
2019ko irailaren 27a, ostirala  •  112 zk. 

1/2

2019-03025

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

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

UNTZA-APREGINDANAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Behin betiko onespena ematea etxeak edateko urez hornitzearen eta saneamenduaren tasa 
arautzen duen zerga ordenantza aldatzeari

Untza-Apregindanako Kontzejuak, 2019ko uztailaren 21eko bilkuran, hasierako onespena 
eman zion etxeak edateko urez hornitzearen eta saneamenduaren tasa arautzen duen zerga 
ordenantza aldatzeari.

Jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, aldaketa hori behin 
betiko onesten da, eta, horregatik, aldaketa oso-osorik argitaratzen dira aldatutako manuak, 
indarrean jar dadin Toki Ogasunak arautzen dituen 41/1989 Foru Arauak 16.4. artikuluan xeda-
tutakoaren ondorioetarako.

25. artikulua

Administrazio batzarrak ezarriko ditu harpidedunak erabili behar duen kontagailu mota, 
haren diametroa eta kokagunea. Kontagailu guztiak izan behar dira legez onartutako sisteme-
takoak, eta industriako lurralde ordezkaritzak ofizialki egiaztatuko ditu jarri aurretik. Jarri ondo-
ren, Kontzejuak baimendutako pertsonek bakarrik manipulatu ahal izango dituzte; horretarako, 
behar bezala zigilatuko dira jartzen diren bakoitzean.

26. artikulua

Kontagailua zaindu egin behar da, egoera onean egon dadin eta ondo funtziona dezan. 
Administrazio batzarrak beharrezko jo adina ikuskatze egin dezake, bai eta egoki jotzen dituen 
konponketak egin ere, eta konponezina den matxuraren bat gertatuz gero, hura aldatu ere bai.

27. artikulua

Kontagailua administrazio batzarrarena izango da; instalazioa administrazio batzarraren 
zuzendaritza teknikoaren pean egingo da; matxuraren bat gertatuz gero, administrazio 
batzarrak izango du eskuztatzeko eta konpontzeko eskumen osoa. Harpidedunak ordainduko 
du konponketa, baldin eta matxura kontagailuan bertan edo handik aurrera gertatu bada, eta 
administrazio batzarrak matxura kontagailua baino lehen gertatu bada.

Ordenantzaren eranskina

Edateko uraren horniduraren tarifa:

Etxeko erabilerak:

Zerbitzu kuota, urtean: 49,00 euro

Kontsumo kuota: 0,34 euro/ metro kubo

Industriako erabilerak:

Zerbitzu kuota, urtean: 74,00 euro

Kontsumo kuota: 0,45 euro/ metro kubo
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Saneamenduaren tarifa:

Saneamendu zerbitzuari lotutako instalazioak bakarrik

Zerbitzu kuota, urtean: 11,00 euro

Kontsumo kuota: 0,12 euro/ metro kubo

Hartune berriaren tasa

Etxeko erabilerak: 900,00 euro

Beste erabilera batzuk: 1.200,00 euro

Untza-Apregindana, 2019ko irailaren 16a

Lehendakaria
JOSÉ CARLOS MARÍN CORRES
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