badituzte:

a) Nahastura sukoiak edo leherkorrak sortzea.

b) Udal estolda sarea, bertako instalazioak eta araztegia osatzen dituzten materialen korro-
sioa.

c) Jalkinak, inkrustazioak edo bestelako eragozpen fisikoak sortzea, ura kolektoreetan ibiltzea 
oztopatzen dutenak, edo estolda sarea garbitzeko, kontserbatzeko eta konpontzeko lanak era-
gozten dituztenak, adibidez: errautsa, kedarra, harea, lokatza, lastoa, txirbila, beira, plastikoak, 
trapuak, lumak, mundruna, zura, zaborra, simaurra, metalezko piezak, animalien hondakinak, 
ilea, erraiak, baxerako piezak, amiantoa, edozein materialetako ontziak eta antzekoak, osorik 
egon nahiz txikitutako hondakinak izan.

d) 6 baino gutxiagoko edo 10 baino gehiagoko pH balioa daukaten hondakin urak.

Debekatuta dago estolda sarera honako produktu hauetako edozein isurtzea:

a) Gasolina, nafta, petrolioa, eta destilazioko bitarteko produktuak, bentzenoa, toluenoa, 
xilenoa eta uretan nahastu ezin den edozein disolbatzaile edo likido organiko, erregaia edo 
sukoia dena.

b) Oinarri mineral edo sintetikoa duten olio industrial guztiak, hasieran esleitu zaizkien 
erabileretarako desegokiak diren lubrifikatzaileak eta, bereziki, errekuntza motorretan eta trans-
misio sistemetan erabilitako olioak, olio mineral lubrifikatzaileak, turbinetarako olioak, sistema 
hidraulikoak eta beste emultsio batzuk.
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c) Hondakinak, beren kontzentrazio edo ezaugarri toxiko edo arriskutsuengatik beren bali-
zko efektu kaltegarrien tratamendu espezifikoa edo aldiroko kontrola behar dutenak, bereziki 
Hondakin Toxiko eta Arriskutsuen legerian araututakoak.

d) Disolbatzaile organikoak eta margoak, edozein proportzio eta zenbatekotan.

e) Kaltzio karburoa eta arriskutsuak izan daitezkeen beste substantzia solido batzuk (hidru-
roak, peroxidoak, kloratoak, perkloratoak, bromatoak, nitruroak, sulfuroak eta abar).

f) 2519/1982 Errege Dekretuan (abuztuaren 2koa, erradiazio ionizatzaileen aurkako osasun 
babesari buruzko arautegia onetsi zuena) eta 1753/1987 Errege Dekretuaren bidez onetsitako 
haren aldaketan ezarritako mugak gainditzen dituzten hondakin, isotopo edo produktu erra-
dioaktiboak.

g) Estolderi sareko atmosferan muga hauek baino handiagoko gas kaltegarrien kontzentrazio 
bat eragiten duten produktuak:

amoniakoa 100 zati milioiko
sufre dioxidoa (SO2) 5   “       “      “
karbono monoxidoa (CO) 100   “       “      “
sulfhidrikoa (SH2) 20   “      “       “
zianhidrikoa (CnH) 10   “      “       “
kloroa 1   “      “       “

h) Artikulu honetan berariaz barne hartuta ez egon arren, artikulu honetan jasotakoen era-
ginak dituzten produktu eta substantziak.

8. artikulua. Utzitako isuriak

Ondokoak isuri ahal izango dira industrialdeko estoldetara: industrialdean finkatutako jar-
dueretako ur sanitarioak eta ur sanitario gisa har daitezkeen beste jatorri edo izaera bateko 
efluenteetatik datozenak, baldin eta jarduera horietako isurkinen ezaugarri fisikokimikoek ez 
badute ordenantza honen taulan ezarritakoak gainditzen, baldin eta Lacorzanillako industrial-
deko hondakin uren arazketa lanen eta prozesuen eraginkortasunari eragiten ez badiote eta 
baldin eta industrialdeko estolda sareko azpiegiturak ez badituzte kaltetzen.

Era berean, estolda sarera isuri ahal izango dira industria urak, baldin eta ibilgu publikoe-
tara isurtzeko baimena ematen duen administrazio eskudunak isurtzeko ezarritako baldintzak 
betetzen badira.

PARAMETROA UNITATEA MUGA

Tenperatura ºC 50

Solido esekiak mg/l 700

Solido sedimentatuak ml/l 5

pH pH 6-10

DB05 mg/l 600

DQ0 mg/l 1000

Fenolak mg/l 5

Detergente anionikoak mg/l 12

Aldehidoak mg/l 4

Pestizidak mg/l 0,2

Kloruroak (Cl-) mg/l 2000

Sulfatoak (SO4=) mg/l 2000

Sulfitoak (SO3=) mg/l 10

Fluoruroak (F-) mg/l 10

Zianuroak (CN-) mg/l 1
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PARAMETROA UNITATEA MUGA

Amoniakoa (NH3) mg/l 30

Nitratoak (NO3-) mg/l 20

Guztizko nitrogenoa mg/l 50

Fosfatoak (PO4) 3 mg/l 60

Aluminioa (Al) mg/l 10

Artsenikoa (As) mg/l 1

Barioa (Ba) mg/l 20

Boroa (B) mg/l 5

Kadmioa (Cd) mg/l 0,2

Kobaltoa (Co) mg/l 0,2

Kobrea (Cu) mg/l 0,5

Guztizko kromoa (Cr) mg/l 6

Kromo hexab (Cr6) mg/l 0,5

Burdina (Fe) mg/l 10

Manganesoa (Mn) mg/l 2

Merkurioa (Hg) mg/l 0,05

Molibdenoa (Mo) mg/l 0,02

Nikela (Ni) mg/l 2

Beruna (Pb) mg/l 0,7

Selenioa (Se) mg/l 0,5

Eztainua (Sn) mg/l 10

Zinka (Zn) mg/l 5

Sulfuroak mg/l 10

Olioak eta koipeak mg/l 75

Eroankortasuna us/cm 2.000

Metalen gehieneko mugak metal totalenak dira, eta ez metal disolbatuenak.

Debekatuta daude hamabost minututan bost alditan baino gehiagotan lanaldian zehar isu-
ritako kontzentrazioaren edo emariaren batez bestezkoa gainditzen duen kontzentrazioa edo 
emaria duten aldizkako edo berezko isuriak.

Artikulu hau betetzeko beharrezkoa bada, isurkinak homogeneizatu eta neutralizatzeko aldez 
aurreko tratamenduak ezarriko dira, bereziki erregulazio biltegiak.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa egin beharrak ez du eragotziko ordenantza honetan 
ezarritako gainerako baldintzak ere bete behar izatea.

9. artikulua. Ur garbiak

Debekatuta dago diluzio ura erabiltzea isurketetan, salbu eta larrialdi edo arrisku egoeretan. 
Ezin da zirkuitu irekiko hozteko ur garbirik, euri urik eta abar isuri ur sanitarioen estolda sarera.

V. KAPITULUA. LARRIALDI EGOERAK

10. artikulua. Larrialdi egoerak

a) Kolektoretara isurtzen edo isurtzea aurreikusten duten erabiltzaileek neurriak hartuko 
dituzte ordenantza honetan xedatutakoa hausten duten ustekabeko isurketak saihesteko. De-
bekatutako substantziak isurtzeko berehalako arriskua egongo balitz, erabiltzaileak Berantevi-
llako Udalari eta URAri jakinaraziko dio premiaz gertaera hori, saneamenduko instalazioak eta 
azpiegiturak babesteko neurri egokiak har ditzaten.

b) Zernahi dela eta, debekatutako isurketa eragiten duen larrialdia edo ustekabea gertatzen 
bada, isurketaren titularrak Berantevillako Udalari eta URAri jakinaraziko die, saneamendu 
instalazio eta azpiegiturak behar bezala babeste aldera neurriak hartzeko. Era berean, berehala 
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etengo da isurketa. 48 ordu baino lehen emango da larrialdi egoeraren berri. Txosten horretan 
ondokoak jakinaraziko dira:

• Gorabehera Mota.

• Kokapena, gorabeheraren zergatiak eta zer ordutan gertatu zen.

• Proiektuaren iraupena.

• Ustekabeko isurketetan, emaria eta isuritako gaiak.

• Mugak gaindituz gero, isurien datuak.

• Egindako kalteen kalkulua.

• Hartutako neurri zuzentzaileak.

• Prebentzio neurriak, berriro gertatu ez dadin.

• Neurri horiek aplikatzeko aurreikusitako epea.

c) Berantevillako Udalak larrialdia edo arriskua zergatik sortu den ikertuko du, eta hori, 
ezertan ukatu gabe jardueraren titularrak izan ditzakeen erantzukizunak.

d) Ustekabeko deskargek edo debekatutako isuriak behin eta berriz egiteak eragindako 
ustiapen jardueren kostuak, larrialdi edo arrisku egoerak eragiten dituztenak, baita sanea-
mendu eta arazketa sistemaren garbiketa, konponketa edo aldaketarenak, horiek eragiten 
dituen erabiltzaileak ordaindu beharko lituzke.

VI. KAPITULUA. ISURTZEKO BAIMENAK

11. artikulua. Instalazio berrien isurketa baimentzea

Berantevillako Udalak emango du saneamendu sarera isurketak egiteko baimena, ala-
baina horren aurretik dagokion jardueraren udal lizentzia lortu beharko du, eta ordenantza 
hau betetzen duen prebentziozko kontrola egin beharko du.

Horretarako, jarduerak instalatzeko proiektuetan, prozesuko urek arautegi honetan ezarri-
takoa bete dezaten jarriko diren neurri zuzentzaileei buruzko justifikazio azterlana erantsiko 
da, eta ordenantza honen I. eranskina ere gehituko zaio. Azterlanak atal hauek izango ditu 
gutxienez:

a) Uraren industria erabilerak.

Izenburu horren pean, uraren industria erabilera bakoitzeko, honakoak azaldu beharko dira 
gutxienez:

1. Uraren fluxu diagrama, erabilera bakoitzeko.

2. Erabilitako emaria.

3. Horren ezaugarri fisiko-kimikoak.

4. Saneamenduarekiko edo zuzenketa instalazioarekiko lotunea, oinplanoan seinalatuta.

b) Jarritako neurri zuzentzaileak.

Jarduera proiektuaren xede diren instalazioetan erabiltzen diren emari guztiek ez badute 
betetzen ordenantza honen 6. artikuluan ezarritako mugak, justifikatu egin beharko da, beti.

Justifikazio horretan honako atal hauek sartu behar dira, gutxienez:

1. Erabili beharreko teknologia mota.

2. Haren deskribapena, legeztatu beharreko jarduerarako.
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3. Haren kokapena, eta isurkina saneamendu sarera botatzen den amaierako puntua, biak 
oinplanoan seinalatuta.

4. Behin tratatuta isurkinak dituen ezaugarri fisiko-kimikoak.

5. Arazketan azpiproduktuak sortzen badira, zein xede ematen zaien, dituzten ezaugarrien 
arabera, 833/1988 Errege Dekretu uztailaren 20koan ezarritakoaren arabera.

Saneamendu sarera isurtzeko baimenak indarra izan dezan, egiaztatu egin behar da instala-
zio proiektuan azaldutako edo instalazio lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak gauzatu direla 
eta eraginkorrak direla. Horretarako, jarduera irekitzeko lizentzia edo abian jartzeko baimena 
eduki beharko da eta dagozkion tasak ordaindu beharko dira.

Isurtzeko baimena behin-behinean eman ahalko da, baldin eta isurketaren izaeragatik beha-
rrezkoa bada geroago saiakuntzak egitea edo instalazioen funtzionamendua egiaztatzea. Horre-
lakoetan, epea ezarriko da saiakuntzak edo egiaztapenak egiteko, eta, epe hori amaitutakoan, 
interesdunak behin betiko baimena eskatuko du. Epe horretan ur hornidurarako behin-behineko 
baimenak eman ahalko dira.

Jardueretarako ur horniduraren kontratuak formalizatu ahal izateko, isurtzeko behin betiko 
baimena eduki beharko da.

12. artikulua. Dauden instalazioak

Ordenantza honek indarra hartzen duen unean abian diren edo instalaziorako lizentzia 
daukaten instalazioek urtebeteko epea izango dute arautegi honetako isurketa baldintzei eta 
mugei egokitzeko, eta epea beste urte bat luzatu ahalko zaie, egokitzapen proiektua aurkeztuta 
badute eta luzapenerako bidezko arrazoiak badaude. Epe horretan, lehengo araudian finkatu-
tako mugak errespetatu beharko dira eta, gainera, ordenantza honen 6.,7., 8. eta 9. artikuluak 
beteko dira.

Artikulu honetan jasotzen diren jarduerek ez dute lortu beharko isurtzeko baimenik funtziona-
mendu baimena dagoeneko baldin badute, eta sei hileko epean Berantevillako Udalari emariari 
eta araubideari, substantzien kontzentrazioei eta ordenantza honetan mugak ezartzen diren 
ezaugarriei buruzko azterketa bat aurkezten badiote. Horrez gain, ordenantza honen zehaztape-
netara egokitzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak ere adierazi beharko dituzte, artikuluan 
adierazten den moduan. 11.

13. artikulua. Instalazioak aldatzea

Ezin izango da baimenik eman lehendik dauden instalazioak handitzeko edo aldatzeko, 
ez badira instalazio berriei eskatzen zaizkien baldintzak betetzen handitutako edo aldatutako 
instalazioetan.

Instalazio baten titularrak aldaketaren bat egin nahi badu lehengaietan, makinerian, produkzio 
prozesuan, arazketa sisteman edo saneamendu sisteman eta aldaketa horrek eragin egin badie-
zaioke saneamendu sarerako isurketen erregimenari, jakinaren gainean jarri beharko du Beran-
tevillako Udala, baimena eman dezan edo, behar izanez gero, zuzenketak egiteko agindu dezan.

Betiere, Berantevillako Udalak eska diezaieke jarduera instalatuei zuzentzeko antzemandako 
akatsak, ordenantza honetako eskakizunak bete daitezen.

VII. KAPITULUA. ISURKETEN IKUSKAPENA ETA KONTROLA

14. artikulua. Isurketen ikuskapena

Berantevillako Udalak, berez edo legez ezarritako moduan ezartzen den baliabideen bidez, 
saneamendu sarera isuriak botatzen dituzten jardueren aldizkako ikuskapenak eta zaintzak 
egingo ditu, ofizioz edo interesdunak eskatuta.
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Isurkinen kalitatean eragin dezaketen jardueren instalazioak ere ikuskatu eta zaindu beharko 
dira, eta bereziki erregistro kutxatilak, saneamendu hoditeriak, isurkinak sortzen dituzten proze-
suak eta uren aurretiazko tratamendurako edo arazketarako instalazioak.

Ikuskapen bisitak behar bezala ziurtatuta dauden udaleko langileen bidez egingo dira, eta 
jardueraren titularrari ez zaio jakinarazi behar izango.

Jardueren titularrek ikuskapena erraztu beharko dute, eta horretarako honako hauek bete 
beharko dituzte:

a) Ikuskatzaileari isurketarekin zerikusia duten instalazioetarako sarbidea ematea eta kon-
trolerako ekipamendua eta tresneria muntatzeko erraztasunak ematea.

b) Enpresak bere kontrolerako erabiltzen duen tresneria erabiltzeko baimena ematea, batez 
ere emariak neurtzeko, laginak hartzeko eta kasuan kasuko azterketak egiteko baliatzen direnak.

c) Ikuskatzaileei datuak, lanaren parteak, azterketak eta ikuskapenarekin lotuta eskatzen 
duten informazio guztia ematea.

Ikuskapenaren akta egingo da, eta sinatu egingo dute ikuskatzaileak eta ikuskapena egiten 
denean jardueraren ardura duen pertsonak.

Jardueraren titularrak akta horiek gorde beharko ditu eta udaleko ikuskatzaileei erakutsi 
beharko dizkie, euren bisitetan eskatzen dituztenean.

Jardueren titularrek Berantevillako Udalari aldian behin txostena bidali beharko diote. 
Bertan, isurtzen duten kutsadura karga zehaztu beharko dute, baita isurketaren emariak, 
kutsatzaileen kontzentrazioa, iraupena, eta isurketa definitzeko behar diren gainerako elemen-
tuak ere.

Txostenaren maiztasuna kasu bakoitzean ezarriko da. Horretarako kontuan hartuko dira 
udalakk egindako ikuskapenen emaitzak, egiaztatutako kutsadura kargak eta isurketaren emaria.

15. artikulua. Laginak hartzea

Derrigorrez jarduera bakoitzak bere saneamendua eduki behar du saneamendu sare oroko-
rrarekiko lotuneraino; eta horretarako, lehendik dauden pabiloiak zatitzen direnean lurzatia zatitu 
gabe, edo lurzati berean elkarri atxikitako eraikinak egiten direnean, bere saneamendua ezarri 
beharko zaio eraikuntza unitate bakoitzari.

Saneamendu sare pribatuetan, euri urak eta hondakin urak bereizita bideratu beharko dira 
saneamendu sare publikoraino. Horrela batzuk eta besteak identifikatzeko, ikuskatzeko eta 
laginak hartzeko aukera izango da.

Sare pribatuak, hainbat erabiltzailerenak direnean, erabiltzaile bakoitzaren isurkinak bestee-
kin nahastu aurretik identifikatu ahal izateko moduan egingo dira.

Saneamendu sarera isurtzen duten jarduera guztietan, hondakin uren erregistro kutxatila 
bakarra egongo da, jarduera osotik datozen hondakin urak jasoko dituena. Lurzatiaren ba-
rruan egongo da, ikuskapen zerbitzuek sarbidea duten lekuan, inolako oztoporik gabe, eta bere 
funtzioa betetzeko behar bezain garbi. Neurri eta ezaugarri egokiak izango ditu urkidetzako 
zerbitzu teknikoek laginak hartu ahal izateko eta isurtzen den emaria zehaztu ahal izateko.

Ordenantza hau indarrean sartzean abian diren jarduerek sei hilabeteko epea izango dute 
lagin bilketarako kutxatila ezartzeko, ordenantza honetan ezarritako baldintzak betez. Epe hori 
urtebetera luzatuko da, baldin hainbat jarduerak partekatzen duten saneamendu saretik nor-
beraren saneamendu sarea bereizteko obrak egin behar badira edo jarduera baten isurketa 
guztiak kutxatila bakarrera bideratzeko obrak egin behar badira.
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Jarduera batzuk bereziki kutsagarriak dira eta komeni da haien isurketen emaria eta 
kutsadura karga etengabe kontrolatzea. Horrelakoetan, Berantevillako Udalak emaria neurtzeko, 
laginak hartzeko eta kontrolak egiteko ekipamenduak ezar daitezela agindu ahalko du.

Ekipamendu horiek jardueraren titularraren jabetzakoak izango dira eta udalak adierazten 
duen lekuan muntatuko dira. Kontserbazio egoera onean eduki beharko dira.

Laginak hartzeko teknika aldatu egingo da egin beharreko zehaztapenaren arabera. Debe-
katutako isurkinen kasuan unean bertako laginketa egin ahalko da, saneamendu instalazioko 
edozein tokitan eta edozein unetan.

Onartutako isurkinen kasuan, isurketaren amaierako kutxatilan egingo da laginketa, eta 
ordubeteko iraupena izango du gutxienez, betiere isurketaren emariaren edo isurketa denbo-
raren araberakoa.

16. artikulua. Isurien kontrol analitikoa

Kontroleko (ikuskapen eta zaintza) ekintza guztien ondoren akta idatziko da, eta erabiltzai-
learen ordezkariak zein administrazioak, biek, izenpetu beharko dute. Aktan datu hauek jasoko 
dira: zein egun eta ordutan egin den jarduna, zer egin den, zein izan diren emaitzak, eta batak 
nahiz besteak egin nahi dituzten adierazpenak.

Aktaren kopia bat erabiltzailearentzat izango da; beste bat Berantevillako Udalarentzat. Bisita 
dela eta egindako gainontzeko dokumentazioaren kopia bat jasoko du erabiltzaileak.

Laginak erabiltzailearen ordezkari baten aurrean hartuko dira, salbu eta erabiltzaileak horri 
uko egiten badio. Kasu horretan, ukoa berariaz jasoko da aktan.

Berantevillako Udalak laginak hartzen dituen bakoitzean hirutan banatuko dira: bat, Berante-
villako Udalak azter dezan; beste biak, zigilatu egingo dira, eta bat erabiltzailearen eskura utziko 
da, eta bestea, emaitzetan kontraesanak baleude, azterketa ebazlea egiteko.

Laginak kontserbatzeko metodoak eta gordeta edukitzeko gehieneko denbora II. eranskineko 
taulan adierazitakoak dira.

Ikuskapen zerbitzuak hartutako laginak Berantevillako Udalak izendatzen duen laborategian 
aztertuko dira hasiera batean.

Isurkinen ezaugarrien analisietan laborategi horrek ezarritako ereduzko metodoak erabiliko 
dira, uretarako metodo ofizialei buruzko legerian eta, hala behar denean, “Standard Methods 
for the Examination of Water and Waste Water” eskuliburuan adierazitakoari jarraituz.

Hasierako laginaren analisiaren emaitzekin ados ez badago, interesdunak kontraesaneko 
analisia egin ahalko du, zigilatuta eman dioten laginarekin.

Horretarako, interesdunak, Berantevillako Udalak izendatutako laborategiaren emaitzak 
jasotzen dituenetik hasita, zortzi eguneko epea izango du honako hau adierazteko: homologa-
tutako edo aldez aurretik urkidetzak onartutako laborategi batek lagina onartu diola, edo udalak 
aldez aurretik izendatutako laborategia aukeratu duela analisia egiteko.

Laborategi homologatu bat aukeratzen badu, interesdunak hilabeteko epea izango du, hasie-
rako analisiaren jakinarazpenetik hasita, kontraesaneko analisiaren emaitzak udalari aurkezteko.

Epe horretan kontraesaneko analisirik aurkeztu ezean, hasierako analisiaren emaitzari 
eutsiko zaio.

Kontraesaneko analisia udalak izendatutako laborategian egiten bada, interesdunak teknikari 
eskudun bat izendatu ahalko du, saiakuntzak egiten direnean aurrean egon dadin, eta emaitza 
hilabeteko epean emango zaio interesdunari, hasierako analisiaren jakinarazpenetik hasita.
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Hasierako analisiaren emaitzak eta kontraesaneko analisiarenak, ordenantza honetan finka-
tutako isurketa mugak gainditu diren ala ez zehazteari dagokionez, desberdinak badira, analisi 
erabakigarria egingo da.

Azterketa hori Berantevillako Udalak izendatzen duen laborategi homologatuan egingo da.

Udalak daukan lagin zigilatuarekin egingo da analisi erabakigarria, 25. artikuluan azaldutako 
prozedurari jarraituz.

Analisi horren emaitzek erabakiko dute ordenantza honetan ezarritako mugak gainditu diren 
ala ez, eta analisi erabakigarriarekin bat ez datorren analisia aurkeztu duenak ordainduko du 
kostua.

VIII. KAPITULUA. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

17. artikulua. Arau hausteak

Ondorengo hauek hartuko dira ordenantza honen aurkako arau haustetzat:

a) Jarduera egiteko eta instalazioak abian jartzeko baimenik ez izatea.

b) Isurtzeko baimenik izan gabe saneamendu sarea erabiltzea.

c) Ordenantza hau aplikatuz elementu zuzentzaileak instalatzeko agintzen denean jaramonik 
ez egitea edo berandutzea.

d) Lehendik dauden jarduerak behar bezala ikuskatu ahal izateko egin beharreko egokitza-
penak 12. eta 15. artikuluan ezarritako epeetan ez egitea.

e) Debekatutako edo itxitako instalazio edo aparatuak abian jartzea.

f) Debekatuta dauden edo onartutako mugak gainditzen dituzten isurketak egitea, eta, ha-
laber, aldian behingo edo inoizkako isurketetarako 8. artikuluan ezarritako mugak gainditzea.

g) Saneamendu edo arazketa instalazioetarako hurre-hurreko arrisku egoeren edo larrialdien 
berri ez ematea Berantevillako Udalari, eta larrialdia edo arrisku egoera amaitutakoan txostenik 
ez igortzea.

h) Arautegi honetan ezarritako mugak gainditzen dituzten istripuzko isurketak gutxitzeko 
hartu behar diren neurriak ez hartzea.

i) Ordenantza hau betetzen den jakiteko egiten diren ikuskapen lanak oztopatzea.

j) Isurketa instalazioak behar bezala ez mantentzearen ondorioz ikuskapen lanak zailtzea.

18. artikulua. Zehapenak

Arau hausteengatik 300,51 eurotik 24.000 eurora bitarteko isuna ezarriko da (11/1999 Legea-
ren, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituenaren, xedapen gehigarri bakarraren arabera, 
baina ordenantzan aipatzen diren arau hausteak ingurumenaren aurkako arau haustetzat sai-
lkatuta daude otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren, Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru-
menaren Babesari buruzkoaren, 109. artikulutik 111.era bitartekoetan eta, beraz, zehapenek lege 
horren 114. artikuluan aurreikusitakoak ere izan behar dute) eta/edo instalazioak aldi baterako 
edo behin betiko itxiko dira.

Egindako arau haustea jarduera egiteko baimenik ez izatea bada, ordea, jarduera ixteko 
agindu ahal izango da harik eta behar diren baimenak lortzen diren arte.

Jarduera aldi baterako edo behin betiko ixtea, hiru isun ezarri eta gero baino ezin ezarri den 
zehapena izango da.

Jarduera ixten bada, zehapen horrek berekin ekarriko du jarduerarako ur hornidura aldi 
baterako edo behin betiko etetea, edo jarduera itxita egon behar den aldirako etetea.

Zehapena ezartzeak ez du jardueraren titularra salbuetsiko eragin duen kaltea konpondu 
beharretik eta udal instalazioetan egindako kalteen erantzukizunetik.
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IX. KAPITULUA. FAKTURAZIOA ETA ORDAINTZEKO MODUA

19. artikulua. Fakturazioa

Erabiltzaile bakoitzak egin beharreko fakturazioa kontsumitutako edateko ur kontsumoaren 
datuen arabera ezarriko da. Horrela, edateko ura etxean hornitzeagatiko tasa eta saneamendu 
tasa eta 2012ko urtarrilaren 18an behin betiko onartutako eta 2012ko ekainaren 15ko ALHAOn 
argiratutako tasak arautzen dituen ordenantzaren bidez ezarritako baldintza eta aldietan une 
bakoitzean indarrean dauden tarifak eta zergak aplikatuko dira.

2. TITULUA. ZARATAK, USAINAK ETA BIBRAZIOA

20. artikulua. Zaratak, usainak eta bibrazioak

Gai honen inguruko gauza guztietan Berantevillako udal plangintzako arau subsidiarioen 
xedapen aldaketa kontuan hartuko da, 2000ko uztailaren 31ko 667/2000 Foru Agindu bidez be-
hin betiko onartutako eta urte bereko 96. ALHAOn argitaratutako Lacorzanillako LZ-2 industria 
sektoreari dagokionean.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta handik 15 egunera jarriko da indarrean, eta orduan 
indarrik gabe geratuko dira haren manuen aurka dauden edo haiekin bat ez datozen udal xe-
dapen guztiak.
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1. ERANSKINA

ISURKETARAKO BAIMEN ESKABIDEA

— IZEN SOZIALA:............................................................................................................................

— HELBIDE SOZIALA:.....................................................................................................................

— KALEA....................................................................... ZK.......................... SOLAIRUA................

— UDALERRIA.................................................................................................................................

— FABRIKAREN HELBIDEA:...........................................................................................................

— KALEA...................................................................... ZK........................... ATEA.........................

— UDALERRIA.................................................................................................................................

— TELEFONOA................................................................................................................................

— ARDURADUNA...........................................................................................................................

— JARDUERA (1)........................................................ EJSN..........................................................

— ESKAERA (2)...............................................................................................................................

— ISURKETA ERAGITEN DUTEN PROZESUAK:

(ZK/IZENA/Eguneko gehieneko isuri bolumena/isuriaren gehieneko emaria/jatorria (3))

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

GUZTIRA..........................................................................................................................................

— HUSTUBIDEEN SAREA

Badago: BAI □ EZ □

Mota: unitarioa/bereizlea

Euri uren hustubideek hartzen duten azalera:.........................................................................m2

Hustubideen bukaerako kolektorea (8):.........................................................................................

— PROPOSATUTAKO LOTURA

Kokalekua (4):..................................................................................................................................

Kolektorearen diametroa:...............................................................................................................
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— ISURKETEN GAINEKO NEURRI ZUZENTZAILEAK:

BAI □ EZ □ Baiezkoa bada, labur-labur deskribatu:

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

— AZKEN ISURKINAREN EZAUGARRIAK (ezagutzen badira) (5): BAI □ EZ □

— ORDEZKARIA (7):.........................................................................................................................

Data:..............................................(e) ko..................................................... ren...............................

Sinatzailea:........................................................................................................................................

Kargua (6):........................................................................................................................................

OHARRAK:

(1) Deskribapena eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN) kodea.

(2) Isurketa/Aldaketa

(3) Tokiko sarea (A) / Lehen Sarea = Urkidetza (B) / Baliabide propioak (C).

(4) Lotuko den kolektorea eta bere kokalekua erakusten duen planoa edo eskema erantsi.

(5) Baiezkoa bada erantsi analisien kopia (gutxienez: bolumena, pH, tenperatura, OEK, 
OEB24, beste batzuk).

(6) Eskaera egin duen enpresako kudeatzailea edo ahalordeduna izango da izenpetzailea.

(7) Efluente likidoen isurketarekin zerikusi duen guztirako enpresaren ordezkari izango dena 
adieraziko da.

(8) Tokiko sarea, lehen sarea edo araztegia.
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2. ERANSKINA

LAGINAK HARTZEKO ETA KONTSERBATZEKO ARAUAK

DETERMINAZIOA ONTZIA GUTXIENEKO NEURRIAK ZAINKETA

AZIDOTASUNA P edo B 100 24 ordu, hoztu

ALKALINOTASUNA P edo B 200 24 ordu, hoztu

OEB P edo B 1000 6 ordu, hoztu

OEK P edo B 100 Berehala aztertu: erantsi SO4H2, pH2 arte

KOLOREA ZAU 500 —

ZIANUROAK P edo B 500 24 ordu, erantsi N3OH pH12ra, hoztu

FLUORUROAK P 300 —

OLIOAK, KOIPEAK B (aho zabala) 1000 Erantsi CIH pH2 arte

METALAK P edo B — Bereizi berehala iragazita metal disolbatuak, gehitu NO3Hc/l-ren 5 ml.

AMONIAKOA P edo B 500 Aztertu berehala, gehitu SO4H2 c/l-ren 0,8 ml, hoztu

NITRATOA P edo B 100 Aztertu berehala, gehitu SO4H2 c/l-ren 0,8 ml, hoztu

NITRITOAK P edo B 100 Arin analizatu, gehitu 40 mg Cl2Hg/l, hoztu edo izoztu -20 ºC-ra

OXIGENO DISOLBATUA Winkler flaskoa 300 Berehala analizatu

pH P edo B — —

FENOLAK ZAU 500 24 ordu, gehitu PO44H3s pH 4,0 eta 1 g SO4Cu. 5H2O/l, hoztu

FOSFATOA B (A) 100 Izoztu -10 ºC-ra edota gehitu 40mg Cl Hg/l

SOLIDOAK P edo B — —

SULFATOAK P edo B — Hoztu

SULFUROAK P edo B 100 Gehitu 4 zink azetato tanta 2N/10 ml

TENPERATURA — — Berehala analizatu

P: plastikoa

B: beira

(A): NO3H l + l-ekin garbituta

(B): borosilikato

(C): disolbatzaile organikoz garbitua

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Berantevillan, 2017ko abenduaren 15ean

Alkate-lehendakaria
JUAN ANTONIO SANTAMARIA FAJARDO


		2018-01-05T06:49:50+0000




