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1. ZENBAIT LAN SAREETAN 
 

1.1 MANKOMUNITATEAREN HODIAK KONPONTZEKO LANAK, BESTE BATEN 
KONTURAKOAK  

 

Beste batzuk lanean ari direlako (esleipendunak, eraikuntza enpresak…) Iruñerriko 
Mankomunitatearen sareetan hausturaren bat gertatzen bada, kaltea eragin duten 
arduradunek ordaindu egin beharko dituzte konpontzeko kostuak (materialen 
kontsumoa, makineria, langileak, zerbitzuak eta gastu orokorren eragina), SCPSA 
sozietateak bereganatu dituenak, eta SCPSAko taldeek egindako edozein zerbitzu 
ebaluatzeko erabiltzen diren irizpide berberen arabera kalkulatuko dira. 
 
Modu gehigarrian, lanak egiten hasi aurretik ez bada eskatu lur erretenaren gurutzaketa 
markatzeko edo dauden hodiekin egin beharreko mugimenduak markatzeko, 
prozedurak ezartzen duen moduan, edo eskatu bada eta markatzea ongi egin bada eta 
eragindako kalteak ongi bete ez delako gertatu badira edo, oro har, obrak egitean 
axolagabekeriaz jokatu delako, horien arduradunek ordaindu beharko dituzte 
eragindako kalteak espezifikazio hauekin bat: 

  
a) Konpontzeko lanen kostuak (materialen kontsumoa, makineria, langileak, 

zerbitzuak eta gastu orokorren eragina), SCPSA sozietateak bereganatu dituenak, 
eta SCPSAko taldeek egindako edozein zerbitzu ebaluatzeko erabiltzen diren irizpide 
berberen arabera kalkulatuko dira. 

 
b) Modu gehigarrian, 330 €-ko kargu finko bat gehituko da, ekipoak erabiliak izateko 

aukera gisa, halako kasuak konpontzeak eskatzen duen berehalakotasunak ez baitu 
aukerarik uzten aurretik programatzeko eta, horrenbestez, SCPSAko ekipoak handitu 
egin behar baitira edozein unetan horrelako halabeharrei berehalako arreta eman 
ahal izateko. 

 
c) Azkenik, zerbitzuari egindako kalte gisa (ura galtzea…), kargu bat gehituko da, 

eragindako kaltearen tamainaren eta larritasunaren arabera. Horretarako, taula hau 
aplikatuko da: 

 
Hodia:honainoko 

diametroa 
Eragina Tarifa eurotan 

100 mm. arina 83,10 
100 mm. larria 166,10 
200 mm. arina 205,30 
200 mm. larria 411,30 
300 mm. arina 616,80 
300 mm. larria 1.234,30 
400 mm. arina 929,70 
400 mm. larria 1.859,00 

1.200 mm. arina 5.136,30 
1.200 mm. larria 10.274,10 

 
 

SCPSA-REN MATERIALAK SALDU ETA ZERBITZUAK EMATEAGATIKO 
TARIFAK, ZERGA ORDENANTZAREN MENDE EZ DAUDENAK. 

 2021 
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1.2 SCPSA-KO SAREETAKO EKIPOEK EGIN BEHARREKO BESTE ZENBAIT LAN  
 

SCPSAko ekipoek egin beharreko beste hainbat lan, lehenago zehaztu ez direnak, 
egiteak duen kostuaren gehi aplikatzekoak zaizkien gastu orokorren arabera 
fakturatuko dira. 
 
Eskulanaren balorazioa egingo da hurrengo epigrafean ezarrita dagoenarekin bat. 
 
Uraren Ziklo Integrala Kudeatzea Arautzen duen Ordenantzan arau-hauste moduan 
sailkatuta dauden jokaeretakoren batekin bat badator lanaren arrazoia edo SCPSArena 
ez den jokaeraren batengatik, eragindako gastuak eskatzaileak edo kaltea sortu duenak 
ordaindu beharko ditu. 
 
Era berean, eskulanaren kostuak fakturatuko dira kasu hauetan: 
 
a) Erabiltzaileak eskatzen badu nonbaitera joateko jada ematen diren zerbitzuak 

gainbegiratzeko eta gainbegiratzea ezin bada egin aurretik hitzartuta dauden 
baldintzak ez direlako betetzen. 

 
b) Erabiltzaileak eskatzen badu nonbaitera joateko jada detektatuta dagoen kalte bat 

gainbegiratzeko, aurretik ezin gezurtatuzko moduan komunikatua eta ez konpondua. 
 
 
2. ESKULANA 

 
Aurreko ataletan aipatu den eskulana prezio hauen arabera fakturatuko da: 
 

Kategoria Tarifa eurotan 

Peoia 37,29
Ofiziala 42,71

Ekipoko burua 50,47

 
 
3. ANALISI FISIKO-KIMIKOAK, KIMIKOAK ETA BAKTERIOLOGIKOAK 
 

SCPSAko laborategiek (hornidura eta saneamendu kontrola) kanpotik datozen eskaerei 
erantzun ahal izango diete, beren eskumen teknikoei dagozkien analisiak egiteko eta une 
bakoitzean dagoen erabilgarritasunaren arabera. 
 
Analisi horiek egiteagatik aplikatu beharreko tarifak modu orokorrean ezarriko dira, analisi 
horien moten eta konplexutasunaren arabera. Aurrerago azaltzen diren kategoria orokorren 
zerrenda soil baten arabera sailkatuko dira parametroak. Era berean, laborategiek egin ahal 
izango dute determinazioen multzo espezifikoen eskaintza bat (saiakuntzak eta/edo 
profilak), analisien berezko izaerara, zerbitzua ematearen ezaugarrietara edo errutinazko 
analisi jardueraren garapenera egokituta, kostu operatiboen eragin arrazoizkoa eta/edo 
eskaintza analitiko baten egokitzapena ekartzen badute, onuragarriagoa bezeroentzat eta 
antolaketarako. 
 
Hain osoak ez diren analisien kasuan, adierazi diren parametroetakoren bat kentzeko 
eskatu duelako bezeroak, tarifa txikiagoak ezarriko dira, aztertuko ez diren parametroen 
arabera. Analisi jakin batean aplikatu beharreko tarifaren gainean zalantza izanez gero, 
mesedez, egin kontsulta. 
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Jarraian zehatzago azaltzen dira egun laborategiek eskaintzen dituzten analisi moten 
deskribapena, edukia eta balorazioa. Nolanahi ere, aurrekontu bereziak ezarri eta hitzartu 
ahal izango dira lankidetza proiektuetarako; denbora epe jakin batean analisi batzuk egitea 
eskatzen duten proiektuetarako, hain zuzen. 
 
 
3.1 HORNIDURAREN KONTROLEKO LABORATEGIETAN EGITEN DIREN 

ANALISIAK  
 

Mota  Tarifa eurotan 

I 

 

Oinarrizko determinazioak (oinarrizko tresneria eta/edo aritze 
mugatua edo eskulanarena eskatzen duten analisiak edo 
determinazioa, oinarrizko espezializazioarekin) 

10,33 euro parametroko 

II 

 

 

Determinazio konplexuak (teknologia sofistikatuko tresneria eta/edo 
prestakuntza handiko langile teknikarien aritze garrantzitsua 
eskatzen duten analisiak) 

25,06 

 

euro parametroko 

 

III Analisi mikrobiologiko bereziak 84,12 euro parametroko 

IV Kontroleko metalen analisia 113,56 euro lagineko 

V Hornidurako analisi bereziak (140/2003 Errege Dekretua):   

V.1 
Kontrol analisia (Edateko Uren Araztegitik ateratzea edo buruko 
biltegitik) 

120,69 euro lagineko 

V.2 Kontrol analisia (banaketa sarea edo erregulazio biltegia) 89,95 euro lagineko 

V.3 Kontsumitzailearen txorrotako analisia 190,12 euro lagineko 

V.4 Analisi osoa 839,70 euro lagineko 

 
I. Oinarrizko determinazioak 

Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

- Hondar kloro librea 

- Kolorea 

- Uhertasuna 

- Eroankortasuna 

- pH-a 

- Tenperatura 

- Alkalinotasuna 

- Klorofila 

 

II. Determinazio konplexuak 

 Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

- Amonioa 

- Metalak ICP-MS bidez 

- Gogortasun totala (Ca + Mg): 50,13 

- Boroa 

- Fenolak 

- Karbono organiko totala 

- Analisi mikrobiologikoak 

- Koliforme totalak 

- Escherichiacoli 
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- Enterokokoak 

- Klostridiosulfito-erreduzitzaileak 

- Clostridiumperfringens 

- Bakterio aerobioak zenbatzea 22 ºC-tan 

- Bakterio aerobioak zenbatzea 37 ºC-tan 

- Pseudomonasaeruginosa 

- Gasen kromatografia eta kromatografia likido bidezko analisiak. Tarifa aplikatuko da eredu multzoaren 

unitate bakoitzeko, eta kromatografia baten gutxieneko balioa izango da114,96 eurokoa. 

 Trihalometanoak 

 Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak 

 Anioiak aztertzea kromatografia ioniko bidez: 

Fluoruroa Kloratoa 

Kloruroa Nitritoak 

Bromatoa Nitratoak 

Kloritoa Fosforo disolbatua 

Bromuroa Sulfatoa 

 

III. Analisi mikrobiologiko bereziak 

Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

 LegionellasppetaLegionellapneumophila (P/A) hazkuntza bidez 

  

IV. Kontroleko metalen analisia 

Parametro hauek sartzen dira: 

- Aluminioa - Kromoa 

- Burdina - Nikela 

- Manganesoa - Beruna 

- Kobrea - Kadmioa 

 

V. Hornidurako analisi bereziak (140/2003 Errege Dekretua): 

V.1. Kontrol analisia (Edateko Uren Araztegitik ateratzea edo buruko biltegitik) 

Parametro hauek sartzen dira: 

 Hondar kloro librea 

 Usaina 

 Zaporea 

 Kolorea 

 Uhertasuna 

 Eroankortasuna 

 pH-a 

 Amonioa 

 Bakterio koliformeak 

 Escherichiacoli 

 Clostridium perfringens 

 Koloniak zenbatzea 22 ºC-tan 

  

V.2. Kontrol analisia (banaketa sarea edo erregulazio biltegia) 
Parametro hauek sartzen dira: 
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 Hondar kloro librea 

 Usaina 

 Zaporea 

 Kolorea 

 Uhertasuna 

 Eroankortasuna 

 pH-a 

 Amonioa 

 Bakterio koliformeak 

 Escherichiacoli 

 

V.3. Kontsumitzailearen txorrotako analisia 
Parametro hauek sartzen dira: 

 Hondar kloro librea 

 Usaina 

 Zaporea 

 Kolorea 

 Uhertasuna 

 Eroankortasuna 

 pH-a 

 Amonioa 

 Bakterio koliformeak 

 Escherichiacoli 

 Kobrea 

 Kromoa 

 Nikela 

 Burdina 

 Beruna 

 Manganesoa 

 Kadmioa 

 

V.4. Analisi osoa 
Parametro hauek sartzen dira: 

 Escherichiacoli 

 Enterokokoak 

 Clostridium perfringens 

 Zianuroa 

 Antimonioa 

 Artsenikoa 

 Boroa 

 Kadmioa 

 Kobrea 

 Kromoa 

 Merkurioa 

 Nikela 

 Beruna 

 Selenioa 

 Aluminioa 

 Burdina 
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 Manganesoa 

 Sodioa 

 Potasioa 

 Kaltzioa 

 Magnesioa 

 Litioa 

 Barioa 

 Estrontzioa 

 Silizioa 

 Kobaltoa 

 Zinka 

 Fluoruroa 

 Nitratoa 

 Nitritoa 

 Kloruroa 

 Sulfatoa 

 Fosforo disolbagarria 

 Bromuroa 

 Bromatoa 

 Kloritoa 

 Kloratoa 

 1,2-Dikloroetanoa 

 Bromodiklorometanoa 

 Bromoformoa 

 Kloroformoa 

 Dibromoklorometanoa 

 Bakterio koliformeak 

 Koloniak zenbatzea 22 ºC-tan 

 Amonioa 

 TOC 

 Hondar kloro librea 

 Kolorea 

 Eroankortasuna 

 pH-a 

 Uhertasuna 

 Bikarbonatoa 

 

 
3.2 SANEAMENDUAREN KONTROLEKO LABORATEGIETAN EGITEN DIREN 

ANALISIAK 
 

Mota  Tarifa eurotan 

I 

 

Oinarrizko determinazioak (oinarrizko tresneria eta/edo aritze mugatua edo 
eskulanarena eskatzen duten analisiak edo determinazioa, oinarrizko 
espezializazioarekin) 

10,33 
euro parametroko 

 

II 

 
Tarteko determinazioak (tarteko teknologiako tresneria eta/edo I. atalekoek 
baino aritze edo eskulan handiagoa behar duten analisiak) 

12,47 
euro parametroko 
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III 

 

 

Determinazio konplexuak (teknologia sofistikatuko tresneria eta/edo 
prestakuntza handiko langile teknikarien aritze garrantzitsua eskatzen 
duten analisiak) 

25,06 
euro parametroko 

 

 

IV Analisi mikrobiologiko bereziak 84,12 euro lagineko 

V Lixibiatuak lortzea 61,65 euro lagineko 

VI Metal bereziak: Bi, Mo, V, Se, Sn, Ti, Zr… 75,74 euro parametroko 

VII Lohiaren azterketa mikroskopikoa 149,38 euro lagineko 

VIII Ekotoxikotasuna zehaztea 186,19 euro lagineko 

 
I. Oinarrizko determinazioak 

Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

 pH-a 

 Tenperatura 

 Eroankortasuna 

 Kolorea 

 Uhertasuna 

 Lohiaren adierazle bolumetrikoa 

 Oxigeno disolbatua 
 
II. Tarteko determinazioak 

Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

 Azidotasuna 

 Alkalinotasuna 

 Oxigeno eskaera kimikoa 

 Solido eseki finkoak 

 Solido eseki hegazkorrak 

 Dekanta daitezkeen solidoak 

 Solido totalak/Hondakin lehorra 

 Materia lehorra 

 Materia hegazkorra 
 

III. Determinazio konplexuak 

Kategoria honetan hauek sartzen dira: 

 Anioiak kromatografia ioniko bidez: 

Bromuroa Kloruroa 

Fluoruroa  Nitratoa 

Fosfatoa  Sulfatoa 

Nitritoa  

 Karbonoa, errekuntza eta IR detekzio bidez: 

o Karbono totala 

o Karbono organiko totala 

o Karbono organiko ez purgagarria 

o Karbono inorganikoa 

 Nitrogeno totala, errekuntza eta fluoreszentzia bidez detektatzea 

 Amoniako nitrogenoa, destilazio-titulazio bidez 

 Kjeldahl nitrogenoa 

 Oxigeno eskaera biokimikoa. Diluzio metodoa/Metodo manometrikoa 
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 Hexanotik erauzten diren substantziak (olioak eta koipeak) 

 Sulfuroa, ioi selektiboko elektrodo bidez 

 Parametro espezifikoak, UV-Vis espektrofotometria bidez 

o Kromo oxidatua 

o Zianuro librea 

o Zianuro totalak 

o Detergenteanionikoak 

o Fenol totalak 

 Metalak emisio espektrometria bidez, ICP 

o Aluminioa 

o Antimonioa 

o Artsenikoa 

o Barioa 

o Berilioa 

o Boroa 

o Kadmioa 

o Kaltzioa 

o Zinka 

o Kobaltoa 

o Kobrea 

o Kromoa 

o Estrontzioa 

o Fosforoa 

o Burdina 

o Litioa 

o Manganesoa 

o Magnesioa 

o Nikela 

o Zilarra 

o Beruna 

o Potasioa 

o Sodioa 

o Talioa 

 Analisi mikrobiologikoak 

o Koliforme totalak 

o Escherichiacoli 
 
IV. Analisi mikrobiologiko bereziak 

Kategoria honetan sartzen da: 

 Salmonella 
 

4. ARAZURIKO ARAZTEGIKO KONPOSTA ETA LOHIAK 

 

Arazuriko araztegian egindako konposta tarifa hauen arabera fakturatuko da: 
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MOTA       TARIFA OROKORRA TARIFA MURRIZUTA 
 

Arazuriko konpost begetala-A klasea 40,92 €/t  34,76 €/t (1.1 oharra irak.)
Arazuriko konposta-B klasea 30,91 €/t  26,27 €/t (1.1 oharra irak.)
Arazuriko konposta nekazaritzakoa-C klasea    10,00 €/t (1.2 oharra irak.) 
Arazuriko konpos begetal zakuratua (30 l)   2,00 €/zaku   1,68 €/zaku (1.3 oharra irak.)
Arazuriko konpost zakuratua (30 l)   1,82 €/zaku   1,50 €/zaku (1.3 oharra irak.)
1. mailako errezebo begetala (%25 Arazuriko konpost begetala + 
%75 hondarra) 

39,73 €/t 33,76 €/t (1.4 oharra irak.)

2. mailako errezebo begetala (%50 Arazuriko konpost begetala + 
%50 hondarra) 

35,45 €/t 30,12 €/t (1.4 oharra irak.)

1. mailako errezeboa (%25 Arazuriko konposta + %75 hondarra) 38,86 €/t 33,02 €/t (1.4 oharra irak.)
2. mailako errezeboa (%50 Arazuriko konposta + %50 hondarra) 34,57 €/t 29,39 €/t (1.4 oharra irak.)
2. mailako errezeboa (%50 Arazuriko konposta + %50 hondarra), 
zakuratua (30 l) 

      1,30 €/zaku 

Substratu begetala (%50 Arazuriko konpost begetala + %50 
turba gorria)  

88,69 €/t 

Substratua (%50 Arazuriko konposta + %50 turba gorria) 87,10 €/t 
Substratua (%50 Arazuriko konposta + %50 turba gorria), 
zakuratua  

2,18 €/zaku 

Big bag zakua (1.000 litro) 3,00 €/unit. 
Zaku gardena (30 litro) 0,22 €/unit. 

 
 
Oharrak:  

 
1. Tarifa murriztuak hauei aplikatuko zaizkie:  

 
1.1. Handizkako konpost salmenten kasuan:  
 Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoak eta tokiko erakundeak, irabazteko asmorik ez duten erakundeak eta 

ikastetxe itunduak (Nafarroako Gobernuaren zerrenden arabera), eskatutako kantitatea gorabehera, Iruñerriko 
Mankomunitatearen esparruaren barnean daudenak. 

 Aurreko urtean 25 tonako kontsumoa baino handiagoa izan duten bezeroak. Aurreneko eskaeratik aplikatuko zaie.  
 Aurreko baldintza bete gabe, gauden urtean 25 tonako kontsumoa gainditzen duten bezeroak. Aplikatuko zaie 

gauden urtean kopuru hori gainditzea dakarren eskaeratik aurrera.  
 
1.2. Nekazaritzako konpostaren kasuan, aleka baino ez da zerbitzatuko produktua, 20 m3-tik gorako edukiera duten 

kamioietan eta betiere laborantza estentsiborako erabiltzeko. Produktua aplikatzeko kostua prezioaren barnean sartuta 
dago.  

 
1.3. Konpost zakuratuaren salmenten kasuan:  

 Aurreko urtean 500 zakuko kontsumoa baino handiagoa izan duten bezeroak. Aurreneko eskaeratik aplikatuko 
zaie.  

 Aurreko baldintza bete gabe, gauden urtean 500 zakuko kontsumoa gainditzen duten bezeroak. Aplikatuko zaie 
gauden urtean kopuru hori gainditzea dakarren eskaeratik aurrera.  

 
1.4. Errezebo salmenten kasuan:  

 Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoak eta tokiko erakundeak, irabazteko asmorik ez duten erakundeak eta 
ikastetxe itunduak (Nafarroako Gobernuaren zerrenden arabera), eskatutako kantitatea gorabehera, Iruñerriko 
Mankomunitatearen esparruaren barnean daudenak. 

 Aurreko urtean 100 tonako kontsumoa baino handiagoa izan duten bezeroak. Aurreneko eskaeratik aplikatuko 
zaie. 

 Aurreko baldintza bete gabe, gauden urtean 100 tonako kontsumoa gainditzen duten bezeroak. Aplikatuko zaie 
gauden urtean kopuru hori gainditzea dakarren eskaeratik aurrera. 

 
2. Produktu guztiak (konposta, errezeboa eta substratua) big bag-ean edo zakuetan eskuratu ahal izango dira, eta zakuaren prezioa 
bereiz fakturatuko da. 
 
3. 2. mailako errezeboa eta substratua zakuetan ere merkaturatuko dira.  

 
Produktua behar den tokiraino garraiatzea –erosleak bere baliabideekin egiten badu izan 
ezik– tarifa hauen arabera fakturatuko da: 55,54 euro orduko 20 m3-ko kamioiaren kasuan, 
eta 71,10 euro orduko 40 m3-ko kamioiaren kasuan.  

 
 

5. MATERIALEN PROBAK ETA SAIAKUNTZAK BAIMENTZEKO ETA SCPSA-REN 
SAREETAN ERABILTZEKO  
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Honela fakturatuko dira: egindako saiakuntzen kostua gehi %15 gastu orokor gisa. 
 
 
 
6. BILTEGIKO MATERIALAK SALTZEA 
 

Presa eta premia bereziko kasuetan, SCPSAk erantzun ahal izango die beste batzuek 
egindako biltegiko materialen eskaerei. Salmenta horietan fakturatuko dira izakinen 
inbentario iraunkorraren arabera saldutako materialen kostuak gehi gastu orokor gisa 
ordaindu beharreko %15. 
 
 
7. HONDAKINAK TRATATZEKO ZENTROKO MATERIALAK SALTZEA  
 
Gaikako bilketan eta bereizketan lortutako material gehienak ECOEMBES eta ECOVIDRIO 
erakundeekin izenpetuta ditugun hitzarmenen barnean daude, Ontzien eta Ontzien 
Hondakinen Legea betetze aldera. Hain zuzen, lege horretan ezartzen dira SCPSAk jaso 
beharreko ordain ekonomikoak. Gainerakoen kasuan, material horien merkatuen 
ezaugarriek bideraezina egiten dute tarifak ezartzea, eta, horrenbestez, horiek saltzea edo 
beste hirugarren batzuen esku jartzea prozedura espezifikoen arabera egingo da eta 
merkatuko prezioei egokituta eta/edo zenbait materiali aplikatzekoa den legeriatik 
eratortzen ahal den hitzarmenei egokituta. 
 
 
 
8. ERREPIDEA GARBITZEA, HHTZ-RA JOATEA EDO SARTZEA DELA KAUSA 
 
HHTZra sartzera doalako errepidean zerbait isurtzen duen HHTZko erabiltzailea arduratuko 
da eragin duen isurketa baino lehen errepidea zegoen egoerara itzularazteko eta hura 
garbitzeko lanen kostua ordaintzeaz. 
 
Lan horien kostuak barnean hartzen du garbiketako hiru peoiren ordutegi-kostua, 2. atalean 
ezarrita dauden prezioetan. 
 
2.emaitza den kostua %15 emendatuko da, gastu orokorren kontzeptuan. 
 
 
 
9. LUR-BILKETAK ZABALDU ETA EGOKITZEA HHTZ-N  
 

SCPSAren interesekoa bada HHTZn kanpoko obretatik datozen lur-bilketak egitea, gero 
dikeak eraikitzeko edo isurketa-gelaxken gainaldea zigilatzeko, lurrez hornitzen duenak lur 
horiek zabaldu eta trinkotu beharko ditu era egokian. Hornitzaile horrek ez badu zeregin 
horretarako makineria egokirik eta, baldin eta SCPSAren interesekoa bada, zerbitzu hori 
pala kargatzailearen bidez ematea hitzartu ahal izango da. Ordutegi-prezioa 95,45 eurokoa 
izango da ordu bakoitzeko.  
 
 
9. AZKEN OHARRAK  
 

Txosten honetan ageri diren tarifak indarrean sartuko dira 2021ko urtarrilaren 1etik aurrera. 
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Espresuki bestelakorik adierazten den kasuetan izan ezik, eragiketa bakoitzari dagokion 
BEZa gehitu beharko zaie txosten honetan ageri diren tarifei. 
 
Oro har, ordainketak eskudirutan ordaindu beharko dira, eta SCPSAk ezarri ahal izango ditu 
kasu bakoitzean egoki jotzen dituen bermeak, baita egin beharreko lanak eskatzen diren 
unean aurretiazko kobrantza egiteko eskakizuna ere. Nolanahi ere, transakzio hauekin 
lotutako alderdi desberdinak SCPSAren barneko prozedura administratibo eta 
operatiboetan ezarritakoaren mende egongo dira. 
 
  


