
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Publikoari erakusteko epea igaro denez inolako erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, behin 
betikotzat jo ditu Mankomunitateko Gobernu Batzarrak 2017ko azaroaren 2an egindako bilkuran 
hartutako erabakiak, ondoren zehaztutako Ordenantza Fiskalaren tarifa eranskinaren aldaketari 
buruzkoak.

Aldatutako tarifa eranskina honela gelditzen da:

1.  Arriskutsuak ez diren hondakinen zabortegi zerbitzua eta eraikuntza eta eraispeneko 
hondakinen plantako zerbitzua emateko tasa arautzen duen Zerga Ordenantza.

TARIFA ERANSKINA

Kontzeptua Tasa (€/Tm)

Indusketa-soberakin garbiak. Lur garbiak, lurzoruak, haitzak, harri xehea, balasto edo legarra, hondarrak,
harria, beste osagairik nahasita izan gabe. Ekoizle bakoitzeko eta urteko:

* ≤ 500 Tm.

* 501-2.000 Tm.

14,54 €/Tm

38,01 €/Tm

Kutsatutako indusketa soberakin edo eraikuntza eta eraispeneko hondakinak. Hondakin arriskutsuak ez
diren,  baina behar  diren ikerketak egin eta gero,  eta indarrean dagoen legeriaren arabera,  kutsatutako
materialak bezala sailkatzen direnak, beste osagairik nahasita izan gabe.

38,01 €/Tm

Arriskutsuak ez diren industria hondakinak. Industria-prozesuetatik datozen hondakinak, homogeneoak,
inolako nahasturarik gabeak:

(A)  Hondakin  trinkoak,  adibidez,  aurre-balorizatutako  zepa  edo  eskoriak,  galdaketa-hondarrak,  labe
garaietako eta metal-galdaketako erregogorrak eta antzeko hondakinak.

12,25 €/Tm

(B) Areak baino bikor finagoa duten hondakin industrialak, lokatzak eta hauek bezalako portaera fisikoa
izan dezaketen beste hondakin batzuk.

17,27 €/Tm

Arriskutsuak ez diren hondakin-nahasturak:

* Arriskutsuak ez diren industria hondakinak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakin garbiak, edota
indusketa-soberakin garbiak beren artean nahasiak edozein proportziotan.

* Arriskutsuak ez diren hondakinak, goma, kautxua, beira, erratze hautsak edo onargarria den beste
edozein hondakin, edozein proportziotan.

64,91 €/Tm

Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak (EEH) tratatzeko instalazioetatik datozen hondakinak 64,91 €/Tm

Onartuko ez diren hondakinak. Ez dira onargarriak ez bakarrik, ez beren artean nahasita, ez beste hondakin
batzuekin nahasita:

* Debagoieneko Mankomunitateko eskualde eremuan sortu ez diren hondakinak.

* Indusketa soberakin garbiak: ekoizle bakoitzeko eta urteko 2.000 Tm baino gehiago.

* Zura edo egurra (sabai izuna barne).

EZ ONARGARRI



Kontzeptua Tasa (€/Tm)

* Papera eta kartoia.

* Plastikoa.

* Metala.

* Hondakin arriskutsuak, eta horiek eduki dituzten ontziak barne.

* Hondakin organikoak.

* Zaborrak, etxeko hiri-hondakinak.

* Erabileratik kanpoko pneumatikoak.

* Altzariak eta tresnak.

* Baimenik gabeko industri hondakinen nahasteak.

* Kale-garbiketako hondakinak.

* Kutsatutako indusketa  soberakin  edo  eraikuntza  eta  eraispeneko  hondakinak,  lur  edo  material
garbiekin edo beste arriskutsuak ez diren hondakinekin nahasiak edozein proportziotan.

* Oro har, Debagoieneko Mankomunitateak onartzeko ezarri dituen baldintzak betetzen ez dituzten
hondakin guztiak.

Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinen plantan entregatutako hondakinak:

Eraikuntza eta eraispeneko hondakin garbi nahasia: adreiluak, teilak, hormigoia, zeramika-gaiak, harri-lana, 
axuleiuak eta antzekoak, beste osagairik nahasita izan gabe.

20,00€

Hormigoi nahasi gabea 6,00€

Adreilu, teilak eta material zeramikoa, beste ezerekin nahasi gabea 9,50€

Dohainik onartuko dira eraikuntza eta eraispeneko hondakin bi ekarraldi gehienez hilean, etxeko lan 
txikietatik sortuak, betiere Gehienezko Pisu Baimendua (PMA) 3.500 kiloko duten ibilgailuetan garraiatuak 
eta Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinen plantara ekartzen badira. 

DOHAINIK

2. Indarrean sartze eguna: tarifa aldaketa hauek Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinen plantan 
martxan jartzean sartuko dira indarrean.

Ordenantza honen gainerako estipulazioak 1998ko abenduaren 31ko 249 zenbakidun, 2004ko 
abenduaren 28ko 248 zenbakidun eta 2005eko abenduaren 29ko 246 zenbakidun Gipuzkoako 
ALDIZKARI OFIZIALETAN argitaratu ziren, hemen erreproduzitutzat ematen direlarik osorik ulertu 
ahal izateko.

Hori guztia uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 
16.4 artikuluan agindutakoa betetzearren ematen da argitara, guztiek ezagutzeko eta aginduan 
adierazitako gainerako ondorioetarako.

Aipaturiko Foru Arauak 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki horren aurka interesatuek 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskadiko Auzitegi Gorenean, dagokion Sailean,
iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo lehen lanegunetik aurrera 2 
hileko epean.



Hala ere, eta aipaturiko aginduak baimentzen duen bezala, interesatuek, nahi izanez gero, eta 
administrazioarekiko auzibidera jo aurretik, administrazioarekiko diru-erreklamazioa egin dezakete 
Foru Administrazioaren Ekonomia Auzitegian hilabeteko epean Gipuzkoako ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratu ondorengo lehen lanegunetik aurrera.

Arrasate, 2017ko abenduaren 26a.—Lehendakaria.




