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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

“KANTAURIKO URKIDETZA” UR PARTZUERGOA

Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren batzar nagusiaren 05/2017 Erabakia, uztailaren 18koa. 
Honen bidez edateko ura hornitzeko, saneamendu eta arazketa zerbitzua arautzen duen orde-
nantzaren proposamena onartzen da

Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren edateko ura hornitzeko, saneamendu eta arazketa 
zerbitzua arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena, batzar nagusiak 2017ko uztailaren 
18an egindako ohiko bilkuran egin zena, jendaurrean erakusteko epea igarota, ez da alegaziorik 
aurkeztu.

Hasieran onartzeko erabakiak berak adierazten zuen erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu 
ezean, ordura arte behin behineko zen erabakia behin betiko hartutzat joko dela.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Erregimenaren Oinarrienak, 70.2. artikuluan xedatu
takoaren arabera, osorik argitaratzen da ALHAOn iragarki honen bidez. Ordenantza ez da in
darrean jarriko argitaratu eta lege horren 65.2. artikuluan xedatutako epea, hamabost egun 
baliodunekoa, igaro arte.

Izoria, 2018ko martxoaren 15a

Presidentea
JULEN IBARROLA GOBANTES

KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOAREN (KUUP) 
HORNIDURA ETA SANEAMENDU ZERBITZUAREN ARAUDIA

I. KAPITULUA ARAU OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

2. artikulua. Printzipio orokorrak

3. artikulua. Arau orokorrak

4. artikulua. Eskumenak

5. artikulua. Abonatua

6. artikulua. Erakunde hornitzailea

7. artikulua. Estaldura eremua

II. KAPITULUA UR ZERBITZUAREN ETA ABONATUEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK

8. artikulua. Ur zerbitzuaren betebeharrak

9. artikulua. Ur Zerbitzuaren eskubideak

10. artikulua. Abonatuen betebeharrak

11. artikulua. Abonatuen eskubideak

12. artikulua. Instalazioak
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A. HORNIDURA INSTALAZIOAK

13. artikulua. Erregulazio andelak

14. artikulua. Banaketa sarea

15. artikulua. Arteria

16. artikulua. Bideko hodiak

17. artikulua. Harguneak

18. artikulua. Ur hornidurarako barne instalazioak

B. SANEAMENDUKO INSTALAZIOAK

19. artikulua. Barnekoak

20. artikulua. Saneamenduko harguneak

21. artikulua. Bideko kolektoreak

22. artikulua. Arteria kolektorea

23. artikulua. Estolderia sarea

24. artikulua. Arazketa instalazio partikularra

25. artikulua. Hondakin uren arazketarako instalazioak

III. KAPITULUA HARGUNEAK 

A. HORNIDURAKO HARGUNEAK

26. artikulua. Emakida

27. artikulua. Uraren erabilerak

28. artikulua. Jarduerak estaldura eremuan

29. artikulua. Urbanizazioak eta poligonoak

30. artikulua. Ezaugarriak ezartzea

31. artikulua. Eskabideak izapidetzea

32. artikulua. Emakidaren xedea

33. artikulua. Emakida formalizatzea

34. artikulua. Egitea eta kontserbatzea

B. SANEAMENDUKO HARGUNEAK

35. artikulua. Estolderia sarera lotzeko nahitaezkotasuna

36. artikulua. Harguneak

37. artikulua. Sare bereizia

38. artikulua. C motako industria eta merkataritzako erabiltzaileak

39. artikulua. Autohornikuntza duten saneamendu sarearen erabiltzaileak

40. artikulua. Goratzeko ekipoaren beharrizana

41. artikulua. Jarduerak estaldura eremuan

42. artikulua. Estolderia hargunea egitea eta kontserbatzea
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IV. KAPITULUA BARNE INSTALAZIOAK

43. artikulua. Baldintza orokorrak

44. artikulua. Osasun neurriak barne instalazioetan eta harguneetan

45. artikulua. Zerbitzuan jartzea baimentzea

46. artikulua. Barne instalazioak aldatzea

47. artikulua. Ikuskaritza ahalmena

V. KAPITULUA KONTAGAILUAK

48. artikulua. Neurgailuak

49. artikulua. Neurgailuen ezaugarri teknikoak

50. artikulua. Kontagailu bakarra

51. artikulua. Banakako kontagailu bateria

52. artikulua. Kontagailuaren jabetza

53. artikulua. Egiaztapenaren derrigorrezkotasuna

54. artikulua. Zigilu ofiziala

55. artikulua. Kontagailuak aldian behi berritzea

56. artikulua. Laborategi ofizialak

57. artikulua. Laborategi baimenduak

58. artikulua. Kontagailuak desmuntatzea

59. artikulua. Kokalekua aldatzea

60. artikulua. Kontagailua manipulatzea

61. artikulua. Likidazioa egiaztapenagatik

62. artikulua. Ordeztea

63. artikulua. Gastuak

VI. KAPITULUA UR HORNIDURAREN BALDINTZAK

64. artikulua. Horniduraren izaera

65. artikulua. Hornidura bereiziak

66. artikulua. Suteen kontrako zerbitzurako hornidurak

VII. KAPITULUA EDATEKO UR HORNIDURA ETA/EDO HONDAKIN UREN HUSTEA EMATEA 
ETA KONTRATATZEA

67. artikulua. Edateko ur hornidura eta/edo hondakin uren hustea eskatzea

68. artikulua. Aldi baterako zerbitzuak

69. artikulua. Obretarako aldi baterako ur hornidura

70. artikulua. Kontratazioa

71. artikulua. Kontratua ukatzeko zioak

72. artikulua. Kontratazio kuota

73. artikulua. Hornidura kontratua
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74. artikulua. Eman behar diren kontratuak

75. artikulua. Kontratuaren subjektuak

76. artikulua. Lekualdaketa eta abonatuak aldatzea

77. artikulua. Segidako baja eta alta

78. artikulua. Kontratuaren xedea eta irismena

79. artikulua. Kontratuaren iraupena

80. artikulua. Zerbitzua eteteko zioak

81. artikulua. Hornidura eten eta berrezartzea

82. artikulua. Hornidura kontratua azkentzea

83. artikulua. Isuria baimentzea

84. artikulua. Isuri baimenaren baliozkotasuna

85. artikulua. Isuri baimena aldatu, eten eta azkentzea

VIII. KAPITULUA ERREGULARTASUNA HORNIDURAN

86. artikulua. Jarraitutasuna zerbitzuan

87. artikulua. Aldi baterako eteteak

88. artikulua. Ur erreserbak

89. artikulua. Murrizketak horniduran

IX. Kapitulua Irakurketak, kontsumoak eta fakturazioak

90. artikulua. Irakurketen maiztasuna

91. artikulua. Irakurketen ordutegia

92. artikulua. Abonatuak egindako irakurketa

93. artikulua. Kontsumoak zehaztea

94. artikulua. Kontsumo zenbatetsiak

95. artikulua. Fakturazioaren xedea eta maiztasuna

96. artikulua. Fakturen eta ordainagirien betekizunak

97. artikulua. Informazioa ordainagirietan

98. artikulua. Ordaintzeko epea

99. artikulua. Fakturak edo ordainagiriak ordaintzeko modua

100. artikulua. Fakturazioan akatsak zuzentzea

101. artikulua. Erreklamazioak

102. artikulua. Oroharreko kontsumoak

X. KAPITULUA ARAU HAUSTEAK ETA IRUZURRAK

103. artikulua. Eskumenak

104. artikulua. Arau hausteak

105. artikulua. Iruzurraren edo arau hausteak egitearen ondorioak. Zigorrak

106. artikulua. Iruzurraren definizioa

107. artikulua. Iruzurraren likidazioa
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XI. KAPITULUA ERREKLAMAZIOAK ETA JURISDIKZIOA

108. artikulua. Baldintza orokorrak

XII. KAPITULUA ARAUDIARI BURUZ

109. artikulua. Betetzeko betebeharra

110. artikulua. Araudia aldatzea

111. artikulua. Araudiaren interpretazioa

ERANSKINAK

I. ERANSKINA. HORNIDURA KONTRATUA

II. ERANSKINA. EDATEKO URA HORNITZEKO HARGUNEAK EGITEKO ARAU TEKNIKOAK

A. UR HARGUNEAK

B. KONTAGAILUAK

III. ERANSKINA. SANEAMENDUKO HARGUNEAK EGITEKO ARAU TEKNIKOAK

IV. ERANSKINA. ERABILTZAILE MOTEN SAILKAPENA HONDAKIN UREN PRODUKZIOAREN 
ARABERA

V. ERANSKINA. JARDUERAK EJSN SAILKAPEN KODEAREN ARABERA (EKONOMIA JAR
DUEREN SAILKAPEN NAZIONALA), ISURTZEKO BAIMENA ESKATU BEHAR DUTENAK
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KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOAREN (KUUP) 
HORNIDURA ETA SANEAMENDU ZERBITZUAREN ARAUDIA

I. KAPITULUA ARAU OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

Araudi honen xedea Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren (KUUP) eta ur zerbitzuaren abo
natuen arteko harremanak arautzea da, KUUP zerbitzuaren titular den udalerri eta kontzejuetan, 
alderdi bakoitzak dauzkan oinarrizko eskubide eta betebehar adieraziz.

Aiarako Ur Partzuergoa, Kantauriko Urkidetza, 1999az geroztik Aiarako Kuadrillako herrigu
neei uraren goi hornidura ematen dien administrazio publikoa da, borondatezko elkarte izae
rakoa. Goi horniduraz gain, Partzuergoaren estatutuen 6. artikuluan adierazten denez, uraren 
ziklo integralaren beste fase batzuetara zabal ditzake bere xedeak KUUPek, nahi duten erakun
deekin adostuta eta haiekin hitzartu ondoren.

Araudi hau orokorrean aplikatuko zaie KUUPek ematen dituen hornidura eta saneamendu 
zerbitzuei erakunde horrek uraren ziklo integralaren zerbitzu batzuk edo guztiak kudeatzen 
dituen udalerri eta kontzejuetan.

KUUPek behar beste ordenantza eta xedapen onetsi ahal izango ditu hornidura eta sanea
mendu zerbitzuak kudeatzeko; horiek guztiak ordenantza honen osagarri modura onetsiko dira, 
edo, bestela, araudi honen garapen modura.

2. artikulua. Printzipio orokorrak

Araudi hau zuzentzen duten printzipioek ekainaren 23ko 1/2006 Legeak, Uraren Euskal Le
geak, VI. kapituluan azaldutako hornidura, saneamendu, arazketa eta ureztatzeari buruzko arau 
orokorrak betetzen dituzte. Hau dio lege horrek:

Horniduraren arloan, zerbitzuak ematen dituen administrazio publikoak aprobetxamendurako 
emakidaren baldintzak bete behar ditu eta helburu hauek lortzea bilatu behar du:

• Kontsumo publikoko edateko ura hornitzeko sistema bat jartzea, udalerri edo kontzeju 
bakoitzaren jarduera garatzeko emari eta kalitate nahikoa hornituz.

• Kontsumo publikoko ura jatorririk egokienetik eskuratzea, dauden ur baliabideen kalitatea 
eta kantitatea aintzat hartuz eta plangintza hidrologikoaren arabera.

• Hornitutako baliabidean indarrean dagoen araudi tekniko sanitario orokorrak edangarrita
sunerako eskatutako kalitatea lortzea.

• Baliabidea aurreztea eta arrazionalki erabiltzea, bereziki titular diren hornidurei dagozkien 
etxeko, industriako, nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak zehaztasunez ezagutuz, honda
kin uren berrerabiltzea sustatuz eta ura aurrezteko kanpainak eginez.

• Instalazioen kudeaketa efiziente eta jasangarria, besteak beste, hornidurarako eta urezta
tzerako sare bereiziak ezarriz.

• Hornidura unibertsala.

Saneamenduaren eta arazketaren arloan, zerbitzuak ematean isurtzeko baimenaren baldin
tzak bete eta helburu hauek lortzea bilatu behar da:

• Hondakin urak eraginkortasunez hustu eta tratatzea bermatzea, ur masen egoera zaintzeko 
eta haren erabilera motarik ugarienak ahalbidetzeko, berrerabiltzea sustatuz.

• Araztegietako efluenteen uraren kalitatea egokitzea, hiriko hondakin uren arazketari 
buruzko oinarrizko araudia betetzeko, plangintza hidrologikoan ezarritako ingurumen helburuak 
ere errespetatuz.
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• Estolderia eta kolektore sareetara industria, nekazaritza eta abeltzaintza jatorriko hondakin 
urak isurtzea debekatzea, haien ezaugarriek dagokien ordenantzan edo arautegian eskatutakoa be
tetzen ez badute edo zerbitzuari atxikitako instalazioen funtzionamendu zuzena kalte badezakete.

• Toki erakundeek bermatzea euren saneamendu sarearen isuri guztiak egokitzen zaizkiela 
arazketa instalazioaren diseinuko ezaugarriei.

• Instalazioen kudeaketa efizientea, besteak beste, sare bereiziak ezarriz.

• Baimenak aurrerabide teknikoaren eskakizun eta betekizunetara egokitzea. Egokitzapen 
horregatik ez da kalte ordainik egongo eta bete ezean baimena eten edo indargabe daiteke, 
zehapenik ekarri gabe.

3. artikulua. Arau orokorrak

Bai edateko uraren etxeko hornidurak bai hondakin ur husteak bete egingo dute araudi 
honek ezarritakoa, 314/2006 Errege Dekretuan («eraikuntzaren kode teknikoa»), bai KUUPek 
onartuta dauzkaten araudiak eta/edo ordenantzak beteko dituzte, azken horiek aurrekoen aurka 
ez badaude.

Zerbitzua ematean baztertuta geratzen da irabazi asmoa, eta aurrekontu orekari eusteko, 
legez onartutako tarifak aplikatuko dira, zerbitzua autofinantzatzea ahalbidetuko dutenak.

4. artikulua. Eskumenak

Ur hornidurak bere mota guztietan ematea, eta hondakin urak ebaluatu eta tratatzea, Kan
tauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren ur zerbitzuaren (aurrerantzean, Ur Zerbitzua) eskumen 
esklusiboa izango da, eta Partzuergoak berak kontratuko ditu zerbitzuak bere kontura, dagokien 
hornidura kontratua formalizatuz. Haren eredua I) eranskinean erakusten da, eta zuzendu behar 
dituzten baldintzak arautuko ditu.

Hornidura eta saneamendu zerbitzuak osagarriak direnez eta lotuta daudenez, zerbitzuak ez 
ditu isolatuta edo zein bere aldetik emango. Salbuespen gisa, ur zerbitzuak bietako bat baino 
ez du eskainiko, eskatzaileak bestea zergatik nahi ez duen erabat arrazoitu eta zuritzen badu. 
Horrez gain, partzuergoak zergati horiek onetsi beharko ditu.

Eskumen hauek izango ditu Ur Zerbitzuak:

1. Erabiltzaileei hornidura eta saneamendu zerbitzuak ematea, araudi honen eta indarreko 
gainerako araudiaren arabera.

2. Ur azpiegiturako herri lanak eta, uraren zerbitzu publikoari lotuta, horniduraren eta sa
neamenduen ikuspegi biak hartuta, lehen mailako nahiz bigarren mailako sarean, jar edo gara 
daitezkeen zerbitzuak bere buruz, hirugarren pertsonen bidez edo emakidadun gisa, eta bere 
izenean nahiz Kantauriko Urkidetza Ur partzuergoaren kontura eta aginduz, proiektatu, eraiki, 
kontserbatu, berritu eta ustiatzea.

3. Aholkularitza lanak eta kudeaketa sistemak eta finantzaketa moduak bilatzeko lanak egitea, 
aplikagarriak direnak edo nolabait azaldutako azpiegitura eta zerbitzuetan eragiten dutenak.

4. Ur hornidurari eta saneamenduari lotutako beharrizanak ikertzea eta egoki iritzitako plan 
eta proiektu guztiak egitea.

5. Ur hornidura eta saneamendurako eta hondakin urak isurtzeko behar diren emakidak eta 
baimenak eskatzea.

6. Uraren tarifak ezartzeari buruzko ikerketak egitea.

7. Hondakin uren isurien jarraipena, kontrola eta ikuskapena.

8. Abonatuen kudeaketa, neurgailuen kontrola barne, zerbitzuen kontratazioa eta fakturatu 
arteko kontsumoak kontrolatzea, eta diru bilketa kudeatzea.
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9. Hornidura eta/edo saneamendu zerbitzuei buruz egindako eskaerak, kexuak eta errekla
mazioak hartzea, izapidetzea eta erantzutea.

10. Obra berriek edo proiektatutako jarduera aldaketek hornidura eta saneamendu zerbitzuei 
dagokienez bete behar dituzten baldintzak jakinarazi eta ikuskatzea.

5. artikulua. Abonatua

Araudi honen ondorioetarako, abonatua izango da edateko uraren hornidura kontratatuta 
daukan finka, lokal edo industria erabiltzeko eskubidearen titularra.

6. artikulua. Erakunde hornitzailea

Araudi honen ondorioetarako, erakunde hornitzailea izango da Kantauriko Urkidetza Ur 
Partzuergoaren Ur Zerbitzua.

7. artikulua. Estaldura eremua

Araudi hau orokorrean aplikatuko zaie KUUPek ematen dituen hornidura eta saneamendu 
zerbitzuei erakunde horrek uraren ziklo integrala zati batean edo osorik kudeatzen duen udalerri 
eta kontzejuetan.

II. KAPITULUA UR ZERBITZUAREN ETA ABONATUEN 
BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK 

8. artikulua. Ur zerbitzuaren betebeharrak

Ur Zerbitzuak honako betebehar hauek izango ditu; nolanahi ere, araudi honetan erregulazio 
berezia izan duten egoera jakin batzuen ondorioz, Ur Zerbitzuak betebehar bereziak izan ditzake.

Orokorrak: zerbitzuak, eskura dauzkan baliabideekin eta bere eskumeneko eremuan, edateko 
ura banatu eta abonatuen harguneetan jarri behar du, araudi honek eta aplikatu beharreko 
gainerako xedapenek ezarritako baldintzen arabera.

Zerbitzuaren betebeharra: 7. artikuluan definitutako estaldura eremuaren barruan, Ur Zer
bitzuak ur hornidura eman behar dio eskatzen duen orori, eta dagokion hornidura handitu 
eskatzen duen azken abonatu orori, araudi honetan eta indarreko arauetan jasotako baldintza 
tekniko eta ekonomikoetan ezarritakoaren arabera.

Kasu berberetan eta baldintza berdinetan, Ur Zerbitzuak hondakin urak husteko zerbitzua 
emango du, erabilitako edo hondakin uraren huste, garraio eta arazketa zuzena bermatuz, 
horretarako instalazio egokiak daudenean, indarreko legedian, ur baliabideak eta ingurumena 
babesteko ingurumen irizpideak ezartzen dituenak, xedatutakoaren arabera.

Ur Zerbitzuak azpiegiturak eta instalazioak egiteko beharrezko diren inbertsio planetan ze
haztutako epeek eta baldintzek baldintzatuko dute aurreko paragrafoetan aipatutako zerbitzuak 
eskaintzeko beharra.

Uraren edangarritasuna: Ur Zerbitzuak uraren edangarritasuna bermatu behar du, indarreko 
osasun xedapenen arabera, hargunearen amaieraraino edo eraikin barne instalazio orokorraren 
hasieraraino. Kasuan kasuko analisiak egingo ditu, kontsumo publikoko edateko uren kalita
tearen kontrol eta hornidura arloan une bakoitzean indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

Arazketa: Osasun arloko agintariek ematen dituzten arau eta xedapenak bete behar ditu, 
baita, orokorrean, uraren zein isurketen arazketaren arloan eskumena duten gainerako herri 
erakundeek ematen dituztenak ere.

Instalazioen kontserbazioa: Ur Zerbitzuak bere kontura mantendu eta kontserbatu behar 
ditu hornidura eta saneamendurako behar diren sareak eta instalazioak.

Zerbitzuak emateko erregulartasuna: Ur Zerbitzuak erregulartasunari eutsi behar dio ur hor
niduran. Nolanahi ere, ez zaizkio egotziko zerbitzu horiek eteteak araudi honetan adierazitako 
kasuetan.
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Premiazko jakinarazpenak: Ur Zerbitzuak jakinarazpenak hartzeko zerbitzu iraunkorra eduki 
behar du. Abonatuek edozein ordutan jo ahalko dute zerbitzu horretara, matxurak jakinarazteko 
edo larrialdietan informazioa jasotzeko.

Erreklamazioak: Ur Zerbitzuak idatziz egindako erreklamazioei erantzun beharko die, uz
tailaren 1eko 142/2014 Dekretuak, kontsumoko erreklamazioorriei eta kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzkoak, xedatu
takoaren arabera.

Tarifak: Ur Zerbitzuak uneanunean dagokion ordenantzan onartuta dauzkan tarifak aplikatu 
beharko dizkio ezarrita dauzkan hornidura motei.

Kontsumoa: Ur Zerbitzuak ura aurreztea eta arrazionaltasunez erabiltzea sustatu beharko 
du abonatuen artean.

Bisitak instalazioetara: Ur Zerbitzua aginte eta hezkuntza zentroekin kolaboratzera behartuta 
dago, ustiapen beharrizanekin bat etorriz, abonatuek, erabiltzaileek edo publikoak, oro har, 
funtzionamendua ezagut dezan.

9. artikulua. Ur Zerbitzuaren eskubideak

Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoak, oro har, honako eskubide hauek izango ditu; nolanahi 
ere, egoera jakin batzuei lotuta beste eskubide batzuk ere sor daitezke:

Barne instalazioen ikuskapena: indarrean dagoen legediari esker, beste administrazio organo 
batzuek ere eskumenak izan ditzakete; nolanahi ere, edozein arrazoi dela bide zerbitzuan edo 
erabiltzen ari diren edo egon daitezkeen horniduraren barne instalazioak ikuskatu, berrikusi eta 
horietan esku hartzeko eskubidea Ur Zerbitzuarena izango da.

Fakturazioagatik kobratzea: abonatuari arauz egindako fakturazioen edo karguen zenbatekoa 
jasotzeko eskubidea dauka Ur Zerbitzuak.

10. artikulua. Abonatuen betebeharrak

Abonatuek, oro har, honako betebehar hauek izango dituzte; nolanahi ere, araudi honetan 
erregulazio berezia izan duten egoera jakin batzuen ondorioz, abonatuek betebehar bereziak 
izan ditzakete.

Ordainagiriak eta fakturak ordaintzea: Jasotzen dituen prestazioen ordainetan, Ur Zerbitzuak 
uneoro onartuta dauzkan prezioen arabera egiten zaizkion karguak zein dagokion ordenantzan 
arautzen diren berariazko zerbitzuek sortutakoak ordaindu beharko ditu abonatu orok.

Ur kontsumoei dagokienez, ordaintzeko betebeharra luzagarria izango da barne instalazioak 
ondo ez eraiki edo zaintzeagatik, matxura edo isuria izateagatik sortu badira.

Instalazioen kontserbazioa: Eraikuntzaren kode teknikoak horretarako xedatzen duen guztia 
ere kontuan izanda, abonatu orok era zuzenean erabili beharko ditu bere zerbitzura dauden 
instalazioak, haiek erarik egokienean zaintzeko behar diren neurri guztiak hartuz, eta sarera 
kutsatzaile izan daitezkeen urak itzultzea ekidinez. Gainera, kontagailua eta hargune instala
zioak manipulatu ez direla bermatzen duten zigiluak ukitu gabe izango ditu eta hura irakurtzeko 
baldintza honetan izango du.

Isuriak: isurketak egiterakoan, indarreko legeriak ezarritako muga eta baldintzak eta Ur 
Zerbitzuak onesten dituen arauek ezarritakoak zaintzea.

Hondakin solidoak, nahaskorrak ez diren bestelakoak edo uretan disolbatzeko zailtasunak 
dauzkatenak eta, oro har, husteko sistemetan, estoldetan eta hiri saneamenduan buxadura 
arazoak, oztopoak edo gorabeherak sor litzaketenak ez botatzea.

Soberako urak isurtzearekin batera, produktu kaltegarriak, arriskutsuak, ez biodegradaga
rriak, nahiz uraren kutsaduratik babestu eta hura prebenitzeko jardunbideek gomendatzen ez 
dituztenak, zein Uraren Euskal Agentziaren Ur Zerbitzuak debekatutakoak edo gomendatzen 
ez dituenak isurtzea ekiditea.
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Instalazioetarako eta ikuskapenetarako erraztasunak: hornidura bat eskatzen duen pertsona 
orok erraztu beharko dio Ur Zerbitzuari hornidura jasoko duen jabetzan behar diren elementuak 
jartzea, eta sartzen utzi beharko die erakunde horrek baimendutako langileei, hala frogatzen 
dutenei, hornidurari lotuta behar duten guztia egiaztatu ahal izateko.

Halaber, Ur Zerbitzuari laga behar dio neurgailuak eta kasu bakoitzean egoki diren elementu 
lagungarriak jartzeko behar diren lokalak, esparruak eta kutxatilak erabiltzen.

Hirugarrenei desbideratzea: abonatuek ezingo diete inolaz ere hirugarren pertsonei ura laga, 
ez doan ez ordainduta, izan betiko nahiz aldi baterako, eta euren horniduran gertatzen den iruzur 
ororen erantzule dira, eurek zein euren mendeko beste edonork egina izan.

Halaber, ez dute jarriko ez baimenduko efluente edo isurien loturarik, aldi baterako nahiz 
betiko izan, kontratuan jasotakoaz beste lokal, finka edo etxebizitza batzuetatik etorrita.

Matxurak jakinaraztea: abonatuek, guztien eta euren onerako, Ur Zerbitzuari jakinarazi be
harko diote banaketa sare nagusian edo saneamendu sarean gertatutako edo euren ustez gerta 
litekeen matxura edo gorabehera oro.

Zerbitzuen erabilerak eta helmena: abonatuek kontratatutako moduan eta erabileretarako 
erabili behar dute hornitutako ura.

Horrez gain, instalazioetan edozein aldaketa egiteko kasuan kasuko baimena Ur Zerbitzuari 
eskatzeko betebeharra ere badaukate, aldaketa horrek kontratatutako hornidura emariak 
areagotzea edo jasotzaile kopurua aldatzea eragiten badu.

Edozein karirengatik, egin ohi duen kontsumoaren edota isurketen neurria, ezaugarriak, zein 
biak batera, nabarmen aldatzen dituenean, edo edateko uraren erabilera aldatzen duenean, 
Ur Zerbitzuari jakinarazi behar dio, baldin eta aldaketa horren ondorioz tarifak aldarazi edo, 
orokorrean, kontratuaren baldintzak aldatu beharra badago.

Baja jakinaraztea: horniduran baja hartu nahi duen abonatuak Ur Zerbitzuari jakinarazi be
harko dio baja hori, nolanahi ere, hornidura hori amaitu behar den eguna gutxienez 15 egun 
lehenago adieraziz.

Titularra aldatzen denean, aldaketa egunaz gain, kontagailuak egun horretan duen irakurketa 
ere jakinaraziko da.

Emariak berreskuratzea: abonatuek, euren instalazioetan igerilekuak, hozteko ekipoak edo 
hozkailuak badauzkate, energia termikoa eramateko baliabide gisa ura erabiltzen dutenak, 
birziklatzeko ekipoak jarri beharko dizkiete instalazio horiei, eraikuntzaren kode teknikoan 
agintzen denez.

Instalazioen independentzia: finka berean, banaketa publikoko urarekin batera, beste jatorri 
bateko ura dagoenean, abonatuak barne sareak eta instalazioak jarri beharko ditu, urak haietatik 
bereizita ibiltzeko edo biltegiratzeko, jatorri batekoak eta bestekoak nahasteko posibilitaterik 
egon gabe.

Hornidura publikoko sareak hornitzen ez dituen urek, haien azken helmuga udal sanea
mendu sarea bada, saneamenduari dagozkion kuotak ordaindu beharko dituzte. Gainera, sa
neamendu sareari ekarritako emariak neurtzeko, emarineurgailu bat jarri beharko dute, euren 
kontura, euren jabetzako irteera putzuan.

Ura aurreztea: ura arrazionaltasunez erabiltzea, xahutzea ekidinez, eta Ur Zerbitzuari ura 
aurrezteko sustatzen dituen kanpainetan laguntzea.

11. artikulua. Abonatuen eskubideak

Abonatuek, oro har, honako eskubide hauek izango dituzte; nolanahi ere, egoera jakin 
batzuei lotuta beste eskubide batzuk ere sor daitezke:

Uraren edangarritasuna: harguneetan jasotzeko indarreko lege xedapenetan ezarritako 
edangarritasun baldintzak betetzen dituen ura.
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Zerbitzu iraunkorra: edateko uraren hornidura etengabe edukitzeko, haien hornidura kon
tratuan adierazitako baldintzen arabera, muga bakarrak araudi honetan eta aplikatu beharreko 
gainerako xedapenetan ezarritakoak izanik.

Baldintza arruntetan, uraren saneamendu zerbitzu iraunkorra (estolderia eta arazketa) 
edukitzeko, agiri honetan adierazitako etenaldi edo eteteak gerta badaitezke ere.

Fakturazioa: jasotako zerbitzuak une bakoitzean indarrean dauden kontzeptu eta zenbatekoen 
arabera fakturatzeko.

Irakurketen maiztasuna: Ur Zerbitzuak hornidura kontrolatzen duen neurgailuaren irakurketa 
egiteko.

Fakturazioaren maiztasuna: jasotzen dituen zerbitzuen faktura egina izateko, KUUPen zerga 
ordenantzan ezarritako maiztasunarekin.

Kontratua: kontratu bat idatzia egina izateko. Horniduraren oinarrizko baldintzak hizpatuko 
dira kontratu horretan, araudi honen VIII. kapituluan ezarritakoak.

Barne instalazioak egitea: Abonatuek askatasunez hautatu ahalko dituzte barne instalazioak 
egingo dituen instalatzaile baimendua, nahiz materialaren hornitzailea, zeinak arauz eskatzen 
diren preskripzio teknikoak bete beharko baititu. Barne instalazioak egiten amaitutakoan eta 
alta eskaerarekin batera, betearazpen ziurtagiria aurkeztu beharko du.

Aurrekoaren salbuespen gisa, kontsumoen kontrolerako kontagailua ez da barne instala
ziotzat joko, zein ere den haren egoera.

Erreklamazioak: Ur Zerbitzuaren edo haren langileen jardueraren kontrako erreklamazioa 
egiteko, araudi honetan jasotako prozeduren bitartez. Erreklamazioa ur horniduraren baldintzak 
betetzeari buruzkoa denean, erreklamatzaileak hornidura kontratuaren titular izaera edo horren 
lege ordezkaria izatea egiaztatu beharko du.

Argibideak: zerbitzuak hur hornidurari eta hondakin ura husteari lotuta sortutako galdera 
guztiak egiteko; baita prozedura horren bidez egindako kontsulta guztiei buruzko idatzizko 
erantzuna jasotzeko ere. Halaber, eskatzaileak hala eskatzen badu, indarrean dagoen araudi 
aplikagarriaren informazioa jasotzeko eskubidea ere izango du, baita Ur Zerbitzuak une hone
tako araudiaren ale bat emateko eskubidea ere, abonatuarentzako arreta bulegoetan irakurtzeko.

Zigiluak altxatzea: premiazko kasuetan, baimendutako instalatzaile batek kontagailuaren 
zigilua altxatu ahalko du, Ur Zerbitzuari jardun eta hurrengo 24 orduetan jakinaraziz.

12. artikulua. Instalazioak

Zerbitzua ematen dituzten instalaziotzat ondoren adieraziko diren taldeetakoak joko dira, 
baldin eta hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak egiteko etengabe erabiltzen badira.

A. HORNIDURA INSTALAZIOAK.

13. artikulua. Erregulazio andelak

Jadanik tratamendua jaso duen ura banaketasarera bideratzen den arteko aldian bildurik 
edukitzen duten ontzien multzoa dira.

14. artikulua. Banaketa sarea

Banaketa sarea edateko ura presiopean bideratzen duten tutuen eta kontrol eta maniobra 
elementu guztien multzoa da, eta abonatuentzako harguneak sare horretatik eratortzen dira.

Edateko uraren banaketa sareko edozein puntutako eta harguneetako jarduketa oro Ur 
Zerbitzuko langileek egingo dute, edo zerbitzuak jarritako pertsonek.

15. artikulua. Arteria

Hornitutako eremuko sektoreak lotzen dituzten banaketa sarearen hodia eta haren elemen
tuak dira arteria, eta bertan ezin da hargunerik egin.
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16. artikulua. Bideko hodiak

Bideko hodiak dira bide batetik doazen banaketa sarearen hodiak. Haietatik aterako dira, 
beharrezkoak badira, hornidurarako harguneak, ureztatze ahoak eta suteen aurkako harguneak.

17. artikulua. Harguneak

Hodi guztiak eta, kasuan kasu, bideko hodiak edo, oro har, banaketa sarea, hornitu nahi den 
finka, lokal, lurzati edo instalazioaren barne instalazioari lotzen dituzten bestelako elementuak 
dira. Hartzeko dispositiboaren ondoondoren balbula bat jarriko da.

Elementu hauek izango ditu harguneak:

Hartzeko dispositiboa: Banaketa sarearen hodiaren gainean jarrita dago eta hargunearen 
bidea irekitzen du. Zerbitzuak komenigarri baderitzu, hartzeko giltza bat jarriko da.

Adarra: hartzeko dispositiboa eta instalazio pribatuaren hasiera lotzen dituen zatia da.

Erregistroko giltza: hargunearen gainean jarrita dago, bide publikoan edo eraikinaren edo 
finkaren mugaren ondoan. Ur Zerbitzuak edo baimendutako pertsonak baino ez du maniobra
tuko, eta abonatuek, jabeek edo hirugarren pertsonek ezin dute hura manipulatu. Erregistro 
kutxatila batean gordeta egon beharko du. Kutxatila behar bezala homologatuta egongo da 
eta maniobratzea eta konpontzea ahalbidetuko du.

18. artikulua. Ur hornidurarako barne instalazioak

Ur hornidurarako barne instalazioa abonatuaren eraikinaren hormafatxadaren atzeko edo 
jabetza pribatuarekiko mugaren atzeko hodiak eta kontrol, maniobra eta segurtasuneko ele
mentuak dira.

Horien mantentzelanak jabeen esku egongo dira.

B. SANEAMENDUKO INSTALAZIOAK.

19. artikulua. Barnekoak

Saneamenduko barne instalazioa.

Saneamenduko barne instalazioa abonatuaren etxebizitza edo lokalaren eta eraikinaren 
barruan saneamenduko harguneraino hondakin urak jasotzen dituzten hodiak, putzuak eta 
ponpaketak eta haien kontrol elementuak dira.

Euri uren barne instalazioak.

Euri uren barne instalazioa abonatuaren etxebizitza edo lokalaren eta eraikinaren barruan 
euri uren harguneraino euri urak jasotzen dituzten hodiak, putzuak eta ponpaketak eta haien 
kontrol elementuak dira. Euri uren barne sareaz hitz egingo da higiezinean sare bereizia da
goenean.

20. artikulua. Saneamenduko harguneak

Higiezinaren barne instalazioak eta bideko kolektoreak lotzen dituzten hodiak eta elemen
tuak dira.

Elementu hauek izango ditu harguneak:

Abiapuntuko kutxatila: jabetzaren mugaren ondoan kokatuko da beti, finkatik kanpo. 
Kutxatila hori kontrolekoa izango da C motako erabiltzaileentzat (ikus IV. eranskina).

Hodiak: Abiapuntuko kutxatiletatik saneamendu sareari lotzeko putzuetaraino doazen hodi 
zatiak dira.

Lotuneak: Hargunearen hodiak eta estolderia sarea lotzeko guneak dira.

Harguneak hargune bateratuak, euri urenak edo ur beltzenak izan ahalko dira, eramaten 
dituzten urak mistoak (sare bateratua), euri urak edo ur beltzak diren.
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21. artikulua. Bideko kolektoreak

Bideko kolektoreak dira bide batetik doazen estolderia sarearen hodiak. Haietan egongo 
dira, kasuan kasu, saneamenduko harguneak eta kainu zuloak.

Hauek bereizten dira:

Bideko kolektore bateratuak.

Bertan euri uren eta ur beltzen hargune bateratuak eta kainu zuloak lotzen direnean.

Euri uren bideko kolektoreak.

Sare bereizia egonez gero definitzen dira. Kolektore horietan euri uren harguneak eta kainu 
zuloak baino ez dira lotzen.

Ur beltzen bideko kolektoreak.

Sare bereizia egonez gero definitzen dira. Kolektore horietan ur beltzen harguneak baino ez 
dira lotzen, edo hargune bateratuak, higiezinen batean sare bereizirik ez badago.

22. artikulua. Arteria kolektorea

Estolderiaren sektoreak lotzen dituzten banaketa sarearen kolektorea eta haren elementuak 
dira arteria kolektorea, eta bertan ezin da hargunerik egin.

23. artikulua. Estolderia sarea

Estolderia sarea saneamenduko harguneak lotzen diren kolektore guztiak eta haien manio
bra eta kontrol elementuak dira, hondakin ura eramaten dutenak.

24. artikulua. Arazketa instalazio partikularra

Hondakin urak ondoren egoera egokietan kolektoreetara, lurrera edo ubidera isurtzeko 
tratatzen dituzten elementuak.

Ur tratatuen arabera, hauek bereizten dira:

• Ur beltzen arazketarako instalazio partikularra.

• Industria uren arazketarako instalazio partikularra.

25. artikulua. Hondakin uren arazketarako instalazioak

Herri bateko kolektore saretik datozen hondakin urak ondoren ubide publikora isurtzeko 
tratatzen dituzten elementuak.

III. KAPITULUA HARGUNEAK

A. HORNIDURAKO HARGUNEAK.

26. artikulua. Emakida

Edateko ura hornitzeko hargunea ematea Ur Zerbitzuari dagokio. Araudi horretan ezarritako 
baldintzak eta inguruabarrak betetzen diren kasuetan, Ur Zerbitzuak haren arauen arabera eman 
beharko du. Emakidarako baldintza hauek bete beharko dira:

• Hornitu beharreko higiezina horniduraren estaldura arean kokatuta egotea.

• Hornitu nahi den higiezinak barne instalazio aproposak eskuragarri izatea, araudi honen 
arauekin bat etorriz.

• Zerbitzatuko den higiezinak obra, okupazio, jarduera... lizentzia edukitzea, hargunea 
justifikatzen duena.

• Hornituko den higiezinak hondakin eta euri urak isurtzeko hargunea edukitzea, edo haiek 
husteko sistema konponduta edukitzea, kasu horretan, horretarako behar diren baimenak izanik.
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• Higiezinarekin muga egiten duten kale edo plaza publikoetan, edo hark fatxada duenetan, 
edateko uraren hornidura sarearen hodi publikoak jarrita eta zerbitzuan egotea.

Bide publikoan espaloi bien azpiko hodiak proiektatuta daudenean, haiek kasu horri dago
kionaren kontrako espaloian egoteak ez du inolaz ere ekarriko arestiko paragrafoa betetzea.

• Industria, merkataritza eta etxeko kontsumoaz besteko beste jardueretarako erabiltzen den 
uraren hornidura Partzuergoaren uneanuneko urbaliabideen menpe egongo da.

• Nekazaritza horniduren emakida hileko 750 metro kubikokoa izango da gehienez, 1315 
milimetroko kontagailu bat jarriz kontrolatuta. Kontratu horiek kuotan ezarritakoa baino ur 
gehiago kontsumitu behar balute, baimena eskatu beharko diote Zerbitzuak, eta hark baimen 
hori ukatu ahalko du, edo lehenago sarea abonatuaren kontura egokitzea jar lezake baldintza.

• Landa lurzoruetan edo urbanizaezinetan, indarreko hirigintzari buruzko legediak onartzen 
duen kasuetan baino ez dira hornidurak emango.

27. artikulua. Uraren erabilerak

Zerbitzuaren emakida erabilera hauetara mugatuko da:

• Etxeko erabilera.

— Etxebizitzak, banakoak edo auzokoen komunitateak, baimena eta bizitegi erabilera dauzka
tenak.

— Ikastetxe arautuak.

— Ospitaleak, osasun zentroak edo antzekoak.

— Zentro erlijiosoak.

— Unibertsitateak, adinekoen eta ikasleen egoitzak.

— Kuartelak, polizia etxeak eta segurtasun indarren bestelako eraikinak.

— Etxeko ur beroa berotzeko zentralak.

— Iturri publikoak.

• Abeltzaintzako erabilerak. Jarduera lizentzia badaukate.

• Industria, merkataritza eta gainerako kontsumoak.

— Negozioko lokalak edo industriak, jarduteko JEZn alta behar dutenak.

— Administrazioen eta haien erakundeen lokalak, euren erabileragatik beste batzuetan 
sartuta ez daudenak.

— Garaje partikular, trasteleku eta oro har jarduerarik gabeko lokalentzako hornidurak.

— Ostalaritza.

— Obren eraikuntza.

— Lorategien eta igerilekuen ureztaketa finka partikularretan.

— Udal kontsumoak.

— Suteen aurkako borroka.

28. artikulua. Jarduerak estaldura eremuan

Araudi honen 7. artikuluan definitutako estaldura eremuaren barruan hornidura osorako 
baldintzak bete eta hargune emakida formalizatu denean, Ur Zerbitzuak hargunearen hartzeko 
puntua erabakiko du.
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Hornidura berrien emakida, hornidura berri horiek estaldura eremuaren barruan daudenean 
baina hornidurarik gabeko tokiak direnean edo hornidura izan arren alde horretan egon dauden 
instalazioen zabalkuntza edo aldaketa behar dutenean, beti egongo da hornikuntzaren baldintza 
teknikoen eta Ur Zerbitzuak onetsiko dituen inbertsio planen pentzura.

Nolanahi ere, kontsumitu nahi den puntuaren inguruan banaketa sarerik ez dagoenean, 
Ur Zerbitzuak banaketa sarea hargunearen lotura baimentzen den punturaino luzatzeko es
katu ahalko dio eskatzaileari. Luzapena Ur Zerbitzuak ezarritako zehaztapen teknikoen arabera 
egingo da, eta eskatzailearen kontura. Banaketa sarea luzatzeko obrak amaitutakoan, zati berria 
Ur Zerbitzuaren jabetzakoa izango da eta, horregatik, eskatzaileak ez du ordainik jasoko. Ur 
Zerbitzuak eraikitako luzapena erabili ahalko du, eskatzailearen eremutik gertukoetan etorki
zunean hornidurak elikatzeko, zati horrek daukan garraio ahalmena gainditzen ez badu, hura 
eraikitzeko ezarritako dimentsioen arabera.

Ur hornidurarako harguneak Ur Zerbitzuak edo berak baimendutako pertsonak egingo ditu, 
araudi honetan horretarako ezarritako guztiaren arabera.

Emari bat hornitzen duenean Ur Zerbitzuak ez du zertan presio zehatz bat eman behar.

Emari jakin baterako presio nahikorik ez badago, eskatzaileak gainpresio sistema partikular 
bat jarri eta mantendu beharko du, eraikuntzaren kode teknikoaren HS4 atalean (ur hornidura) 
xedatzen denez.

Presioa gehiegizkoa bada abonatuak jarri eta mantendu beharko ditu presioa murrizteko 
balbulak.

Zerbitzuak presioa aldatu ahalko du egokia baderitzo.

Hornikuntzarik batere ez duten edo behar bezainbateko hornikuntza ez duten guneetako 
eskatzaile guztiek ordaindu beharko dituzte fondo galdura eta euren pentzura kontsumoeskari 
berria asetzeko sarea zabaldu edo aldatu beharrak sortzen dituen gastu guztiak.

Sarea zabaldu edo aldatzen den guztietan, Ur Zerbitzuak horren baldintza teknikoak finka
tuko ditu.

Ur Zerbitzuak ez du betebeharrik izango sarek eta instalazioak hirigintza jardueren ondorioz 
aldatu, luzatu eta indartu behar direnean, sare eta instalazio horien trazadurak edo kokapenak 
oztopo, eragozpen edo zortasun ez izateko.

Poligono eta urbanizazio sortu berrien barruan egiten diren jarduerak, estaldura eremuaren 
barnekoak, salbuetsita geratzen dira artikulu honen arestiko puntuetan ezarritako betebehar 
eta baldintzetatik, eta hurrengo artikuluan xedatutakoak arautuko ditu.

29. artikulua. Urbanizazioak eta poligonoak

Araudi honen ondorioetarako, urbanizazioak eta poligonoak lurrak dira, zeinetan hirigintza 
jarduerak lurra bananduta dagoen lurzati edo orubeen arteko eta haien eta hirigunean eraikitako 
eremuaren arteko bide eta zerbitzuko azpiegitura bat sortu, aldatu edo handitzea eskatzen baitu.

Urbanizazio eta poligono pribatuen barne sare oro Ur Zerbitzuaren jabariko kanpoko ho
diekin lotzeko, emarineurgailu orokor bat jarri beharko da poligonoaren sarreran. Kontagailu 
orokor horri jabekideek erabakitako pertsona fisiko edo juridikoaren izenean emango zaio alta 
eta haren kontura jarriko da. Kontagailu horren xedea urbanizazio eta poligonoetako insta
lazio probatuen mantentze urriegiaren ondorioz sor litezkeen metro karratuak ur neurtu eta 
fakturatzea da. Fakturatuko den ur bolumena honela kalkulatuko da: kontagailu orokorrean 
neurtutako metro karratuak ken urbanizazio eta/edo poligonoaren sare partikularrean alta eman
dako banako kontagailuak.

Arestian definitutako poligono edo urbanizazioarentzako hargune edo hornidura edo bertan 
kokatutako orube edo higiezinentzakoa emateko, baldintza hauek bete beharko dira lehenago:
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a) Barne banaketa sareen eta urbanizazio edo poligono horiei ura behar bezala hornitzeko 
behar diren gainerako instalazioen eskemak Ur Zerbitzuak onartutakoak izango dira, eta gai
tasuna duen teknikari batek idatzitako proiektuan definitu eta dimentsionatu beharko dira, 
partzuergoak onartuta, aplikatu behar diren araudiak eta ordenantzak eta KUUPen arau tekni
koak batez, urbanizazio edo poligonoaren sustatzaile edo jabearen kontura.

b) Onartutako proiektuan definitutako obrak eta instalazioak, nahiz Ur Zerbitzuak baimenduta 
haiek egin bitartean sartzen diren aldaketak, osorik egingo dira urbanizazio edo poligonoaren 
sustatzaile edo jabearen kontura, gaitasuna duen teknikari batek eta, kasuan kasu, industriako 
lurralde bulegoak homologatutako enpresa instalatzaile batek zuzenduta.

Ur Zerbitzuak, obrak egin bitartean, nahiz haiek jaso edo zerbitzuan jartzean, era egokian 
egin direla eta proiektuan aurreikusitako materialen kalitateei buruzko zehaztapenak bete direla 
bermatzeko komenigarri deritzen proba eta saiakuntza guztiak eskatu ahalko ditu, eta proba 
horiek eragindako gastuak urbanizazioaren sustatzaile edo jabearen kontura izango dira.

Urbanizazio edo poligonoaren sustatzaile edo egileak ez du inolaz ere baimenik izango 
balizko erakin, orube edo lurzatietan hornidura harguneak egiteko, lehenago Ur Zerbitzuak 
idatziz baimendu gabe.

c) Barne sareen edo poligonoen eta Ur Zerbitzuaren eskumeneko kanpoko hodien arteko 
lotunea edo lotuneak nahiz urbanizazioak ezarritako beharrizan berrien ondorioz haietan egin 
behar liratekeen aldaketak, Ur Zerbitzuak ezarriko ditu eta artikulu honetako a) idatz zatian aipa
tutako proiektuan geratuko dira guztiz mugatuta eta urbanizazioaren sustatzaile edo jabearen 
kontura egingo dira.

Sistema orokor publikoetarako lotura sareak egindakoan, udalaren edo kontzejuen 
jabetzakoak izango dira eta KUUPek kudeatuko ditu. Haiek, ordea, uko egin ahalko diote hauek 
jasotzeari eta sistema orokorrekiko lotuneak baimentzeari, obrak berak ezarritako irizpide tek
nikoei jarraiki egin ez badira.

30. artikulua. Ezaugarriak ezartzea

Harguneen ezaugarriak, bai dimentsioei, osagaiei eta materialen mota eta kalitateari 
dagokienez, bai egiteko moduari eta lotuneari dagokienez, Ur Zerbitzuak erabakiko ditu, 
eraikuntzaren kode teknikoan hornituko den higiezinaren erabilerarako, aurreikus daitezkeen 
kontsumoetarako eta presio baldintzetarako ezarritakoaren eta araudi honen II. eranskinean 
(“edateko ura hornitzeko harguneak egiteko arau teknikoak”) jasotako zehaztapenen arabera.

Gune batean eskatutako eskaria dagoen hargunearen eta/edo banaketa sarearen hornidura 
ahalmena baino handiagoa denean, haren ezaugarriak aldatzeko gastuak eskatzaileak ordain
duko ditu.

Hornidura puntuen presioa banaketa sare nagusiaren aldagarri teknikoen mende egongo da.

Abonatuek ezingo dute inolaz ere ez harguneetan ponpatze gailuak edo banaketa sareen 
baldintzak aldatu edo horietan eragina izan dezaketen edozein gailu sartu.

31. artikulua. Eskabideak izapidetzea

Hargunea interesdunak eskatuko dio Ur Zerbitzuari berak horretarako emango dion inpri
maki normalizatuan.

Eskabidearekin batera gutxienez agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

a) Kokapen, iturgintza, saneamendu eta suteen (baleude) planoak.

b) Betearazpen ziurtagiria eta instalazioen tipifikazioaren arabera behar diren gainerako 
agiriak.

c) Jabetzaren eskritura edo eskatzen den hargunea jarriko zaion higiezinaren erabilgarrita
sunaren frogagiria.
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Hargunea abeltzaintza erabilerarako baldin bada, edo landa zonan bada etxekoa ez beste 
erabilera baterako, orduan Arabako Foru Aldundiko abeltzaintza erregistroan alta egoeran 
egotea ziurtatzeko agiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

d) Obren udal lizentzia zenbakia eta eman zen data.

e) Behar den baimena, hargunearen trazadurak jabetza pribatuari eragiten dion kasuetan.

f) Hala behar duten jarduerek isuria baimentzeko eskabidea aurkeztu beharko dute.

Eskatzaileak ematen dituen datuak, higiezinaren ezaugarriak eta banaketa sareen egoera 
aztertuta, Ur Zerbitzuak, gehienez eskabidea aurkeztu eta hogeita hamar egun balioduneko 
epean, eskatutako hargunea edo harguneak onartzeko edo ukatzeko erabakia jakinaraziko dio 
interesdunari eta, azken kasuan, ukatzeko zioak ere bai.

Era berean, eskatzaileak hogeita hamar egun naturaleko epea izango du Ur Zerbitzuak egin
dako errekerimenduak formalizatzeko edo haren aurrean egokitzat jotzen dituen alegazioak 
aurkezteko, halakorik balego. Epe hori igaro bada eta arauz jasotakoa ez bada bete, orduan 
eskaera bertan behera utzi duela ulertuko da, eta Partzuergoak ez du inolako betebehar gehia
gorik izango.

Eskaera onartuta, gehienez hamabost egun balioduneko epean jakinaraziko du Ur Zerbitzuak 
hargunea edo harguneak zein baldintzetara egokitu behar den, baita emakida eta gauzatze 
baldintzak ere.

32. artikulua. Emakidaren xedea

Edateko uraren banaketa sareetarako hargune emakidak eraikuntzako unitate independente 
bat, bide publikorako sarbide zuzena duena, fisikoki osatzen duen higiezin bakoitzarentzat 
egingo dira.

Araututakoa aplikatzeko, eraikuntzako unitate independentea sartzeko atari komuna duten 
etxebizitzen eta/edo lokalen multzoa, nahiz pertsona fisiko edo juridiko bakarrarenak diren 
merkataritza eta industria eraikinak dira, zeinetan industria edo merkataritza jarduera bakarra 
egiten baita.

Eraikuntzako unitate independentearen beheko solairuetan dauden lokalak, sarbide komunik 
ez baleukate ere, higiezinaren kontagailu bateria orokorretik hornitu beharko dira.

33. artikulua. Emakida formalizatzea

Alderdi biek emakidaren baldintzak onartutakoan, hitzarmen horrek ez du eraginik izango 
eskatzaileak araudi honen arabera leuzkakeen betebehar ekonomikoak bete arte.

34. artikulua. Egitea eta kontserbatzea

Ur hornidurarako harguneak Ur Zerbitzuak edo berak baimendutako pertsonak egingo ditu, 
araudi honetan horretarako ezarritako guztiaren arabera.

Dena den, eskatzaileak ordainduko ditu hargunea egiteak eragindako gastuak.

Harguneak egiteko, bide publikoan zein pribatuan lubakiak egin edo itsutzea eta hor
metan zein zoladuran zulo edo erretenak egitea abonatuak kostuak bere kontura eta bere 
erantzukizunpean egingo ditu. Abonatua obren erantzule bakarra izango da, eta Ur Zerbitzuak 
azalduko dizkion jarraibideen arabera burutu beharko ditu.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Ur Zerbitzuak berak burutu ahal izango ditu 
obra horiek, eskatzailearen kontura, beti ere berak horrela egiteko eskatzen dionean.

Dagoen saretik mozteko balbularainoko lotunea Ur Zerbitzuak egingo du beti sustatzailearen 
kontura.
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Hargunearen ordezte, konpontze eta mantentze lanak ere uren udal zerbitzuak egin beharko 
ditu, eta higiezinaren jabeak ezingo du hargunearen ingurua aldatu uren udal zerbitzuak bera
riazko baimena eman ez badu.

Instalazio hori Ur Zerbitzuarentzat lan egiten duten langile baimenduek baino ezingo dute 
manipulatu, eta hornitutako higiezinaren jabeak ezingo du aldatu haren egoeraren ingurunea 
hark berariaz baimenik eman gabe.

Orokorrean, Ur Zerbitzuak bide publikoaren amaieraraino edo finka pribatuaren mugaraino 
mantenduko ditu harguneak.

B. SANEAMENDUKO HARGUNEAK.

35. artikulua. Estolderia sarera lotzeko nahitaezkotasuna

Hiri lurzoruan kokatutako eraikin, finka edo jabetza orok, zein ere den haren erabilera, eta 
zein ere diren haren ur horniduraren iturriak, estolderia sarera lotu eta isuri beharko ditu bere 
hondakin urak, dagokion baimena lortzen badu.

Hondakin urak isurtzeko, beharrezkoa izango da horiek xedatutako eta aitortutako ezau
garriek isurketak direlaeta KUUPek dagokion unean ezarritako arauek eta indarrean dauden 
legediak araututako betebeharrak betetzea.

Eraikina, finka edo jabetza hiri lurzoruan kokatuta ez badago, baina eremu urbanizagarrian 
edo hirigunearen zabalgunean badago, haren erabilera plangintzarekin bateragarria bada edo, 
nolanahi ere, hiri saneamenduak haren isuriak hartu ahal baditu eta estolderia hodi batetik 200 
metro baino gutxiagora badago, bertara isuri beharko du eta, horretarako, Ur Zerbitzuaren 
irizpideen arabera, dagokion sarearen luzapena egingo du bere kontura.

Arestiko puntuko kasu berean, baina distantzia 200 metrotiko gorakoa bada, banako arazketa 
sistema bat onartuko da, gero efluentea lurrari aplikatuz, Mendebaldeko Kantauriko Mugapen 
Hidrografikoaren berariazko baimena edukiz gero.

36. artikulua. Harguneak

Saneamenduko hargunea Ur Zerbitzuak egoki deritzon gunean lotuko da saneamendu 
sarera. Halakorik ez dagoen tokian, putzu bat egingo da, eskatzailearen kontura, hargunearen 
eta saneamendu sarearen arteko lotunean.

Saneamendu hartunearen diseinuak eta eraikitzeak hura estankoa dela ziurtatuko dute, batez 
ere, saneamendu sareari lotzen zaion lekuari dagokionez. Ur Zerbitzuak hartunearen hasieran 
eta sareari lotzen zaion lekuan kutxetan jartzea eska dezake, baita emarien kontrol eta kopuru
rako kutxetak egitea eta neurketa sistemak jartzea ere. Hori dena KUUPen zehaztapenen arabera 
egingo da, eraikuntzaren kode teknikoan eta araudi honen III. eranskinean (“saneamenduko 
harguneak egiteko arau teknikoak) jasotako zehaztapenetan xedatutakoaren arabera.

Beti ere, saneamenduko hartuneak, egiturari dagokionez zein kimikoki, eraman beharreko 
uren jazarkortasunari eusteko moduan proiektatu eta burutu beharko dira.

37. artikulua. Sare bereizia

Eraikin berrietan Ur Zerbitzuak ur beltzetarako eta euriuretarako hartune bana instalatzeko 
eskatuko du, bai eta, horren ondorioz, huste zerbitzua egiten zaion eraikin edo finkan urak 
bereizteko sarea jartzea ere, kolektoreen sare bereizia egon zein ez.

38. artikulua. C motako industria eta merkataritzako erabiltzaileak

C motako erabiltzaileek (ikus IV. eranskina), hargunea egin aurretik, kontrol kutxatila bat 
eduki behar dute, propioa eta irisgarria, zeinean bat egingo baitute isuri baimenean sanea
mendu sarera isurtzea baimendutako isuri guztiek.

Hala eskatzen zaien erabiltzaileek, euren instalazioetan, neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak 
jarri beharko dituzte. Haien ezaugarriak eta kokapena Ur Zerbitzuarekin adostu beharko dira.
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39. artikulua. Autohornikuntza duten saneamendu sarearen erabiltzaileak

Ur autohornikuntza sistema duten abonatuek, saneamendu sarera isurtzen badute, ema
rineurgailu bat jarri beharko dute euren kontura euren lurzati edo finkako irteera putzuan.

40. artikulua. Goratzeko ekipoaren beharrizana

Isurketa kota kolektorean dagoena baino txikiagoa balitz, eskatzaileak bere gain hartu be
harko ditu dagokion goratzeko ekipoa jarri eta mantentzeko gastuak. Ekipo hori, oro har, eraikin 
edo finkaren barruan jarriko da.

41. artikulua. Jarduerak estaldura eremuan

Saneamenduko azpiegiturarik ez duten edo saneamenduko azpiegitura urriegia duten ere
muetan erabiltzaileek konponbide bereziak bilatu ahalko dituzte, hala nola hobi septikoak, edo 
beharrezkotzat jotzen duen arazketa sistema, proiektua eta obra gaitasuna duen teknikari batek 
egin eta kontrolatzen baditu.

Konponbide horiek eta, hala denean, itzalpetzat hartzen diren baimenak behinbehine
koak izango dira, hots, partzuergoak finkaren inguruan saneamendusarerik ez duen bitartean 
iraungo dute eta, sarea egiten denean, finka berari lotuko zaio, araudi honetan ezarri den bezala 
eta beronen baldintza orokorrak betetzen direla.

Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, saneamenduko azpiegiturarik gabeko 
eremuak dira hargunea kokatu behar den tokian 36. artikuluan adierazitakoaren arabera 200 
metrora baino gutxiagora kolektore sarerik ez dutenak.

Halaber, inguru batean saneamenduko azpiegitura nahikorik ez dagoela uste da, hartunea 
egingo den lekuan ez dagoenean isuri eskaera berriari erantzuteko garraio edukiera edo kuota 
nahikorik.

Ur Zerbitzuak ez dauka etxeinstalazio bereziak jaso, garbitu edo saneatu beharrik, beraren 
eta hondakinuren arazketarako instalazio bereziaren jabearen arteko akordioa egon ezean, eta 
hala izanez gero, balioz hitzartutakoa beteko da, edo zerbitzu hori saneamenduari datxezkion 
zerbitzuen kobrantzaren kontraprestazio gisa sartzen bada.

42. artikulua. Estolderia hargunea egitea eta kontserbatzea

Saneamenduko harguneak Ur Zerbitzuak edo berak baimendutako pertsonak egingo ditu, 
araudi honetan horretarako ezarritako guztiaren arabera.

Dena den, eskatzaileak ordainduko ditu hargunea egiteak eragindako gastuak.

Harguneak egiteko, bide publikoan zein pribatuan lubakiak egin edo itsutzea eta hor
metan zein zoladuran zulo edo erretenak egitea abonatuak kostuak bere kontura eta bere 
erantzukizunpean egingo ditu. Abonatua obren erantzule bakarra izango da, eta Ur Zerbitzuak 
azalduko dizkion jarraibideen arabera burutu beharko ditu.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Ur Zerbitzuak berak burutu ahal izango ditu 
obra horiek, eskatzailearen kontura, beti ere berak horrela egiteko eskatzen dionean.

Saneamendu sistema publikoak partzuergoaren kontura zaindu eta mantenduko dira.

Estolderia sare pribatuak euren hondakin urak husteko erabiltzen dituzten erabiltzaileen 
kontura zaindu eta mantenduko dira.

Estolderia sare pribatu horiek pertsona fisiko edo juridiko batek baino gehiagok erabiliz 
gero, erabiltzaile guztiak beharturik egongo dira funtzionamendu arrunterako beharrezkoak 
diren zaintze edo mantentze lanak egitera.
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IV. KAPITULUA BARNE INSTALAZIOAK

43. artikulua. Baldintza orokorrak

Edateko ura hornitzeko eta hondakin urak husteko barne instalazioak baimendutako 
instalatzaile batek egingo ditu, eta eraikuntzaren kode teknikoak HS4 (ur hornidura) eta HS5 
(urak hustea) ataletan horretarako xedatzen den guztia beteko dute.

Instalazio horien zaintza eta mantentze lanak une bakoitzeko horniduraren titularraren kon
tura egingo dira.

44. artikulua. Osasun neurriak barne instalazioetan eta harguneetan

Hornidurako edateko uraren kontsumoan osasun baldintzak bermatzeko, debekatuta dago 
berunean edo metal astunezko beste elementu batzuetan egindako hodiak, edo proportzioren 
batean haiek dauzkatenak erabiltzea ura hornitzeko sareetan: banaketa orokorreko sareak, 
harguneak, etxeko ur hotz eta beroaren barne banaketako sareak eta haiek publikoak zein 
pribatuak izan.

Oro har, edateko ura hornitzeko sare orokorra material arraroekin kutsa dezaketen edozein 
motatako instalazioak debekatuta daude, ustekabean kutsa badaiteke ere, eraikinen sareekin 
lotzerakoan eta horien bitartez. Zalantza izanez gero, Zerbitzuaren teknikariei dagokie instalazio 
baten berri ematea, eta horren txostena ikusita instalazioa egitea debekatu ahalko da, harik eta 
antzemandako gabeziak konpondu arte, edo zerbitzua bertan behera utzi ahalko da, instalazioko 
akatsa antzeman aurretik existitzen zela gertatuz gero.

Kontratuaren bitartez hornitutako barne instalazioa ezingo da sarearekin, tutuarekin edo 
beste jatorri bateko uren banaketarekin lotuta egon, ezta beste abonatu batengandik datorre
narekin ere; horrez gain, zerbitzua ematen duen hornitzailearen ura ezin da beste ur batekin 
nahastu, ez arrazoi teknikoak direla bide, ez osasun arrazoiak direla bide.

Andel hartzaileak, baldin badaude, oso garbi egon beharko dira; aldizka desinfektatu be
harko dira eta abonatuak babestu egin beharko ditu edozein motatako kutsadura saihesteko.

Horrelako gordailuak salbuespen kasuetan baino ez dira baimenduko, horniduraren jarrai
pena bermatzeko beharrezkoak direnean (osasun arloa, suteak, labeak hoztea, etab.), eta hor
nidura sarean presio nahikoa ez dagoen kasuetan, ponpatze ekipamenduekin edo ekipamendu 
hidroneumatikoekin ezin bada konpondu, azken neurri horiek lehentasuna izango baitute ha
sieran aipatutakoekin erkatuta.

Abonatuek ezingo dute, inolaz ere ez, kasuan kasuko neurgailua baino lehen kokatutako 
andelik izan.

45. artikulua. Zerbitzuan jartzea baimentzea

Barne instalazioak zerbitzuak jartzeko baimena lortzeko behar agiriak eta izapideak eraikun
tzaren kode teknikoan kasu bakoitzarentzat ezartzen diren baldintzen araberakoak dira.

46. artikulua. Barne instalazioak aldatzea

Hornidura eta saneamendu zerbitzuen abonatuek Ur Zerbitzuari jakinarazi beharko diote 
euren barne instalazioen kokapenean edo ezaugarrietan egindako aldaketa oro.

47. artikulua. Ikuskaritza ahalmena

Administrazioaren organoek ikuskaritza ahalmenak izan ditzakete; nolanahi ere, Ur 
Zerbitzuak abonatuen instalazioak ikuskatu ahalko ditu, instalazioetan hornidura nola eta zein 
baldintzatan erabiltzen den zaintzeko.

Instalazio horien baldintzek Zerbitzuari edo hirugarrenei kalte egiten dietela antzemanez 
gero, Ur Zerbitzuak, behar bezala baimendutako langile teknikarien eta langile espezializatuen 
bitartez, abonatuaren instalazio partikularrean baliatutako lan, material eta operazioak ikuskatu, 
egiaztatu eta horietan esku hartu ahalko du; hornidura moztu ere ahalko du.

Hartara, abonatuak lehenago aipatutako langileak aipatutako instalazioen kokalekura sartzea 
baimendu beharko du.



2018ko apirilaren 25a, asteazkena  •  47 zk. 

21/69

2018-01477

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

www.araba.eus

V. KAPITULUA KONTAGAILUAK

48. artikulua. Neurgailuak

Eraikuntzaren kode teknikoak kasu bakoitzarentzat xedatutakoa kontuan hartuta, hornidura 
oro fakturatzeko oinarri izan behar duten kontsumoak kontagailuaren bidez neurtuko dira; hura 
da kontsumoaren kontabilizazioaz fede emateko bide bakarra.

Oro har, bide publikorako zuzeneko sarbidea duten higiezinetarako, honela neurtuko dira 
kontsumoak:

Kontagailu bakarra: higiezinean edo finkan etxebizitza edo lokal bakarra dagoenean, obre
tarako behinbehineko horniduretan eta obrak egiten ari diren poligonoetan, eta haien barne 
banaketako sareak jasotzen ez diren bitartean.

Banakako kontagailu bateria: etxebizitza edo lokal bat baino gehiago dagoenean, derrigo
rrez jarri beharko da neurgailu bat haietako bakoitzarentzat eta zerbitzu komunetarako behar 
direnak.

Nolanahi ere, Ur Zerbitzuak, barne instalazioaren hasieran, kontagailu totalizatzaile bat jarri 
ahalko du. Haren eginkizun bakarra instalazio horren kontsumo globalak kontrolatzea izango da. 
Oro har, kontagailu horren erregistroak oinarria izango dira barne instalazioan balizko anoma
liak hautemateko. Egonez gero, berehala jakinaraziko zaizkie abonatuei, eta 30 eguneko epean 
konpondu beharko dituzte haiek dauden akatsak.

Epe hori anomaliak konpondu gabe igarotzen bada, kontagailu totalizatzaile horiei jabeki
deen izenean eman beharko zaie alta. Jabekideen komunitateek ordainduko dute kontagailu 
totalizatzailean erregistratutako kontsumoa, banakako kontagailuen baturan ez legokeena, alde 
horiek finka barruan egindako kontsumoen ondorio baitira.

Sektore batentzat hargune bakarra duten industrialdeetan edo jabe bat baino gehiago da
goen lurzati pribatuetan, kontagailu totalizatzaile orokor bat jarriko da partikularren lurzati 
independentearen mugan, lurzati edo sektorearen jabeen kontura. Kontagailu totalizatzailearen 
eta kontagailu partzialen baturaren artean aldeak egonez gero, kontagailu partzialen artean 
banatuko da.

Erabilitako instalazio sistema zein ere den, Ur Zerbitzuak izango du eskumena kontagai
luaren edo kontagailuen ezaugarriak ezartzeko. Abonatuak bere hornidura eskabidean egiten 
duen kontsumo aitorpenaren arabera dimentsionatuko da, eta eraikuntzaren kode teknikoan 
xedatutakoa betez.

Egoki iritziz gero, Ur Zerbitzuak bide publikora atera ahalko ditu etxebizitza edo lurzatien ba
rruan dauden kontagailuak. Jarduera horrek eragindako kostua abonatuaren kontura izango da.

49. artikulua. Neurgailuen ezaugarri teknikoak

Hauek izango dira neurgailuen ezaugarri teknikoak, Europar Batasuneko arauari egokituak:

a) Kontagailu motak:

Ez da jarriko industriako lurralde ordezkaritza bateko egiaztapen ofizialaren eta/edo jatorri
zkoaren bermea ez daukan kontagailurik. Oro har, kontagailu berriak C motakoak izango dira. 
Behar bezala arrazoitutako kasuetan baino ez dira jarriko B motako kontagailuak. Kontagailuak 
eraikuntzaren kode teknikoan xedatutakoaren arabera muntatuko dira.

b) Hauek bete beharko dituzte jarritako gailuek:

• Kontagailuen fabrikazioari dagokion ISO 9001 eta/edo ISO 9002 arauaren ziurtagiria jaso 
duen enpresa batek fabrikatuak izan.

• B motako edo goragoko CE homologazioa edukitzea.

• Behar bezala margotu eta egiaztatuta egotea.

• Haren irakurketa esferan zero metro kubiko adieraztea.
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50. artikulua. Kontagailu bakarra

Ur Zerbitzuak homologatutako armairu batean jarriko da bere babes eta maniobra giltzekin 
batera. Armairuak xede hori baino ez du izango, higiezinaren beheko solairuan kokatuko da, 
sarrerako atariaren ondoan eta fatxadako horman edo hornitu nahi den jabetzaren itxituran 
sartuta eta, nolanahi ere, zuzeneko sarbidea izango du bide publikotik.

Salbuespen gisa, behar bezala justifikatutako kasuan, kontagailu bakarra eta maniobra 
giltzak lurraren mailatik behera kamera batean jarri ahalko dira; kaletik sarbide zuzena izan 
beharko du, eta fatxadatik edo jabetzaren itxituratik ahal bezain gertu jarri beharko da.

Kontagailua gordetzeko armairua edo ganbera guztiz iragaitza izango da eta estolderiarako 
zuzeneko hustubidea izango du, jartzen den harguneak ematen duen gehienezko ur emaria 
husteko gai dena. Halaber, Ur Zerbitzuak homologatutako atea eta sarraila izango ditu.

51. artikulua. Banakako kontagailu bateria

Banakako kontagailu bateriak xede hori baino ez duten lokal edo armairuetan jarriko dira, 
higiezinaren beheko solairuan, erabilera komuneko eremu batean, eta sarrerako ataritik sarbide 
zuzena izango dute.

Kontagailuak zentralizatzeko bateriak ofizialki onartu eta homologatutako mota eta mode
loetakoak izango dira.

Gorako hodi bakoitzaren abiapuntuan eta haren eta banakako kontagailuen arteko lotunean, 
atzeraezeko balbula bat jarriko da, ura banaketa sarera itzultzea galarazteko.

52. artikulua. Kontagailuaren jabetza

Hornidura alta berria gertatzen denean, Ur Zerbitzuak izango du ardura hasierako konta
gailua eman eta jartzeko, abonatuaren kontura. Kontagailu horrek 49. artikuluan kontagailuak 
homologatzeko jasotzen diren zehaztapenak beteko ditu.

Erabiltzailearen kontura jarritakoan, neurgailuak Ur Zerbitzuaren jabetzakoak izango dira.

Abonatua izango da neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak zaindu eta kontserbatzeko ardura 
eta Ur Zerbitzuak izango du haien mantentze, manipulazio eta berritzearen ardura, behar bada.

Suteen aurkako zerbitzuarentzako horniduren kasuan, kontratuaren titularrak izango du 
haiek zaindu, mantendu eta berritzeko ardura, behar denean.

53. artikulua. Egiaztapenaren derrigorrezkotasuna

Araudi hau indarrean jartzen denetik, derrigorrezkoa da, salbuespenik gabe, jartzen diren 
kontagailuak eta neurgailuak egiaztatu eta zigilatzea, ur kontsumoaren fakturazioa arautzeko 
oinarri direnean.

Gailuak industriaren arloan eskudun den erakundeak egiaztatu eta zigilatuko ditu, laborategi 
ofizial edo baimenduaren bidez, kasu hauetan:

1. Gailuaren funtzionamenduaren erregulartasunari eragin diezaiokeen edo zigiluak altxatzea 
eskatu duen konponketa ororen ondoren.

2. Abonatuek, Ur Zerbitzuak edo administrazio publikoko organo eskudunen batek eskatzen 
duen bakoitzean.

Gailuak arauzko baldintzak betetzen ez baditu, konpondu eta berriz egiaztatuko da.

Egiaztapenak laborategi ofizial edo baimenduan egingo dira eta etxean Ur Zerbitzuaren 
iritziz gailu eramangarriak erabiliz eragiketa laborategietako modu berean egin daitekeen ka
suetan baino ez da egingo.
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54. artikulua. Zigilu ofiziala

Laborategi ofizial edo baimenduak egiaztatu dituen kontagailu edo neurgailu guztiak zigi
latuko ditu.

Egiaztapenaren ondoren jarritako zigilu ofizialak hauek bermatzen ditu:

1. Kontagailu edo neurgailua sistema onartu batekoa dela.

2. Erregulartasunez dabilela.

Lehen instalazioko kontagailu berrietan, egiaztapen data gisa, laborategiak jatorrizko egiaz
tapen marka dagoela egiaztatu duenekoa jasoko da. Data harrezkero kontagailuaren bizitza 
denbora zenbatuko da araudi honetan aurreikusitako ondorioetarako.

Abonatuak kontagailua edo neurgailua zaintzeko betebeharra izango du, baita egoera onean 
izateko betebeharra ere; halaber, kontagailuko zigiluak eta etiketak ere betebehar horien barruan 
sartzen dira. Betebehar hori ez betetzearen ondoriozko erantzukizuna zuzenean horniduraren 
titularra izango den abonatuarena izango da.

55. artikulua. Kontagailuak aldian behi berritzea

Haren xedea kontsumoen emaria bermatzea da, onartutako perdoien barruan, parkeko 
kontagailuak funtzionamendu egoera bikainean edukiz.

Partzuergoak kontagailuen bizitza baliagarri bat ezarri ahalko du eta bizitza baliagarri hori 
gainditu duten kontagailu guztiak berrituko ditu, bere kontura.

Helburu hori betetzeko, ur hotzaren kontagailuei modeloaren onarpenaren eta jatorrizko 
egiaztapenaren kontrol metrologikoa egingo da, abenduaren 22ko 32/2014 Legeak, neurtzeko 
tresnen kontrol metrologikoa arautzen duenak, xedatutakoaren arabera.

Ezaugarri metrologiko eta teknologikoei, inskripzioei, markei eta jatorrizko egiaztapenari 
dagokion guztian, araudi horretan xedatutakoa beteko da.

56. artikulua. Laborategi ofizialak

Laborategi ofizialak dira Eusko Jaurlaritzak ur horniduran erabiltzen diren kontagailuak eta 
bestelako neurgailuak egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarrita dauzkanak dira.

57. artikulua. Laborategi baimenduak

Laborategi ofizialetatik kanpo, xede eta ondorio berberekin, beste laborategi batzuk ezarri 
ahalko dira. Dagokien administrazioak emandako baimena eduki beharko dute, eta adminis
trazio horrek emango ditu laborategi horiek baimendu eta zuzentzek arauak.

58. artikulua. Kontagailuak desmuntatzea

Kontagailua edo neurgailua Ur Zerbitzuak edo berak baimendutako pertsonak konektatu eta 
deskonektatuko du beti, eta haren instalazioa zigilatu ahalko du. Berak baino ez du baimenik 
izango zigilua kentzeko, ustiapenak eragindako zioengatik.

Kontagailuak edo neurgailuak honako arrazoi hauengatik desmuntatu ahalko dira:

• Industria ordezkaritzak erabakita.

• Hornidura kontratua azkentzeagatik.

• Neurgailuan matxura izateagatik.

• Aldian behingo berritzeagatik, araudi horretan horri buruz xedatzen denaren arabera.

• Kontsumo araubidea aldatzeagatik, eta instalatutako gailuaren gaitasun teorikoan gainezka 
egiteagatik, gehiegizkoa edo akastuna izatearen ondorioz.
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Ur Zerbitzuaren ustez kontagailu edo neurgailuaren funtzionamendua zuzena ez izatearen 
zantzu argiak daudenean, hura desmuntatu ahalko du, eta haren ordez ofizialki egiaztatutako 
beste bat jarriko du. Aurrekoaren ordez jarritako gailuak erregistratutako kontsumoek fede 
emango dute haiek likidatzeko.

Jarduteko modua kontagailuak ordeztean:

Zein ere den kontagailua aldatzeko zioa: matxuragatik nahiz kontagailu parkearen aldian be
hingo azterketagatik, Ur Zerbitzuak egingo du hura eta hark ordainduko ditu ordezteko gastuak.

Abonatuaren instalazioaren egoera delaeta kontagailuaren aldaketa baino esku hartze 
handiagoa behar denean, zaharkituta, oker edo egoera anomaloan egoteagatik, Ur Zerbitzuak 
instalazioa konpontzeko eskatuko dio abonatuari, eta 30 urtetik beherako epean egin beharko 
du. Konponketa epe horretan egiten ez bada,kontsumoa zenbatetsiko da, araudi honen 82. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

59. artikulua. Kokalekua aldatzea

Kontagailuak edo neurgailuak jartzeko oinarri izan behar duen instalazioa instalatzaile bai
mendu batek egin beharko du, higiezinaren titularraren kontura, eta arauzko baldintzak betetzen 
dituen tokian.

Kontagailua edo neurgailua lekuz aldatuz gero, dagokion horniduraren jabetza edo ere
muaren barruan, horretarako eskaera egin duen aldeak ordaindu beharko ditu lekualdaketak 
eragindako gastuak. Hala ere, honako arrazoi hauen ondorioz kontagailua lekuz aldatzean 
sortutako aldaketa oro abonatuak ordaindu beharko du beti:

a) Kontagailua instalatu eta gero abonatuak eraberritze obrak egin baditu eta obrek konta
gailua irakurtzeko, berrikusteko edo aldatzeko erraztasuna oztopatzen badute.

b) Kontagailuaren instalazioak araudi honen baldintzak betetzen ez baditu, eta horniduraren 
titulartasuna aldatzen bada.

Ur Zerbitzuak egoki baderitzo, aldaketa horrekin kontagailuak bide publikotik irakurtzea 
erraztuz, haien kokalekua aldatu ahalko du bere kontura, abonatuari idatziz jakinarazi ondoren.

60. artikulua. Kontagailua manipulatzea

Abonatu edo erabiltzaileak ezingo du kontagailua edo neurgailua sekula manipulatu, ez har
gunerik konektatu ez gailuaren aurretik adarrik egin, Ur Zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.

Kontagailuak esklusiboki Ur Zerbitzuak manipulatu ahalko ditu, eta zerbitzutik kanpoko 
pertsonek edozein lan egitea erabat debekatuta dago (desmuntatzea, lekualdatzea, garbitzea, 
ordeztea, etab.).

Abonatuak kontagailuan antzemandako edozein anomalia Ur Zerbitzuari jakinarazi beharko 
dio, zerbitzuak ikuskatu dezan.

61. artikulua. Likidazioa egiaztapenagatik

Neurgailuen probak egingo dira Ur Zerbitzuak komenigarri deritzonean edo abonatuak berak 
eskatzen duenean, abenduaren 22ko 32/2014 Legeak, neurtzeko tresnen kontrol metrologikoa 
arautzen duenak, III. kapituluan (“Egoeraren kontrol metrologikoa. Zerbitzuko tresnen fasea”) 
xedatutakoari jarraiki.

Abonatuak proba bat eskatuta, neurgailua funtzionatzeko egoera onean badago, zerbitzu 
horrek sortutako gastuak eskatzailearen kontura izango dira.

Neurketa ekipoak ondo jarduten duela ulertuko da neurketaren akatsak, egotekotan, inda
rreko arautegian baimenduta dauden marjinen barruan daudenean Kontrol metrologikoa gain
dituta, neurgailua bere eginkizuna betetzeko ondo dagoela jasoko da, eta etiketa bat itsatsiko 
zaio egiaztatutako tresnan edo eusten dion instalazioan ikusteko moduko toki batean, 32/2014 
Legearen arabera.
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Neurgailu batek kontrol metrologikoko fasea gainditzen ez duenean, zerbitzutik kanpo utzi 
beharko da ez gainditzea eragin duen akatsa konpondu arte. Akatsa konpontzen ez bada, KUU
Pek behar diren neurriak hartuko ditu zerbitzutik behin betiko kenduko dela bermatzeko. In
guruabar hori jasoko da erabilera desgaitzeko etiketa baten bidez.

Neurgailuaren egiaztapenean haren funtzionamendu okerra egiaztatzen bada, Ur Zerbitzuak 
dagokion likidazioa egingo du.

Egiaztapenean egiaztatzen bada kontagailua baimendu baino errore positibo handiagoare
kin dabilela, itzuli behar den kantitatea kalkulatuko da, benetan egindako kontsumoak kontuan 
hartuz, likidazioa atzera eraman behar den hiletan indarrean zeuden tarifen arabera.

Arestiko paragrafoak aipatzen duen denbora, kontagailua jarri edo azken aldiz egiaztatu zen 
egunetik ezarriko da, haren adierazpenetako akatsa egiaztatzen den egunera arte. Ez da inoiz 
urtebetetik gorakoa izango.

Kontagailua zenbait kargarekin irregularki dabilela egiaztatzen bada, partzuergoak, kasuan 
kasu, itzuli behar duen kopuruaren likidazioa arestiko paragrafoan ezarritako denborarako 
egingo da, eta denbora horretan kontagailu berri batekin jarri eta hurrengo laurogeita hamar 
egunetan egindakoaren pareko kontsumoa kalkulatuz.

Egiaztatzeko prozesuan ikusten bada gailu bat iruzur egiteko manipulatu dela, egiaztatzaileak 
akta egingo du, araudi honen 82. artikuluan xedatutako ondorioetarako.

62. artikulua. Ordeztea

Konponketa, aldian behingo berritze eta/edo egiaztapenagatik instalaziotik kontagailu edo 
neurgailu bat kendu behar bada, haren ordez beste kontagailu edo neurgailu bat jarriko da aldi 
berean, behar bezala egiaztatua hura, eta hark kontrolatuko ditu kontsumoak.

Kontagailu edo neurgailu instalatu berria Ur Zerbitzuen jabetzakoa izango da beti. Ordeztu
tako kontagailua abonatuaren jabetzakoa bazen, konponketa, aldian behingo berritze eta/edo 
egiaztapenaren ondoren erabilgarritzat jotzen bada eta abonatuak bere instalazioan erabiltzen 
jarraitu nahi balu, berriz jarriko du Ur Zerbitzuak abonatuaren kontura, haren baliozkotasun 
aldia edo bizitza baliagarria amaitu arte.

63. artikulua. Gastuak

Oro har kontagailuen edo neurgailuen egiaztapenek zein konponketek eragindako gastuak 
haien jabearen kontura izango dira.

Egiaztapena alderdi batek eskatuta egiten bada, haren kontzeptu guztiengatik sortutako 
gastuak eskatzailearen kontura izango dira, gailuaren funtzionamendua anormala dela eta 
akatsa beste aldearen aldekoa dela frogatu ezean.

VI. KAPITULUA UR HORNIDURAREN BALDINTZAK

64. artikulua. Horniduraren izaera

Ura erabiltzeko moduaren arabera, horniduraren izaera horrela sailkatuko da:

Etxeko kontsumoak.

• Etxeko banakako kontsumoak: Etxeko banakako kontsumoak izango dira lehen erabile
rarako lizentzia eduki behar duten eta bizitegi erabilera daukaten etxebizitza edo esparruetan 
egindakoak.

• Auzokoen komunitateetako etxeko erabileretarako kontsumoak, kontagailu orokorraren 
bidez neurtuak. Auzokoen komunitateetako etxeko erabileretarako kontsumoak, kontagailu 
orokorraren bidez neurtuak, izango dira lehen erabilerarako lizentzia eduki behar duten eta 
bizitegi erabilera daukaten etxebizitza edo esparruetan egindakoak, abonatua etxebizitza bat 
baino gehiago edo jabeen komunitate bat duen finkaren jabea bada.
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• Etxeko beste kontsumo batzuk. Ikastetxe arautuetako, ospitale eta antzekoetako, zen
tro erlijiosoetako, unibertsitateetako, adinekoen eta ikasleen egoitzetako, kuarteletako, poli
ziaetxeetako eta antzeko beste ostatu kolektibo batzuetako kontsumoak, etxeko ura berotzeko 
zentraletakoak eta iturri publikoetakoak.

Abeltzaintza erabileretarako kontsumoak.

Abeltzaintza erabileretarako kontsumoak dira abeltzaintza ustiategietan egin eta jarduera 
horretarako lizentzia dutenak.

Industria, merkataritza eta gainerako kontsumoak.

• Jardueretako erabileretarako kontsumoak orokorrean. Etxeaz besteko erabileretarako 
hornidurak izango dira negozioko lokalak edo industriak hornitzekoak, haietarako JEZn alta 
eman behar bada, edo administrazio publiko eta haien erakundeenak, euren erabileragatik 
beste batzuetan sartuta ez badaude, jarduera horiek merkataritza lokaletan zein etxebizitzarako 
lokaletan izan, antolamenduak jarduera gisa erabiltzea baimentzen badu. Halakoak izango dira 
garaje partikular, trasteleku eta oro har jarduerarik gabeko lokaletarako hornidurak ere.

• Ostalaritzarako kontsumoak.

• Obrak eraikitzeko kontsumoa. Obrak eraikitzeko hornidurak dira eraiki edo eraberritzeko 
behar direnak eta, oro har, edozein motatako obretarako behar direnak. Hornidura horiek epe 
mugaturako eta prekarioan eskainiko dira eta beti herritarren beharrak ase ondoren.

• Finka partikularretan ureztatzeko eta igerilekuetarako kontsumoak, kontagailu independen
tea daukatenean. Finka partikularretan ureztatzeko eta igerilekuetarako kontsumoak izango dira 
edozein finka partikularretan xede horretarako erabilitakoak, finka horretan etxebizitza bat edo 
etxebizitza multzo bat, industria, etab. sartuta egon zein ez.

• Udal kontsumoak. Udalen, haien bulegoen eta udal erakundeen erabilerak. Udalen 
kontsumorako hornidura izango dira udala edo hark parte hartzen duen mankomunitatea titu
lar duten hornidurak.

• Suteen aurka borrokatzeko kontsumoak. Suteen aurka borrokatzeko kontsumoak izango 
dira xede horretarako kontratatutakoak.

Aipatu jardueraren bat egiten den etxebizitza, lokal edo esparru bakoitzeko kontagailu bakarra 
egon ahalko da hornidura osoa kontrolatzeko, zenbait hargune independentetatik hornitzen diren 
etxebizitza, lokal edo esparruen kasuan izan ezik. Kasu horietan kontagailu bat egon beharko 
da hargune bakoitzeko.

Etxebizitza edo esparru horietako batean aldi berean bizitegi erabilera eta jarduera bat 
elkartzen direnean, hornidura osoa jardueraren erabilerarako izango da.

Arestiko edozein hornidura motarentzako hornidura bereziak egin ahalko dira noizbehinkako 
eta/edo aldi baterako edozein motatako beharrizanak ase behar direnean. Hornidura horiek 
horniketa egin behar den lekuan dauden instalazioek duten gaitasunaren eta herritarren be
harrak asetzeko ezinbestekoaren menpe egongo dira. Horniketa hori prekarioan eskainiko da 
epe mugaturako.

65. artikulua. Hornidura bereiziak

Beti ere, eraikinean merkataritzako lokalak edo negozio lokalak daudenean, horiek aparteko 
hornidura izan behar dute.

Zenbait finketan parke, aisialdi gune, kirol gune edo beste instalazio batzuk modu komunita
rioan erabili ahal badira, eta eremu horietan edateko ura hornitzea behar bada, orduan zerbitzu 
horietarako hargune independente bat egotea nahitaezkoa izango da. Kasu honetan, abonatua 
erkidegoaren edo erkidegoen ordezkaritza daukan pertsona edo pertsona juridikoa izango da.



2018ko apirilaren 25a, asteazkena  •  47 zk. 

27/69

2018-01477

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

www.araba.eus

Neurgailua jabetzak eta bide publikoak muga egiten duten lekuan jarriko da, behar bezala 
babestutako neurgailu armairu edo kutxatila batean eta araudi honekin bat etorriz Ur Zerbitzuak 
xedatutako ezaugarriak betez.

66. artikulua. Suteen kontrako zerbitzurako hornidurak

Eraikinen barruan kokatutako suteen aurkako instalazioek, edozein erabilera edo helburu 
izanda, erabilera esklusibo horretarako ur hornidura izan beharko dute eta, ondorio guztietara, 
hornidura arrunteko instalazioetarako araudi honek agindutako baldintza guztiak bete beharko 
dituzte, irizpide hauekin bat etorriz:

1. Instalazioen independentzia: Suteen kontrako instalazioak beste edozein xedetarako di
renetatik guztiz bereizita egongo dira, eta haietatik ezingo da deribaziorik egin beste erabilera 
baterako.

Halaber, instalazio horietako edozein elementutik ura hartzea debekatuta dago, sute kasue
tan salbu, Ur Zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.

Suteen araudi zehatzak abonatuaren barruko instalazioan eskatutako presioa ez bada Ur 
Zerbitzuak bermatzen duena, orduan abonatuaren ardura izango da aipatutako araudi zehatza 
bete ahal izateko goi igotzeko gailuak ezarri eta mantentzea ordaintzea.

Suteetarako harguneen bidez kontsumitutako ura fakturatu egingo da eta, horretarako, 
kontagailu bat izan beharko du jarrita.

2. Hornidura kontratatzea: suteen aurkako hornidura baten banaketa sare publikora lotzeko 
lehenago dagokion hornidura kontratua egin beharko da Partzuergoaren eta abonatuaren 
artean.

Kontratu horien izapidetzea eta izaera hornidura arruntaren berberak izango dira eta, beraz, 
haien arauzko preskripzio berberen pean egongo dira.

Ur Zerbitzuak ez du bere gain hartzen suteen kontrako instalazioetako instalazio partikularren 
kalkulu, diseinu eta funtzionatzeko egoeraren gaineko erantzukizunik.

VII. KAPITULUA EDATEKO UR HORNIDURA ETA/EDO HONDAKIN 
UREN HUSTEA EMATEA ETA KONTRATATZEA

67. artikulua. Edateko ur hornidura eta/edo hondakin uren hustea eskatzea

Hornidura kontratatu aurretik, interesdunak zerbitzu eskabidea aurkeztu beharko du, Ur 
Zerbitzuak horretarako emango dion inprimakian.

Bertan, haren izena, eskatutako urari eman nahi zaion erabilera, xede duen finka eta hor
niduraren ezaugarriak eta baldintzak zuzen definitzeko nahiz zerbitzuari dagozkion tarifak 
aplikatzeko behar diren gainerako inguruabarrak jasoko dira. Aipatutako inprimakian, bide
nabar, komunikazioak zein helbidetara igorri behar diren ere jasoko da, horniduraren helbide 
berbera ez den kasuetan.

Arestian araututako hornidura eskabidean jasotzen diren inguruabar guztiak eskatzailearen 
erantzukizun pean egingo dira bakarrik eta hornidura horren baldintzak arautzeko balioko dute.

Zerbitzu eskabideari, agiri hauek erantsiko dizkio interesdunak:

a. Etxeko abonatuak:

a.1 Banakako kontratuen kasuan:

• Jabetzako eskritura, errentamendu kontratua edo hornitzea eskatzen den higiezina 
erabiltzeko eskubidearen frogagiria.

• Kontratugilearen nortasunaren frogagiria.

• Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia.
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a.2 Komunitatearen kanilari edo zerbitzu komunei alta emanez gero:

• Erkidegoaren IFKren fotokopia.

• Presidentearen edo eskatzailearen nortasunaren frogagiria.

• Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia.

b. Nekazari eta abeltzain abonatuak:

• Hornituko den ustiategiaren jarduera lizentzia.

• Kontratugilearen nortasunaren frogagiria.

• Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia.

c. Merkataritza eta industriako abonatuak eta gainerakoak:

• Jarduera lizentzia edo haren eskabidea edo, hura ezean, hornidura kontratatzeko udal 
baimena.

• Obraren alta bada, obra lizentzia.

• Jabetzako eskritura, errentamendu kontratua edo hornitzea eskatzen den higiezina 
erabiltzeko eskubidearen frogagiria.

• Kontratugilearen nortasunaren frogagiria.

• Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia.

• Etxebizitzak edo lokalak lehen okupaziokoak badira edo haien barne instalazioak aldatu 
badira, ezinbestekoa izango da instalatzaile buletina aurkeztea, industria ordezkaritzak bisatuta.

• C motako erabiltzaileak (ikus IV. eranskina): isuri baimenaren eskabidea beteta dagozkion 
agiriekin batera.

68. artikulua. Aldi baterako zerbitzuak

Ur Zerbitzuak aldi baterako ur hornidurak kontratatu ahalko ditu, ureztatze ahoen edo ur 
harguneen bitartez egindakoak. Hornidura horiek justifikatutako aldi baterako erabileretarako 
emango dira: ferietako txosnak, izozki, janari... postuak eta Ur Zerbitzuak egokitzat eta aldi 
baterakotzat jotzen duen beste edozein egoera.

Kontratu horiek sei hilabetetako iraupena izango dute gehienez. Jarduera sei hilabete ho
rietatik harago luzatuko balitz, kontratu erregular bat formalizatu beharko da.

Kontratatuko den bolumena Ur Zerbitzuak erabakiko du eta ez da izango eguneko 3 m³ baino 
gutxiago. Ureztatze ahoen edo harguneen aldi baterako horniduretarako, aurretik ordaindu 
beharko da haien indarraldirako ebaluatutako kontsumoa, eta fidantza edo abal bat jarri be
harko da, ureztatze ahoetan sor litezkeen kalteetarako erabiliko dena. Kontratua amaitutakoan, 
kalkulatutako eta benetan egindako kontsumoen arteko balizko aldeak likidatuko dira.

Ureztatze ahoetako edo ur harguneetako aldi baterako harguneak abonatuak egingo ditu, 
Ur Zerbitzuak adierazitako gunean eta baldintzetan, halako moldez non ez baita inolaz ere 
utziko ura aske irteten. Ureztatze aho edo hargune horiek erabiltzeari uzten zaion bakoitzean, 
guztiz itxita geratu behar dute, ura alferrik galdu gabe. Ureztatze ahoei edo ur harguneei oker 
manipulatzeagatik eragindako kalteek sortutako berritzeko gastuak abonatuaren kontura izango 
dira, eta jarritako fidantzatik ordainduko dira.

Kontagailua hartzeko hodiaren gainean jarri beharko da. Instalazio hori abonatuaren kontura 
izango da eta, gainera, beraren erantzukizuna izango dira behar diren zaintza eta segurtasuna 
lapurreta, narriadura edo instalazio horiek txarto jartzeak eragin lezakeen istripu oro ekiditeko. 
Kontagailuak araudi honetan ezarritako baldintzak beteko ditu.
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Abonatuak hornidura kontratua erakutsi beharko die Ur Zerbitzuari edo hark baimendutako 
langileei, baita eskatzen duten tokiko agintariei ere.

Ikuskapenaren bidez ura xahutzea edo haren erabilera desegokia dakarren edozein egoera 
egiaztatuko balitz, kontratua desegin eta hornidura etengo da. Abonatuak behar bezala babestu 
eta zaindu beharko ditu horniduran erabiltzen dituen hodiak edo mahukak, ihesak ekidinez.

Kontratuak dirauen bitartean, abonatuak kontratatutako hargunea ureztatze aho edo ur 
hargune batetik beste batera eraman behar badu, lehenago eskatu beharko du, eskabidean 
kokaleku berria eta kontagailuak une horretan daukan indizea emanez.

Bide publikoa ureztatzeko kontratuen iraupena urtebetekoa izango da, eta ez dituzte arestiko 
puntuko betebeharrak bete beharko; aitzitik, hilero jakinarazi beharko dio Ur Zerbitzuari konta
gailuaren indizea eta, urtean behin, Zerbitzuak ezarritako datan, kontagailua aurkeztu beharko 
du Zerbitzuan egiazta dezan.

69. artikulua. Obretarako aldi baterako ur hornidura

Hornidura mota hori aldi baterako hornidura berezia izango da, eta baldintza hauekin egingo 
da:

a. Horretarako kokatutako kontagailuaren bitartez, behar bezala babestutako leku batean, 
Ur Zerbitzuaren arabera.

b. Hornitutako ura une bakoitzean indarrean dagoen zerga ordenantzan ezarritako tarifarekin 
bat etorriz ordainduko du erabiltzaileak. Eraikuntza eta obretan, kontagailu bat jartzea ezinezkoa 
denean, 270 m3 kontsumodun eta 20 milimetroko kalibrea daukan kontagailu baten mantentze 
lan eta zerbitzuaren kuotaren pareko likidazioa kobratuko da, hiru hilerik behin, salbu eta Uren 
Tokiko Zerbitzuak kontsumo handiagoa justifikatzen badu.

c. Hornidura eten egingo da abonatuak eskatzen duenean edo eraikinerako lehen erabilerako 
lizentzia eskatzen denean, edo eraikina bukatutzat jotzen denean; egoera horiek abonatuak 
jakinarazi beharko dizkio Ur Zerbitzuari.

d. Hornidura hori obra ez beste zerbaitetarako erabiltzea “iruzurtzat” joko da, eta Ur 
Zerbitzuak hornidura moztu eta kontratua baliogabetu ahalko du; horrez gain, zehapen neu
rriak ere hartu ahalko dira.

70. artikulua. Kontratazioa

Hornidura bat eskatzen denetik, Ur Zerbitzuak hura egiteko betekizunak eta baldintzak jaki
naraziko ditu, gehienez hamabost egun baliodunetan.

Betekizunen eta baldintzen jakinarazpena jasotakoan, eskatzaileak hogeita hamar eguneko 
epea izango ditu kontratua formalizatzeko. Epe hori igaro bada eta formalizatu ez bada bete, 
orduan eskaera bertan behera utzi duela ulertuko da, eta Ur Zerbitzuak ez du inolako betebehar 
gehiagorik izango.

Eskatzaileak betebehar ekonomiko, tekniko eta administratiboak, araudi honen arabera 
ordaindu edo bete behar lituzkeenak, bete ez dituen bitartean, hornidura kontratua edo poliza 
ez da gauzatuta egongo.

Eskatzaileak dagozkion eskubideak ordaindu eta baldintzak bete ondoren, Ur Zerbitzuak 
zerbitzuan jarri beharko ditu instalazioa eta hornidura, kontratatu eta ordaindu den egunetik 
ezarritako hamabost egun balioduneko epean.

Lanak egiteko beharrezko baimenak ematean atzeratuz gero, aurreko paragrafoan aipatutako 
epea eten egingo da. Atzerapen hori idatziz jakinaraziko zaio eskatzaileari.
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71. artikulua. Kontratua ukatzeko zioak

Ura hornitzeko kontzesioaren ahalmena Ur Zerbitzuari dagokio, indarrean dauden arauekin 
bat etorriz.

Ur Zerbitzuak hornidura kontratazioa kasu hauetan ukatu ahalko du:

1. Hornidura eskatu duen pertsona edo entitateak emandako kontratua sinatzeari uko egiten 
badio, eredu baimenduarekin bat etorriz, eta ur horniduraren kontratazioari buruzko indarrean 
dagoen xedapenekin, edo nahitaezko dokumentazioa aurkezten ez denean, edo dagozkion 
ordainketak egiten ez badira.

2. Eskatzailearen instalazioan ez badira bete indarrean dagoen araudiak, oro har, ezarritako 
betebeharrak Ur Zerbitzuaren aburuz, eta egiaztatze lanak egin ondoren. Kasu horretan, Ur 
Zerbitzuak aurkitutako akatsak adierazizko dizkio eskatzaileari, zuzendu ditzan.

3. Ur hornidurarako hargunerik ez badauka edo hondakin eta euri urak isurtzeko baimenik 
ez badauka.

4. Horniduraren eskatzaileak aurreko ur horniduren kopuruak ordaintzeari utzi diola 
egiaztatzen denean, eta kontzeptu horregatik kopuruak ordaintzeke dituenean.

5. Hornitzeko eskatzen den lokalerako lehenagoko beste hornidura kontratu bat badago, 
erabat indarrean dagoena.

6. Horniduraren eskatzaileak dagozkion hirugarrenen baimenak lortu izana era sinesgarrian 
frogatu ez bada.

7. Horniduraren emakida udalak edo kontzejuak ukatzen badu.

8. Uraren azken erabilera agiri honek 27. artikuluan xedatzen dituen arauzko erabileren 
artean jasota ez badago.

72. artikulua. Kontratazio kuota

Ur Zerbitzuari ur hornidura bat eskatzen dioten pertsonek kontratua formalizatzeagatik sor
tutako kostu tekniko eta administratiboak ordaintzeko ordaindu beharko duten konpentsazio 
ekonomikoa da.

73. artikulua. Hornidura kontratua

Erakunde hornitzailearen eta abonatuaren arteko harremana I. eranskinean erakusten den 
hornidura kontratuak edo abonu polizak arautuko du.

Hornidura kontratua izango da haren emakidaren fede emango duen agiri bakarra eta, 
araudi honetan ezarritako baldintzekin batera, Ur Zerbitzuaren eta abonatuaren arteko harre
manak arautuko ditu. Kontratu hori idatziz eta bi kopiatan formalizatuko da, eta betetako ale 
bat eman beharko zaio abonatuari.

74. artikulua. Eman behar diren kontratuak

Kontratuak hornidura mota bakoitzerako emango dira; horrenbestez, baldintza edo tarifa 
desberdinak aplikatzeko eskatzen dutenei bereizitako kontratuak ematea nahitaezkoa izango da.

75. artikulua. Kontratuaren subjektuak

Hornidura kontratuak Ur Zerbitzuaren eta hornituko den finka, lokal edo industria erabiltzeko 
eskubidearen titularraren, edo haren ordezkariaren artean formalizatuko dira.

76. artikulua. Lekualdaketa eta abonatuak aldatzea

Etxez aldatuz gero, eta lokal bera kontratua sinatu zuen ez beste pertsona batek okupatzen 
badu, orduan kontratu berria egin behar da, edo, hala badagokio, aurrekoaren subrogazioa, 
betiere hurrengo artikuluan ezarritako betekizunak betetzen badira.
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77. artikulua. Segidako baja eta alta

Indarrean dagoen kontratua sinatu zuena ez den beste pertsona batek lokala okupatzeko es
kubidea daukala frogatzen bada, baja eman beharko zaio aurreko kontratuari eta alta berria egin. 
Segidako baja eta alta emateak ez dio gasturik ekarriko abonatuari, hornidura baldintzei eusten 
bazaie: uraren azken erabilera, kontagailua, etab. Edozein ziorengatik hornidura baldintzak 
aldatu behar balira, kontratuaren alta kobratuko da.

78. artikulua. Kontratuaren xedea eta irismena

Hornidura kontratuak unitate independente gisa eratutako etxebizitza, pisu, lokal, industria 
edo obra bakoitzeko formalizatuko dira.

Hornidura bakoitza helburuei lotuta egongo da, eta beste helburu batzuetarako erabiltzea 
edo irismena aldatzea debekatuta egongo da; nolanahi ere, horretarako beste eskabide berri 
bat beharrezkoa izango da, eta, hala badagokio, baita beste kontratu bat ere.

79. artikulua. Kontratuaren iraupena

Hornidura kontratua denbora mugagaberako sinatuko da, berariaz besterik xedatu ezean. 
Hala ere, abonatuak edozein unetan eman ahalko du bukatutzat, betiere erabaki hori hamabost 
egun lehenago jakinarazten badio Ur Zerbitzuari.

Kontratua azkenduz gero, abonatuak ordaintzeke dituen ordainagiri eta bajak eragindako 
gastu guztiak ordaindu beharko ditu (kontagailua kentzea) erabiltzaile zerbitzuan, baita likidatu 
beharreko azken aldiari dagokion mantentze eta zerbitzu kuota osoa ere.

Obretarako, lokal mugikorretako aldi baterako ikuskizunetarako eta, oro har, noizbehinkako 
jardueretarako hornidurak denbora mugaturako kontratatuko dira beti. Denbora finkoko kon
tratuak luzatu ahalko dira, horniduraren titularrak eskatuta, kausa justifikatuagatik eta Ur 
Zerbitzuak berariaz onartuta.

80. artikulua. Zerbitzua eteteko zioak

Ur Zerbitzuak honako kasu hauetan eten ahalko du abonatuen zerbitzua. Nolanahi ere, 
indarrean dagoen legediak babestuta bestelako ekintza batzuk ere egin ahalko ditu, zibilak edo 
administraziokoak.

a) Bi fakturazio ez ordaintzeagatik hornidura moztu ahalko da; nolanahi ere, ordaindu ga
beko fakturak premiamendu prozeduraren bitartez izapidetu ahalko dira, modu exekutiboan 
kobratzeko.

b) Erabiltzaileak hornidura badauka, bere izenean babesten duen idatzizko kontraturik izan 
gabe eta Ur Zerbitzuak eskatuta hamabost eguneko epean sinatzeari uko egiten badio.

c) Iruzurraren likidazio tinkoaren ondoriozko kopuruak hamabost egun baliodunen epean 
ez ordaintzeagatik, komunikazio datatik zenbatzen hasita, edo iruzurra errepikakorra dela 
egiaztatzen bada.

d) Abonatuak hornitzen zaion ura kontratatu ez den moduan edo erabileretarako erabiltzen 
duen kasu guztietan.

e) Abonatuak ur hornidurarako bere instalazioan bere hornidura kontratuan jaso ez diren 
beste ginka, lokal edo etxebizitzentzako adarrak ezartzen baditu edo ezartzea baimentzen badu.

f) Ur Zerbitzuko langileek sareetan desbideratzeak aurkitzen badituzte kontraturik gabeko 
ur kontsumoarekin, hau da, klandestinoki erabilitakoak. Kasu horretan, Ur Zerbitzuak berehala 
moztu ahalko du desbideratze horietako ur hornidura.

g) Kontratuan baimentzen diren baldintzei jaramon egin gabe harpidedunak isurketak egiten 
dituenean, eta, oro har, isurketen gainean indarrean dauden arauak betetzen ez dituenean.
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h) Abonatuak kontratatutako hornidura dagokion lokalean ordu baliodunetan edo kanpoare
kin harreman arrunta izateko orduetan erakundeak baimendutako langileei sartzen uzten ez 
badie, identitate agiria edukita instalazioak ikuskatu nahi dituztenean. Orduan, Ur Zerbitzuak 
egitateen akta egin beharko du.

i) Abonatuak ez baditu erakundearekin ezarritako kontratua edo zerbitzua erabiltzeko 
baldintza orokorrak betetzen, edozein alderditan, aldeko txosten teknikoa jaso ondoren.

j) Horniduretan uraren erabilerak edo barne instalazioen kokalekuak banaketa sareko uraren 
edangarritasunari eragin badiezaioke, abonatuek egoera horiek ekiditeko behar diren neurriak 
hartu arte; kasu horretan, Ur Zerbitzuak ur hornidura moztu ahalko du berehala.

k) Abonatuak kontagailuaren erregistroa edo kutxatila, edo are barne instalazioa aldatzeari 
uko egiten badio, araudi honek baimentzen dituen zioetako edozeinengatik kontagailua ordeztu 
behar denean.

l) Abonatuak beste jatorri bateko urak nahasten dituenean, behinbehinean, hornidura 
etengo da berehala eta, Ur Zerbitzuak anomalia hori kentzeko eskatuta, hark hamar eguneko 
epean gehienez egiten ez badu, behin betiko moztuko da hornidura.

m) Hamabi hilabetez horretarako ezarritako ohiko erregimenaren barruan irakurketa hartzea 
ezinezkoa bada, abonatuari egotz dakiokeen zioagatik, Ur Zerbitzuak hornidura eten ahalko du, 
aldi baterako, abonuak neurgailuaren instalazioa bere kontura aldatzea onartu arte, irakurketa 
hartu ahal izateko hartara iristea oztopatzen ez duen moduan.

n) Abonatuaren zabarkeriagatik, bere instalazioetako matxurak konpontzeari dagokionez, 
Ur Zerbitzuak idatziz jakinarazi ondoren, hamar egunetik gorako epea igarotzen bada matxura 
konpondu gabe.

o) Lizentziarik gabeko obrak egiteagatik edo lizentziako baldintzetara ez egokitzeagatik, 
hirigintza legedian ezarritako baldintzekin bat etorriz.

81. artikulua. Hornidura eten eta berrezartzea

Araudi honetan aurreikusitako berehalako mozketa kasuetan izan ezik, Ur Zerbitzuak eraba
kia jakinaraziko dio abonatuari. Jakinarazten denetik hamabost egun baliodun igaro eta egoera 
anomaloak badirau, hornidura etengo da.

Ur hornidura, Ur Zerbitzuak berehala eteteko kasuetan salbu, ezingo da jaiegunetan eten 
edo, beste edozein arrazoi dela medio, ezingo da eten jendaurreko arreta daukan administra
zio zerbitzu edo zerbitzu teknikorik ez dagoen egunetan, zerbitzua berrezartzeko izapide osoari 
dagokionez, ezta inguruabar horietakoren bat ematen den egunen bezperetan ere.

Zerbitzua, hornidura mozketa sortarazi zuten kariak konpondu direla egiaztatzen den egun 
berean berrezarriko da, edo hala izan ezean, hurrengo astegunean.

Hornidura mozketaren lehenagoko jakinarazpenean, gutxienez, puntu hauek sartuko dira:

• Abonatuaren izena eta helbidea.

• Mozketa eragin duen arrazoia, zehatz.

• Ur Zerbitzuaren bulego komertzialen helbidea, telefonoa eta ordutegia, zeinetan mozke
taren jakinarazpena eragin zuten kariak konpondu ahal baitira.

Ur Zerbitzuak birkonektatuko du zerbitzua. Horretarako kontagailu berria jarriko da edo, 
bestela, lehen kendutakoa, Industriak berriz egiaztatu ondoren. Kontagailu berria nahiz egiaz
tapena, alta kuota, zein kentzeko eta berriz jartzeko gastuak abonatuaren kontura izango dira.

Ez ordaintzeagatik mozten bada, amaitutzat joko da kontratua, eta Ur Zerbitzuak eskubidea 
izango du zorra eta sortutako kaltegalerak ordaintzeko eskatzeko. Hornidura moztu eta hiru 
hilabeteko epean abonatuak zegozkion ordainagiriak ordaindu balitu, Ur Zerbitzuak kontratua 
berraktibatu ahalko du, alta kuota ordaintzeko eskatu barik.
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82. artikulua. Hornidura kontratua azkentzea

Ura hornitzeko kontratua honako zio hauetako edozeinengatik, lehenago hornidura eteteko 
ekintzak gauzatu zein ez:

1. Abonatuak eskatuta, ordaindu gabeko zorrik ez badago.

2. Erakunde hornitzaileak erabakita, kasu hauetan:

a) Araudi honen 80. artikuluan araututako hornidura eteteko edozein ziorengatik.

b) Hornidura kontratuaren amaiera edo izaera betetzeagatik.

c) Zerbitzua kontratatzeko helburu zen zerbitzu eta instalazioen erabilera aldatzen bada, eta 
hornikuntzaren kontratuaren helburu den finka eraitsi, handitu edo zaharberritu bada.

Aurretik aipatutako kausaren baten ondorioz kontratua iraungi ondoren hornidurarekin be
rriz hasi nahi bada, beste eskabide bat aurkeztu beharko da, beste kontratu bat sinatu beharko 
da eta dagozkion eskubideak ordaindu beharko dira.

83. artikulua. Isuria baimentzea

Isuriaren baimenean hauek zehaztuko dira:

• Isuriaren muga kuantitatibo eta kualitatiboak. Muga horiek ezingo dituzte gainditu agiri 
honetan gomendatutako balioak edo aplikatu beharreko beste arauek ezarritakoak.

• Isuriaren kalitate onargarria onartzeko ezarritako aurretratamendu edo arazketa instalazioen 
deskribapena.

• Isuritako emaria kontrolatu, erregistratu eta neurtzeko elementuen instalazioaren definizioa.

• Hartu behar diren laginen definizioa, maiztasuna eta ezaugarriak.

• Obrak eta instalazioak hasi eta amaitzeko datak, aurreikusitako fase partzialenak eta haiek 
zerbitzuan sartzekoa, baita, beharrezkoa bada, haiek egiteko epean kutsadura murriztu edo 
kontrolatzeko hartu behar diren neurriak.

• Larrialdietan, baimenaren titularrak gauzatu behar dituen jarduerak eta neurriak eta istri
puzko eta larrialdiko isuriak jakinarazteko Ur Zerbitzuarekin harreman zuzena izateko protokoloa.

• Ur Zerbitzuak, bere txosten teknikoa egin ondoren, egoki deritzon beste edozein baldintza, 
kasuaren ezaugarri jakinen arabera eta instalazioen xedea betetzeko.

Baimenean isurien ezaugarriak bertan finkatutako mugetara pixkanaka egokitzeko epeak 
ezarri ahalko dira.

Isuri baimenak ez dira transferigarriak izango.

Jardueraren arriskuen arabera, baimena emateko, abal gisa, berariazko erantzukizun zibileko 
eta ingurumen erantzukizuneko asegurua eskatu ahalko da.

84. artikulua. Isuri baimenaren baliozkotasuna

Isuri baimenaren baliodenbora mugagabea izango da etxeko isurientzat eta parekoentzat, 
eta bost urtekoa etxeaz besteko isurientzat. Hura igarotakoan, berritu beharko da.

Nolanahi ere, baimena berritu beharko da kasu hauetan:

• Izen soziala edo haren jabetza aldatzen bada.

• Ekoizpen sistemetan egindako aldaketek isuria kualitatibo edo kuantitatiboki aldatzen 
badute.
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85. artikulua. Isuri baimena aldatu, eten eta azkentzea

Ur Zerbitzuak isuri baimenaren baldintzak aldatu ahalko ditu hura emanarazi zuten ingurua
barrak aldatzen badira edo beste batzuk sortzen badira, lehenago egonez gero, hura ukatzea 
edo beste baldintza batzuetan ematea justifikatuko zutenak. Egokia bada, saneamendu zerbitzua 
aldi baterako eten ahalko da, inguruabar horiek gainditu arte.

Erabiltzaileari lehenago jakinaraziko zaizkio balizko aldaketak eta denbora egokia izango du 
betetzera egokitzeko.

Isuri baimenak honako zio hauetako edozeinengatik azkenduko dira:

• Isuriaren titularrak eskatuta.

• Baimendutako isuria eragin zuen jarduera amaitu edo aldatzeagatik.

• Isuriaren ezaugarri fisiko, kimiko edo biologikoetan funtsezko aldaketak gertatzen badira.

• Isuriak eragindako ekintzengatik, konponezinak badira, eta hirugarrenei, ingurumenari edo 
instalazioei kalte larriak eragiteko arriskuak badakartzate.

• Epea amaitzen bada edo isuri baimenean ezarritako baldintzak betetzen ez badira.

• Isuri instalazioa titularra izan gabe erabiltzen bada.

Isuri baimenaren azkentzeak eragina izango du interesdunari jakinarazten zaion egunetik 
eta isuri instalazioak itxiko dira. Egokia bada, kausatzailearen jarduera ere itxiko da.

Baimena azkendu ondoren isuriari berrekiteko, beste eskabide bat egin beharko da, agiri 
honetan ezarritako moduan izapidetuko dena.

VIII. KAPITULUA ERREGULARTASUNA HORNIDURAN

86. artikulua. Jarraitutasuna zerbitzuan

Ezinbesteko kasuan edo instalazio publikoak matxuratu ezean, Ur Zerbitzuak etengabe eutsi 
behar dio zerbitzuari, hornidura kontratu edo polizetan kontrakoa jasotzen ez bada.

87. artikulua. Aldi baterako eteteak

Ur Zerbitzuak aldi baterako eten ahalko du zerbitzua, haren ardurapean dauden instalazioak 
mantentzeko, konpontzeko edo hobetzeko ezinbestekoa bada.

Aurreikus daitezkeen mozketetan eta programatutakoetan, Ur Zerbitzuak bitarteko egokien 
bidez ohartarazi beharko du, behar beste denboraz, erabiltzaileei mozketa jakinaraztea berma
tuta gera dadin.

Hornidura eteten bada, Ur Zerbitzuaren ardurapeko instalazioetan ezinbesteko ez diren 
kausek eragindako matxurengatik, eta hori bederatzi egunetik gorako epean gertatzen bada, 
abonatuak eskubidea izango du Ur Zerbitzuari bere kuota finkoaren edo zerbitzu kuotaren 
proportziozko zatia itzultzeko eskatzeko.

88. artikulua. Ur erreserbak

Sektore bakoitzeko araudi zehatzek beste xedapen batzuk egin ditzakete; nolanahi ere, 
osasun publiko edo pertsonen eta ondasunen segurtasunerako ura etengabeko beharrizan 
saihestezintzat daukan edozein jardun mota garatzen duen lokal orok, bereziki ospitaleek, pro
duktu sukoien eta erregaien biltegiek eta merkataritza zentro handiek, erreserbako andelak 
izan beharko dituzte bete beharreko gutxieneko beharrizanekin bat etorriko den hornidura 
autonomia bermatzeko, gutxienez hogeita lau ordukoa.

Halaber, industriek edo jarduerek euren erreserbak dimentsionatu eta ezarri beharko dituzte 
ekoizpen prozesuan edo jardueran hura ezinbesteko elementua da, hogeita lau orduz gutxienez 
haren gutxieneko autohornidura ziurtatuta gera dadin.

Ur Zerbitzua ez da izango ur hornidurarik ezaren ondorioz sortutako kaltegaleren erantzulea, 
artikulu honetan azaldutako baldintzak bateko balira ere.
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89. artikulua. Murrizketak horniduran

Lehortea, ur emari urriak edo ura tratatzeko zailtasunak direlaeta gomendagarria denean, 
Ur Zerbitzuak murrizketak ezarri ahalko dizkie abonatuei zerbitzuaren horniduran.

Kasu horretan, Ur Zerbitzuak abonatuei jakinarazi beharko die, modu ahalik eta argienean, 
zer neurri ezarriko diren, baita haiek hasiko diren data ere.

Hornidura erabiltzaileen beharrizanak asetzeko emari nahikorik ez egoteagatik eteten bada, 
hura egiteko kontratatutako erabilera mota hartuko da kontuan. Hala, eteteko ordena Mendebal
deko Kantauriko Mugapen Hidrografikoaren Plan Hidrologikoak 17. artikuluan ezartzen duenaren 
kontrakoa izango da. Hau da Plan Hidrologikoak ezartzen duen erabileren lehentasun ordena: 
1. Herritarren hornidura. 2. Abeltzaintza. 3. Industria erabilerak, aisialdia eta turismoaren indus
trien erabilerak izan ezik. 5. Lurrak ureztatzea. 5. Nekazaritza. 3. Aisialdiko erabilerak eta aisialdia 
eta turismoaren industrien erabilerak. 7. Nabigazioa eta uretako garraioa. 8. Bestelako erabilerak.

IX. KAPITULUA IRAKURKETAK, KONTSUMOAK ETA FAKTURAZIOAK

90. artikulua. Irakurketen maiztasuna

Ur Zerbitzuak irakurketak hartzeko sistema iraunkor eta aldian behingoa ezarri beharko du, 
halako moldez non, abonatu bakoitzarentzat, ahal den heinean, irakurketa zikloek egun kopuru 
bera izango baitute.

91. artikulua. Irakurketen ordutegia

Irakurketak ordu baliodunetan edo kanpoko lanetarako ordu arruntetan egingo dituzte Ur 
Zerbitzuak berariaz baimendutako langileek; kasuan kasuko identifikazio dokumentazioa era
man beharko dute.

Abonatuak ezingo du inolaz ere ez irakurketa Ur Zerbitzuak horretarako ezarritako ordutegitik 
kanpo egiteko eskatu.

Behinbehineko hornidurak ematen diren kasuetan, neurgailu mugikorren bidez kontrolatzen 
direnetan, abonatuak, kontratuan eta emakidan horretarako ezarritako toki edo lokaletan, eta 
agiri horretan ezarritako datetan, neurgailu horiek aurkeztu beharko dituzte irakurketa hartzeko.

92. artikulua. Abonatuak egindako irakurketa

Abonatua ez egoteagatik irakurketa hartzea ezinezkoa denean, haren arduradunek txartel 
bat sartuko dute atearen azpitik edo postontzian utziko du, abonatuak irakurketa datuak eman 
ahal izateko.

93. artikulua. Kontsumoak zehaztea

Oro har, abonatu bakoitzak egiten dituen kontsumoen zehaztapena fakturazioaren elkarren 
ondoko bi aldiren irakurketen arteko diferentziaren bidez egingo da.

94. artikulua. Kontsumo zenbatetsiak

Inguruabar hauetakoren bat delaeta benetako kontsumoak ezagutzerik ez dagoenean:

• Ur Zerbitzuak neurgailua irakurtzea ezinezkoa izatea, eta hornidura mozteko aukerarik ez 
egotea.

• Ur Zerbitzuak adierazitako zuzenketak egin ez izana, neurgailuari eragiten dioten barne 
instalazioei dagokienez.

• Kontagailua irakurri ezinik ondoz ondoko hirugarren hiruhilekoa betetzea, eta aurreko 
irakurketan horrek eragin ditzakeen ondorioen berri eman badu Zerbitzuak.
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Kontsumoaren fakturazioa iruzurrezko ekintzarako erabilitako instalazioei arauz zegokiekeen 
kontagailuaren gaitasun nominalaren arabera egingo da. Denbora eguneko ordu etengabe bi 
izango da, irakurketa barik egindako lehen fakturaziotik zenbatuta.

Kontsumo zenbatetsiak irmoak izango dira kontagailua ordeztu behar bada (edo halakorik 
ez badago), eta kontura beste kasuetan, benetako irakurketa lortutakoan, egoera normalizatzen 
denean, gora edo behera biribilduta, hurrengo aldietako fakturazioetan haietako bakoitzean 
egindako irakurketaren arabera.

Halaber, kontsumoak zenbatetsi ahalko dira abonatuak Ur Zerbitzuari emandako neurgailua
ren datuetatik ondorioztatzen bada adierazten dituzten kontsumoak ez datozela bat abonatuak 
egin ohi duen kontsumo erregimenarekin.

95. artikulua. Fakturazioaren xedea eta maiztasuna

Ur Zerbitzuak XIII. kapituluan jasotako kontzeptuetatik, hornidura modalitatearen arabera 
dagozkionak fakturatuko ditu, une bakoitzean indarrean dauden tarifetan.

Kontsumoak mugaeguneratutako hornidura aldien arabera fakturatuko dira eta haien irau
pena zerga ordenantzan ezarritakoa izango da, inoiz ez lau hilabetetik gorakoa. Lehen aldia 
instalazioa zerbitzuan jartzen den egunetik zenbatuko da. Aldia amaitzean indarrean dagoen 
tarifa aplikatuko da.

Fakturazio aldiaren erdian alta edo baja emanez gero, fakturaren kontzeptu finko guztiak 
fakturatuko dira.

96. artikulua. Fakturen eta ordainagirien betekizunak

Hornitze eta saneamendu zerbitzuak eskaintzen zaizkiolako abonatuak ordaindu behar di
tuenak jasotzen dituzten fakturek eta ordainagiriek indarrean dagoen legediak xedatutakoak 
beteko dituzte. Hau da, ordainagiriek argi eta garbi adieraziko dituzte prezioak, kontsumoak eta 
erabiltzaileentzat interesgarri izan daitekeen datu oro.

Arestiko idatzzatian ezarritako aldizkotasunarekin egingo dira eta, haietan, zergak, uraren 
kanona eta legozkiokeen beste tasa batzuk sartuko dira.

Abonatu bakoitzeko ordainagiri bat egingo da.

97. artikulua. Informazioa ordainagirietan

Kontzeptuetan edo fakturatzeko moduan funtsezko aldaketak gertatzen badira, Ur Zerbitzuak 
abonatuei emango die tarifak aplikatzeko moduaren eta fakturazio kontzeptuak babesten di
tuzten indarreko xedapenen berri.

98. artikulua. Ordaintzeko epea

Ur Zerbitzuak ordainagirien zenbatekoak ordaintzeko daukaten epea jakinarazi behar die 
abonatuei.

Jakinarazpen hori banako kobrantza oharraren bidez, herriko hedabiderik zabalduenean 
informazioa argitaratuz, nahiz indarreko legediak onartzen duen jakinarazteko edozein proze
duraren bidez egin ahalko da.

Banku helbideratze kasuetan ez da beharrezkoa izango jakinaraztea.

99. artikulua. Fakturak edo ordainagiriak ordaintzeko modua

Abonatuak sistema hauen bidez ordaindu ahalko ditu Ur Zerbitzuak fakturatutako zenba
tekoak:

• Hark kobratzeko gaitutako banku bulegoetan ordainduz.

• Abonatuak adierazten duen bankukontuan helbideratuz.
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100. artikulua. Fakturazioan akatsak zuzentzea

Akats bategatik Ur Zerbitzuak behar baino kopuru txikiagoak fakturatu baditu, faktura 
bakarra egingo da aldeagatik. Faktura hori, kontrakoa adostu ezean, zatikatuta ordainduko da, 
fakturazio akastunen aldiaren iraupena duen epe batean eta, gehienez, urtebetekoan.

Akats bategatik Ur Zerbitzuak behar baino kopuru handiagoak fakturatu baditu, faktura horiek 
baliogabetu eta berriz egingo dira, ondo, eta abonatuari aldea itzuliko zaio. Atzeraeragin epea 
ez da inoiz izango otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauak, Arabako Zerga Orokorrari buruzkoak, 
xedatutakoa baino luzeagoa.

101. artikulua. Erreklamazioak

Abonatuak fakturazioaren gaineko erreklamazio bat egin nahi badu, idatziz egin ahalko du Ur 
Zerbitzuaren aurrean, edo abonatuaren arretarako bulegoetan bertaratu ahalko da, akastuntzat 
jotako ordainagiriak aurkeztuz.

102. artikulua. Oroharreko kontsumoak

Aldi baterakoak izateagatik, kolokan egoteagatik edo salbuespeneko beste edozein zioren
gatik instalazio batean hornidura bolumen edo emari finko baterako, edo erabilera denbora 
unitate bakoitzeko aurretik ezarritako kopuru baterako kontratatu bada, zorrozki hitzartutako 
kontsumoak baino ezingo dira egotzi, salbu eta iruzurrezko erabilera egin edo ezarritako kon
tratua bete ez bada.

Halaber, hornidura horiek kontratatzen dituenak ezingo du argudiatu hitzartutako kontsumo 
edo kantitateetan balizko kenkarietarako oinarri erabil lezakeen inguruabarrik.

Kasu horietan, aurretiaz egin ahalko da fakturazioa, edo haiek ematearekin batera.

X. KAPITULUA ARAU HAUSTEAK ETA IRUZURRAK

103. artikulua. Eskumenak

Ekainaren 23ko 1/2006 Legeak, EAEko Urarenak, xedatutakoaren arabera, Ur Zerbitzuak 
izango du eskumena zehapen espedienteak ireki, izapidetu eta ebazteko, bere tokiko ordenan
tzak aplikatuz.

104. artikulua. Arau hausteak

Artikulu honetan aipatutako arau hausteak astunak edo arinak izan ahalko dira.

Arau hauste astuntzat joko dira:

• Uren Udal Zerbitzuaren sareetan baimenik gabeko desbideratzeak edo desbideratze klan
destinoak izatea.

• Ur Zerbitzuko langile bat abonatuaren etxean sartzea debekatzea, iruzur salaketa bat 
egiaztatzeko lana oztopatuz.

• Zerbitzuaren ura beste aprobetxamendu edo erabilera batzuetatik ateratzen denarekin 
nahastea.

• Kontagailua jartzeari uko egitea, hala eskatzen denean.

• Higiezineko jabeek zerbitzuak aginduta barne sareetan egin beharreko zuzenketak egiteari 
uko egitea, dagozkien kasuetan.

• Kontratuko ezaugarrietan edozein aldaketa egin izana Zerbitzuari ez jakinaraztea.

• Zerbitzuko langileak oztopatu edo hertsatzea egin beharreko lanak egitean, beste 
erantzukizun batzuk gorabehera.
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• Zerbitzutik kanpoko pertsonek udal sareko ixteko giltzak irekitzea, ixtea edo beste edozein 
modutan manipulatzea.

• Uraren erabilera desegokia lehorteagatik edo Araudi honen 89. artikuluaren arabera publi
koki lehenago jakinarazitako beste zio batzuengatik murrizketak daudenean.

• Isuri baimenik gabe isurtzea.

• Saneamendu sarera substantzia arriskutsuak isurtzea.

Arau hauste arintzat joko dira:

• Araudi honetan ezarritakoan beste arau hausteren bat egitea.

105. artikulua. Iruzurraren edo arau hausteak egitearen ondorioak. Zigorrak

Hornidura moztu edo etetea. Iruzurra edo 104. artikuluan astun gisa tipifikatutako edozein 
arau hauste egiteak ur hornidura moztu edo etetea ekarriko du, Ur Zerbitzuko teknikari ardu
radunak txostena egin ondoren.

Kasu horietan, hornidura eten eta, hala badagokio, birjartzeko gastuak erabiltzailearen kon
tura izango dira; nolanahi ere, 107. artikuluak ezarri bezala, balizko iruzurraren ondorioz likida
zioa egin ahalko da.

Egoera irregularrak edo iruzur egoerak baldin badaude, zerbitzuko mantentze lanetako 
langileek ikuskaritza akta bat egingo dute, eta hornidura etetea eragin duen kausa egiaztatu 
ondoren, jakinarazpen bat igorriko da, egoera irregularra adieraziz eta konpontzeko hamar 
egun naturaleko epea emanez. Epe horretan egoera ez bada erregularizatu, bigarren gutuna 
igorriko da, hornidura moztu egingo dela ohartaraziz. Horren guztiaren jakinarazpena emango 
zaio zerbitzuaren arduradunari ere.

Etxebizitzan edo lokalean inor ez dela bizi egiaztatuz gero, kontratua azkendu egingo da eta, 
horrenbestez, hornidura behin betiko etengo da.

Zehapenak. Arau hauste bat egiten bada zehapen hauek jarriko dira:

• Arau hauste astunak 750 eta 1.500 euro arteko isunekin zigortuko dira. Iruzurragatiko likida
zio bat ere aplikatu behar balitz, kasu bakoitzaren astuntasunaren eta berrerortzearen arabera, 
pentsatu ahalko da biak ala bietatik altuena bakarrik aplikatuko den: arau hausteagatiko isuna 
ala iruzurraren likidazioa.

• Arau hauste arinak ohartarazpenarekin zigortuko dira, eta 750 euro arteko isunak jarri 
ahalko dira.

Egindako arau hausteen ondorioz zehapenak aplikatzeko edo, hala badagokio, sortutako 
kalteengatik kalte ordainak eskatzeko aldez aurretik zehapen espedientea izapidetu beharko 
da, legedi aplikagarriarekin bat etorriz. Horretarako, Zerbitzuko teknikari arduradunak txostena 
egin eta ondoren espedientea irekitzea proposatuko zaio presidenteari.

106. artikulua. Iruzurraren definizioa

Kasu hauek iruzurtzat hartuko ditu Ur Zerbitzuak:

1. kasua. Ura hornitzeko kontraturik ez egotea.

2. kasua. Kontagailu edo neurgailuaren erregistroa manipulatu edo aldatzea, edozein proze
dura baliatuz.

3. kasua. Emariaren adarkatzeak egin izana, etengabe edo aldi baterako, neurketa ekipoen 
aurretik.

4. kasua. Ura kontratatutako ez beste erabilera batzuetara bideratzea, eta horrek aplikatu 
beharreko tarifaren arabera kontsumoen fakturazioei eragitea.
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Ur Zerbitzuko langileek euren sareetan kontraturik ez duen hornidura erabiltzeko adarkatzeak 
aurkitzen badituzte, hots, klandestinoki egindakoak, berehala moztu ahalko du hornidura 
adarkatze horietan.

Gaitutako langileei, iruzurragatiko salaketa bat egiaztatzera doazenean, abonatuaren etxean 
sartzea ukatzen bazaie, hornidura eten ahalko dute.

107. artikulua. Iruzurraren likidazioa

Ur Zerbitzuak dagokion likidazioa egingo du, kasuen arabera, honela:

1. kasua. Iruzurragatiko likidazio bat egingo da. Bertan, iruzurrezko ekintzarako erabilitako 
instalazioei arauz zegokiekeen kontagailuaren gaitasun nominalaren balioko kontsumo bat sar
tuko da. Denbora eguneko ordu etengabe bi izango da, eta epea instalazio horien titulartasuna 
edo erabiltzeko eskubidea eskuratzearen eta hautemandako iruzurra konpontzen den unearen 
artekoa. Epe hori ezingo da, guztira, urtebete baino gehiagokoa izan.

2. kasua. Instalatutako neurgailu edo kontagailuko adierazpenak faltsutu badira, aparatuak 
modu ezohikoan funtzionatzea eragin duen edozein prozedura edo gailuren bitartez, orduan 
iruzur kopuruaren likidaziorako oinarritzat hartuko da nominalaren batez besteko gaitasuna, 
kontagailuaren azken egiaztapen ofizialetik eguneko bi orduko erabilera aintzat hartuz; epe 
hori ezingo da urtebete baino gehiagokoa izan, eta tarte horretan iruzur egileak ordaindutako 
kontsumoak kendu egingo dira.

3. kasua. Iruzur egiteko emaria kontagailuaren aurretik adarkatu bada, lehen kasuan bezala 
likidatuko da, hornidura kontraturik ez badago, eta deskonturik egin gabe kontagailuak neur
tutako uragatik.

4. kasua. Kasu honetan, era desegokian erabilitako uraren zenbatekoaren likidazioa Ur 
Zerbitzuaren alde egingo da, kontsumoari likidazioa egindako unean indarrean dagoen tarifa
ren, hots, uraren ematen ari zaion benetako erabilerari dagokionaren, eta, aldi horretan, kon
tratatutako erabileraren arabera aplikatu denaren arteko aldea aplikatuz. Aldi hori ezin izango 
da zenbatu urtebete baino gehiago.

Kontagailuaren emari nominaltzat hartuko dira, kontrako frogarik ezean, taula honetan 
jasotakoak, kontagailuaren diametroaren arabera:

KALIBREA (MM) EMARI NOMINALA (M³/H)

13 1,5

15 1,5

20 2,5

25 3,5

30 6

40 10

50 50

65 65

80 120

100 180

125 180

150 250

200 420

Kasu guztietan, arestiko paragrafoetan ezarritako manuen arabera ondorioztatutako iruzurra
ren zenbatekoari fakturatu beharreko kontzeptu guztiak eta indarreko zergak aplikatuko zaizkio.
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Iruzur egin duen etxebizitza, lokala edo aldi baterako instalazioa estolderia sarera ere lotuta 
balego, kontzeptu horregatik dagokion kuota fakturatuko litzaioke, hornidurarako kalkulatutako 
bolumenen arabera kalkulatuta.

Ur Zerbitzuak egiten dituen likidazioak interesdunei jakinaraziko zaizkie eta, haien aurka, 
erreklamazioak egin ahalko dituzte.

XI. KAPITULUA ERREKLAMAZIOAK ETA JURISDIKZIOA

108. artikulua. Baldintza orokorrak

Ur Zerbitzuaren jarduerak eta erabakiak aurkaratzea bidezkoa izan daitekeen kasuak gora
behera, toki administrazioaren arloan indarrean dagoen legerian ezarri den prozedurarekin bat 
etorriz, zerbitzugintzen baldintzei buruzko erreklamazio, zalantza eta jabeldurak administrazio 
bidez ebatziko ditu administrazio publikoaren erakunde eskudunak, kasuan kasukoak.

Aurreko paragrafoan ezarria hala bada ere, Justizi Auzitegiei dagokie euren jurisdikzioko gai 
guztietan esku hartzea, alderdi interesatuak eskaturik.

Hala eta guztiz ere, araudi honek arautzen dituen zerbitzuak eskaintzean, abonatuaren eta Ur 
Zerbitzuaren arteko harremanetan lege arazoak sortzen badira, Gasteizko epaitegi eta auzitegiek 
ebatziko dituzte. Gainerako foru orok ez du indarrik.

XII. KAPITULUA ARAUDIARI BURUZ 

109. artikulua. Betetzeko betebeharra

Abonatuek eta Ur Zerbitzuak araudi honetan jasotako baldintza eta klausula guztiak 
betetzeko betebeharra daukate.

110. artikulua. Araudia aldatzea

Ur Zerbitzuak araudi hau ofizioz aldatu ahalko du une oro, onartzeko baliatutako izapide 
berberak jarraituz.

Xedapen berriak abonatu guztientzako aplikagarriak izango dira onartzen diren unetik, sal
buespenik gabe.

111. artikulua. Araudiaren interpretazioa

Araudi hau aplikatzeak eragin ditzakeen gorabeherak Ur Zerbitzuaren organo eskudunak 
interpretatuko ditu, kasuan kasuko txosten teknikoen ondoren.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

Araudi hau indarrean jartzean kontratu poliza sinaturik ez daukaten abonatuek ez dute si
natu beharko, hornidurari emandako erabileran aldaketarik gertatu edo egungo eskubideak 
eskualdatu edo subrogatzea proposatzen ez den bitartean, Ur Zerbitzuak horniduraren benetako 
egoera argitzeko beharrezko iritzi ezean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Araudi hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetu egingo dira beronen aurkako 
maila berdineko edo apalagoko ordenantza, arau eta xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Araudi hau indarrean jarriko da ALHAO aldizkarian behin betiko onarpena argitaratu eta 
hurrengo egunean.

Izoria, 2017ko uztailaren 18a

Presidentea
JULEN IBARROLA GOBANTES
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ERANSKINAK

I. ERANSKINA. HORNIDURA KONTRATUA

Larrabe auzoa, 18C, 01479 Izoria, Araba

Telefono zk.: 945 39 94 44

Ur Partzuergoaren Kantauriko

Urkidetzaren (KUUP) Ur Zerbitzua

A.- TITULARRAREN IDENTIFIKAZIOA

B.- HORNITUTAKO FINKAREN DATUAK

ZK. BLK ESK SOLAIRUA ATEA

HERRIALDEA

POSTARAKO DATUAK

TELEFONOA (2) FAX ZK. E-MAILA

ZK. BLK ESK SOLAIRUA ATEA

HERRIALDEA

ABONATU POLIZA ZK.

IZEN-ABIZENAK

TELEFONOA (1)

HELBIDEA

POSTA KODEA

TELEFONOA FAX ZK.

ORDEZKARIAREN IFZ/IFK ORDEZKARITZAREN ARRAZOIA

Datuak babesteko Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu baimena ematen duzula

berariaz agiri hau sinatzea, bertan emandako datuak, nahiz

geroago emandakoak, fitxategi batean sartzeko. Fitxategi horren titularra

Udala izango da, eta zerbitzua ematen duen erakundeak, kontratu honen goiburuan

agertzen denak,, tratatuko ditu. Xedea zurekin izandako kontratuzko harremana

kudeatzea, zure galderei erantzutea eta informazioa bidali ahal izatea da,

Udalaren edo erakunde emailearen berri, jarduera edo zerbitzuei buruz, zure interesekoak

izan daitezkeelakoan, zenbait bitartekoren bidez, elektronikoak barne.

Uko egin ahalko diozu merkataritzarako tratamenduari, kontrol-lauki honetan x bat

jarriz ( ): Ez dut informaziorik jaso nahi berriei, jarduerei edo zerbitzuei buruz.

Eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera

izango duzu idatzizko eskabide bat bidaliz, “Datuen babesa” erreferentziarekin eta zure

NANaren fotokopiarekin KUUP Larrabe auzoa, 18C, 01479 Izoria, Araba

Udalaren Ur Zerbitzu honekin sinatzen du poliza edo kontratu hau etxerako edateko ura hornitzeko eta  estolderia zerbitzurako

unean-unean indarrean dauden tarifen prezioan, eta kontratatutako alderdi biak behartuta geratzen dira kontratu hau betetzeko,

indarreko legezko baldintzen  eta zerbitzua eta zerbitzu hori eman eta jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituzten udal

ordenantzen arabera.

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA IFZ/IFK

HERRIA PROBINTZIA

E-MAILA

ORDEZKARIAREN IZEN-ABIZENAK

HELBIDEA

POSTA KODEA HERRIA PROBINTZIA
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C.- HORNIDURAREN EZAUGARRIAK ETA BARRUKO INSTALAZIOA

Etxebizitza kop.

Lokal kop.

INSTALATUTAKO NEURGAILUAK

D.- BALDINTZA EKONOMIKOAK

Indarreko zerga ordenantzaren arabera (haren kopia eransten da).

E.- FAKTURAZIO BALDINTZAK ETA KONTRATUAREN IRAUPENA

FAKTURAZIOA MUGAEGUNA

BEZEROA

HERRIALDEA IBAN BANKUA SUKURTSALA KD KONTU ZK.

ENPRESA

HELBIDERATZE DATA

Hiruhilekoko fakturazioa MODALITATEA

MARKA

KOKALEKUA

HASIERAKO IRAKURKETAKALIBREA DIGITUAK

Hornidura mota:

BANKU HELBIDERAKETARAKO AGINDUA

BEZERO KONTUAREN KODEA

Kontagailuak homologazio eta egiaztapen agiria edukiko du, laborategi ziurtatuak egina. Zerbitzuari alta eman

aurretik doitu beharko da. Instalazioa instalatzaile baimendu batek egingo du eta instalazio buletina emango da , haren

eskemarekin, obra zibila egin ondoren Industriak zigilatuta .

Nekazaritza

Kontagailuaren diametroaInstalatzaile zk.

Industria, Merkataritza, Gainerako erabilerak

KONTAGAILU KOP.

Etxekoa

Modalitatea Gutxieneko presioa erregistro

giltzan

Hargunearen diametroaInstalazio buletinaren zk.
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1.- Hau sinatzeko, kontratuaren titularrak agiri hauek aurkeztu beharko ditu: Kontratugilearen nortasuna ziurtatzen duen

agiria.

Jabetza-titulua edo alokairu-kontratua. Lehen okupazioko lizentzia edo bizigarritasun zedula eta enpresa hornitzaileak eskatzen dituen

agiri

guztiak.

2.- Kontratua instalazioek hornikuntza arrunta egiteko baldintzak behar bezala betetzen dituztela jakinik sinatzen da.

3.- Kontratuak polizan ezarritako eperako egintzat jotzen dira.

4.- Kontratu honen hornidurari aplikatutako prezioa Udalak unean-unean onartzen dituen indarreko tarifen araberakoa da eta, beraz,

hark

dirauen bitartean tarifa altuagoak baimenduko balira, enpresa hornitzaileak egindako kontratuaren gainean aplikatu ahalko ditu

igoera

baimentzen den egunetik beretik.

5.- Enpresa hornitzaileak hornitzen duen ura, kontratu honen arabera, bakar-bakarrik erabiliko da kontratu horretan xedatutako erabilerarako

.

6.- Abonatuak ezingo die hirugarrenei kontratu honetan sartzen den ura hornitu, ezta hitzartu ez den beste erabilera bati, ezta berearen

gainean beste

adar bat ezarri edo ezartzen utzi, hitzartutakoa ez den beste zerbitzu baterako, bere jabetzakoa bada ere.

7.- Adar nagusiaren instalazioa, hornitu behar duen higiezin edo lokaletik hurbilen dagoen hodi nagusitik, balbula, giltza eta hura

osatzen

duten gainerakoekin, nahiz zanga irekitzea eta azalera berrosatzea, enpresa arduradunaren lanak izango dira, hornitu behar den

higiezinaren jabearen edo jabeen kontura.

8.- Hargunea, adarra edo osagarriak konpondu, eraberritu eta zaintzeko lan eta material guztiak enpresa hornitzaileak egingo

ditu, adarrak hornitzen duen higiezinaren abonatuaren edo jabeen erkidegoaren kontura, aurrekontua aurkeztu ondoren eta

abonatuak hura onartu ondoren.

9.- Kontagailuak homologatuta egon behar du.

Kontagailu motaren hautaketa, diametroa eta kokalekua (adarraren abiapuntutik ahalik eta gertuen dagoen puntua izango da beti)

enpresa

hornitzaileak ezarriko ditu, behartuta dagoen minimoa, benetako kontsumo posiblea, sarearen erregimena eta hornitu behar den higiezinaren

baldintzak kontuan hartuz, baina ur kontsumoak, abonatuak polizan adierazitakoarekin bat ez etortzeagatik, behar duen erlazioa ez

baleuka

kontagailuaren errendimendu normalari dagokionarekin, diametro egokia duen beste batekin ordeztu beharko da hura, eta abonatuak ordaindu

beharko

ditu horrek sortutako gastuak.

10.- Kontagailua enpresa hornitzaileak edo berak izendatzen duenak jarriko du, abonatuaren jabetzakoa balitz ere, eta adarrarekiko juntura

zigilatuko da; guztiz debekatuta izango du abonatuak zigilu hori nahiz Industria Ordezkaritzak kontagailuan jarritakoak aldatzea.

11.- Abonatuak kutxatila edo armairu batekin babestu beharko du kontagailua beti; posible den heinean, higiezinaren fatxadan jarriko

dira

beti.

12.- Kontagailua kontserbazio eta funtzionamendu egoera onean eduki beharko da, eta enpresa hornidurak beharrezkotzat jotzen dituen

egiaztapen guztiak egin ahalko dizkio, edo arauz dagozkion ordezteak egin.

13.- Abonatuak eta/edo enpresa hornitzaileak eskatuta, beharrezkotzat jotzen den guztietan egiaztatu ahalko da kontagailua. Eztabaida

sortzen

bada, egiaztapenak sortzen duen gastua arrazoirik ez daukanak ordainduko du beti.

Kontagailuak beretik igarotzen den ura ondo erregistratuko ez balu, eta sumatutako aldeak legez onartutako tolerantzia gaindituko

balu, egin

beharreko aldeagatiko edo gehiegi erregistratzeagatiko likidazioak gaiari buruz ofizialki xedatutakoaren arabera arautuko dira.

14.- EKTn -Eraikingintzaren Kode Teknikoa- horri buruz xedatzen den guztia ere kontuan hartuz, erabiltzaile orok era zuzenean erabili

beharko ditu bere zerbitzurako instalazioak, eta haiek era egokian zaintzeko behar diren neurri guztiak hartuko ditu, sarera balizko

ur

kutsatzaileak itzultzea ekidinez; gainera, ukitu gabe edukiko ditu kontagailuaren eta hargune instalazioen bortxaezintasuna bermatzen duten

zigiluak, kasuan kasu, zerbitzu publikoko ondasun gisa; halaber, kontagailuaren kontsumoa irakurtzeko eta haren instalazioen baldintza

egokiak bermatuko ditu.

Instalazioetarako eta ikuskapenetarako erraztasunak: Hornidura eskatzaile orok  erraztu behar dio erakunde hornitzaileari

hornitutako

jabetzan behar diren elementuak jartzea, eta hara zerbitzu horrek baimendutako langileei sartzen utzi behar die, hala ziurtatzen dutenean,

hornidurari

lotutako egiaztapen guztiak egin ahal izateko. Halaber, hornidura eskatzaileak behar

diren

lokalak, esparruak eta kutxatilak erabiltzen utzi behar dio erakunde hornitzaileari kasu bakoitzean egoki diren neurgailuak eta elementu

lagungarriak

jartzeko.

15.- Kontagailua gelditzeagatik istripuagatik, txarto ibiltzeagatik edo beste edozein arrazoirengatik abonatuak egindako kontsumoa ezagutzerik ez

balego,

kontsumoa aurreko urteko aldi berean egindakoa izango da edo, datu hori eduki ezean, azken 6 hilabeteetako batez bestekoa, edo, kasuan kasu,

eskura

dauden kontsumoen batez bestekoa edo, azken kasuan, kontsumoa zenbatetsiko da.

16.- Abonatuek lokal eta tokietara sartzen utzi behar diete erakunde hornitzaileko langileei, behar bezala ziurtatuta badaude.
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Izoria, ………(e)ko …………………aren ………..(a)

Sin.: BEZEROA Sin.: KUUP

Aitortzaileak adierazten du hornidura hau arautzen duten manuak ezagutzen dituela, eta konpromisoa hartzen du haiek betetzeko, baita

zuzenbidearen

arabera hari buruz xedatzen den oro ere; zerbitzu honetatik sortzen denerako administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumena eta

hornidura

honen prezio publikoaren izaera, zeina, ordaindu ezean, premiamendu bide administratiboaren bidez ordainaraziko baita.

Aurreko terminoetan sinatzen dute alderdi biek kontratu hau, zeinaren iraupena mugagabea izango baita, eta erabiltzaileak zerbitzuan

baja emango

duen eguna baino hilabete lehenago jakinarazi beharko du ur hornidura amaitutzat eman nahi duela.
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II. ERANSKINA. EDATEKO URA HORNITZEKO HARGUNEAK 
EGITEKO ARAU TEKNIKOAK

Ondoren azaltzen den araudia betetakoan, hargunea jasoko da eta, une harrezkero, ur hor
nidura ezarri ahalko da, saneamenduko hargunea edo haren ordezko instalazioa ere eginda 
badago.

A. UR HARGUNEAK.

1. artikulua. Helburua eta ezarpen eremua

Araudi honen helburua hornidura harguneetarako materialei eta haiek egiteari buruzko 
preskripzioak ezartzea da, proiektu eta eraikuntza irizpideak bateratu, eraikitakoaren kalita
tea bermatu eta, homogeneotasunaren eta normalizazioaren bidetik, zerbitzua optimizatzea 
ahalbidetuko dutenak, obra zuzendarien, eraikitzaileen, administrazioen, proiektugileen eta 
sustatzaileen lana ere erraztuz.

Araudi hau partzuergoak Uraren Ziklo Integralaren zerbitzua ematen duen udalerri eta 
kontzejuetan egiten diren ur hargune guztiei aplikatuko zaie.

2. artikulua. Aurreko txostena eta horniduraren alta emateko eskabidea

Ur Zerbitzuak sare orokorren egoerari eta harguneen plangintza teknikoari buruzko txostena 
idatziko du partzuergoari hargune lizentzia eman aurretik.

Lizentzia emandakoan, interesdunak horniduraren alta eskatu beharko du Ur Zerbitzuan. 
Hark instalazioen ikuskapen teknikoa egingo du lehenago, Zerbitzuari dagokion zatian.

3. artikulua. Ez betetzea

Hargune lizentzia eskatzeko betebeharra betetzen ez bada, zein obrak egitean araudi honetan 
xedatutakoa urratzen bada, Ur Zerbitzuak uko egingo dio instalazio osoa hartzeari eta ez da 
hornidura zerbitzua kontratatuko.

4. artikulua. Hargunearen definizioa

Ura hornitzeko hargunea sarearen adarkatzea da, hodi nagusitik ura erabiltzen duen finka
raino doana.

Arau orokor gisa, eraiki, finka eta industria bakoitzak bere hargune bereizia izango du.

Merkataritzako lokalak eraikinaren hargunetik hartuko dute ura, kontagailu gelan lotuz.

Ur Zerbitzuari dagokio hargunea mantendu eta zaintzea, ixteko giltzaraino, hura barne edo, 
hura ezean, fatxada edo lurzatiaren mugaraino.

5. artikulua. Kokalekua

Hargunearen oinplanoko trazadura lerro zuzenekoa izango da beti, eta kalearen ardatzarekiko 
ortogonala.

Hargune bakarra ezartzen da eraikin batentzat. Aurreko urbanizazioaren edo eraikinen erais
ketaren ondorioz orubean hargune bat baino gehiago badago, soberakoak kendu beharko dira, 
hodi nagusiaren irteeran tapoi itsu bat jarriz. Lan horretaz eraikinaren sustatzailea arduratuko da.

Orube bat birpartzelatzearen ondorioz, urbanizazioan dauden harguneak lurzati berriekiko 
desfasatuta geratzen badira oinplanoan, eraikinen sustatzaileak harguneen zuinketa berria egin 
beharko du, daudenak kenduz eta berriak birpartzelatzearen arabera eginez. Ez da onartuko 
fatxadekiko paralelo den hargune zatirik.

6. artikulua. Diametroa

Hargunearen diametroa definitzeko, hornitzen duen eraikinaren beharrizanak kalkulatuko 
dira.
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Kontuan hartuko dira eraikinari zer erabilera emango zaion, dauden ur puntuak eta sute 
sarearentzako aurreikuspena, halakorik badago.

Banako edo taldeko etxebizitza eraikinen kasuan, hargunearen diametroa hau izango da, 
Ur Zerbitzuak beste justifikazio bat onartu ezean:

Hargunearen diametroa etxebizitza motaren arabera:

ETXEB. MOTA ALDIUNEKO EMARIA (L/S)

A Q<0.6

B 0.6≤Q<1.0

C 1.0≤Q<1.5

D 1.5≤Q<2.0

E 2.0≤Q<3.0

HODIA (MM)
GEHIENEZKO HORNIDURA KOPURUA

A MOTA B MOTA C MOTA D MOTA E MOTA

20 2 1 1 –––––– –––––-

25 6 4 3 2 1

30 15 11 9 7 5

40 60 40 33 22 17

60 180 120 90 60 50

80 400 300 250 200 150

Hargunearen luzera 615 metrokoa bada, diametro horiek 10 mm handiagoak izan beharko 
dira. Luzera 15 metrotik gorakoa bada, diametro horiek 20 mm handiagoak izan beharko dira.

Eraikina presio talde baten bidez hornitzen bada, punpek ez dute ura inolaz ere saretik zuze
nean hartuko; aitzitik, horretarako eraikitako ontzi batetik hornituko dira.

7. artikulua. Hargune mota

Harguneak hornitzen duten etxebizitza motaren arabera sailka daitezke, honela:

a) Etxebizitza eraikinerako harguneak.

b) Familia bakarreko etxeetarako harguneak.

c) Eraikin industrialerako harguneak.

Bestelako erabileretarako harguneak arestikoetatik antzekoenera egokituko dira.

Hargune mota bakoitzaren antolaera irudi hauetan ikusten da:

7.1. Etxebizitza eraikina

A) Bakarrik zerbitzuetarako hargunea

— Hargune bakarra eraikineko.

— Ixteko balbula espaloian.

— Hodiak sotoko sabaitik

— Kontagailu gela bat atariko
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1. irudia. Zerbitzuetarako hargunea etxebizitza eraikinean

B) ZERBITZU+SUTEETARAKO HARGUNEA.

— Hargune bakarra eraikineko, suteetarako sarrera bereiziarekin.

— Ixteko balbula espaloian.

— Hodiak sotoko sabaitik.

— Kontagailu gela bat atariko, kontagailuaren sute sarerako.

 

 2. irudia. Zerbitzu eta suteetarako hargunea etxebizitza eraikinean

7.2. Familia bakarreko etxeetako hargunea

A) FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTUA

— Ixteko balbula espaloian

— Kontagailuak horman

— (Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da).
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3. irudia. Zerbitzuetarako hargunea famili bakarreko etxe bakartuan

B) ATXIKITAKO ETXEBIZITZAK.

— Ixteko balbula espaloian

— Kontagailuak horman

— (Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da).

 

 4. irudia. Zerbitzuetarako hargunea atxikitako etxebizitzetan

7.3. Eraikin industrialeko hargunea.

A) BAKARRIK ZERBITZUETARAKO HARGUNEA.

— Ixteko balbula espaloian.

— Kontagailuak horman.

— Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da.
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5. irudia. Zerbitzuetarako hargunea eraikin industrialean

B) ZERBITZU + SUTEETARAKO HARGUNEA.

— Suteetarako sarrera bereizia.

— Ixteko balbulak espaloian.

— Kontagailuak horman.

— Suteetan atxikitzeko balbula.

 

 6. irudia. Zerbitzu eta suteetarako hargunea eraikin industrialean

Hauek sartzen dira edateko uraren hargunean:

1. Hargunea edo lotura (lotzeko pieza).

2. Adarra.

Harguneen barruko diametroak 75 milimetrokoak edo txikiagoak badira eta hodien gainean 
hargunea edo lepokoa zuzeneko zulagailu baten bidez jarrita badaude, polietilenoan jarriko 
dira, gutxienez 10 atmkoan, edateko urerako adierazita. Kasu horretan, osagai hauek izango 
ditu harguneak bere ataltzean:

• Lepoko 1 (burdinurtuzkoa adarkatze hariztuarekin)

• Piezak (elektrosoldagarria edo, salbuespenez, letoizkoa).

• Karratutxoa duen balbula 1 (itxigailu elastikoa duen uhatekoa), salbuespenez buelta laur
den bateko bolakoa baimendu ahalko da diametro txikietan).
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• Hodia (dentsitate handiko polietilenozkoa eta 10 atmko edo gehiagoko presiokoa).

• Burdinurtu normalizatuko erregistro estalkia “Hidraulikoa PVC DN300erako jasogarria.

• Kutxatila, PVC TEJA DN315, PN 6 kg/cm2koa, 7,7 milimetroko lodiera, kanpotik hormigoi
tua.

 7. irudia. D<75 mmko polietilenozko hargunea

“T” formako adarkatzea duten harguneak euren diametroa hartzen duen sare orokorraren 
diametroaren % 30 baino handiagoa denean egingo dira, eta 80 milimetroko edo gehiagoko 
diametroa dutenetan, burdinurtu harikorrean; azken kasu horretan hauek sartuko dira:

• Brida irteerako TE 1.

• Karratutxoa duen balbula 1 (asentu malguko uhatekoa).

• Burdinurtuzko hodia.

• Burdinurtu normalizatuko erregistro estalkia, Hidraulikoa PVC DN300erako jasogarria.

• Kutxatila, PVC TEJA DN315, PN 6 kg/cm2koa, 7,7 milimetroko lodiera, kanpotik hormigoi
tua.
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8. irudia. D>75 polietilenozko hargunea

8. artikulua. Materiala

Hodiari eta piezei dagokienez, sare orokorretako material bera erabiliko da harguneetan:

8.1. DN >=100 mmko hodiak.

Zehaztapenak presioko ubideetarako burdinurtu harikorreko hodi eta osagarriei buruzko 
ISO 2531 nazioarteko arauaren eta Europako EN 545 arauaren arabera (lodierak, estaldurak, 
tolerantziak, testak...).

Estaldurak: 3 mota:

1. Barruko estaldura zementu zentrifugatuzko morteroarekin eta zinkatu eta pintura bitumi
nosoko kanpoko tratamenduarekin.

2. Poliuretanozko barruko estaldura eta zinkatu eta pintura bituminosoko kanpokoa.

3. Poliuretanozko barruko eta kanpoko estaldura.

Hodiaren hormaren lodiera: K=9 koefizienteari dagokio.

Juntura motak: automatiko malgu autoestankoa. ISO 4633 araua.

Hodiaren eta osagarrien fabrikatzailea Europako EN 29001 eta nazioarteko ISO 9001 araue
kin ziurtatuta egon beharko du (Diseinu/garapenean, ekoizpenean, instalazioan eta salmenta 
ondoko zerbitzuan kalitatea ziurtatzeko eredua).

Bateragarritasun eta funtzionaltasunagatik, jarriko diren burdinurtuzko osagarriak hodiaren 
fabrikatzaile berak fabrikatu beharko ditu.
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8.2. DN<100 mmko hodiak.

Dentsitate altuko eta lanpresioko 10 atmosferako polietilenoa (salbuespeneko kasuetan 16 
atm). Elikadurarako egokia. AENOR kalitateko marka.

UNE 53131 araua.

Hodien arteko loturak soldaduraren eta osagarri elektrosoldagarrien bidez egingo dira.

Ur Zerbitzuek berariaz baimenduta, letoi estanpatuzko osagarrien bidez lotu ahalko dira 
hodiak.

Hodien instalazioari dagokionez, alderdi hauek bilduko ditu derrigorrez:

a) Hodiaren kokalekuaren zuinketa eta markaketa.

b) Zanga hondeatu eta mailakatzea.

c) Hodiaren “ohea” harea garbituarekin edo hartxintxartxoekin zabaltzea.

d) Hodia jartzea (polietilenozko mahukarekin), lerro zuzenean eta malda uniformearekin.

e) “Bizkarrak” betetzea eta harea garbituarekin edo hartxintxartxoekin estaltzea.

f) Ibaiko zaborlegarrez betetzea, geruza trinkotuen bidez.

g) Seinaleztatze sarea kalearen azken sestratik 40 bat zentimetrora jartzea.

 9. irudia. Hornidura hodiaren zanga

Hodia horretarako egindako zangan jarriko da, 5001000 milimetroko sakoneran, diame
troaren, lur motaren eta trafikoaren arabera, Ur Zerbitzuak adierazitakoari jarraiki.

9. artikulua. Lotzeko pieza

Sare orokorrerako hargune hodi bat lotzeko pieza hargune hodiaren diametroaren arabe
rakoa da.

a) DN >=100 mmko hodiak: Jarriko den pieza burdinurtu harikorreko TE bat izango da.

b) DN<100 mmko eta sarearen diametroaren % 50 baino diametro txikiagoak dauzkaten 
hodiak: Hargune hodia sare orokorrera lotzeko instalatuko den pieza burdinurtuzko lepoko bat 
izango da, adarkatze hariztuarekin.
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10. artikulua. Suteetarako harguneak

Suteetarako harguneen dimentsioak definitzeko Eraikuntzaren Kode Teknikoaren DBSI 
oinarrizko agiria (Segurtasuna sutearen kasuan) eta aplikatu beharreko arauak eta xedapenak 
kontuan hartuko dira.

Suteen aurkako ura hornitzeko sistemak, haren ezaugarriek eta zehaztapenek UNE23.500 /1990 
arauan xedatutakoa beteko dute.

Suteetarako eta hornidurarako harguneak bereizita egongo dira beti.

Suteetarako hodiak mozketa balbula bat edukiko du beti, hargune kutxatila normalizatu 
bat eta, ondoren, atzeraezeko balbula bat. Barruko suteetarako instalazioetan igarotako guztia 
kontrolatzeko kontagailu bat jarriko da, eraikineko kontagailu gelan.

Sute sarea osatzen duten hodi guztiak 12 Kg/cm2ko (12 atmosferako) probako presioan 
probatuko dira.

11. artikulua. Ureztatzeko hargunea

Berdegune publikoak ureztatzeko ixteko balbula eta kontagailua dauzkan adarkatze bat ja
rriko da. Hargunearen diametroa eta kontagailua behar den emariaren arabera definituko dira 
(jarriko den ureztatze sistema, aspertsore kopurua, haien aldiberekotasuna eta ureztatzearen 
programazioa).

Hauek izango dira ureztatzeko hargunearen piezak:

— LEPOKOA (burdinurtuzkoa eta altzairu herdoilgaitzezko zumitza).

— PIEZAK (elektrosoldagarria edo letoizkoa).

— HODIA (dentsitate handiko eta 10 atmko polietilenozkoa).w

— BALBULA (brontzezkoa loturarekin edo itxigailu elastikoa duen uhatekoa).

— KONTAGAILU KUTXATILA (burdinurtuzkoa edo obrakoa).

HODIA BALBULA KONTAGAILUA ATZERAEZEKO B. BALBULA

PE 25 3/4” esfera DN-15 3/4” 3/4” esfera

PE 32 1” esfera DN-15-20 1” 1” esfera

PE 40 1 1/4” esfera DN-25 1 1/4” 1 1/4” esfera

PE 50 1 1/2” esfera DN-30 1 1/2” 1 1/2” esfera

PE 63 2” osag. DN-40 DN-50 2” osag.
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10. irudia. Ureztatzeko hargunea

12. artikulua. Obrako harguneak

Eraikuntza eta obretako harguneetan dagokien kontagailua jarriko da sustatzailearen kon
tura. Aukera hori ez badago, gutxieneko kontsumoa hiruhilekoko 130 metro kubikokoa izango 
dela zenbatetsiko da.

A. KONTAGAILUAK.

13. artikulua. Kokalekua

13.1. Etxebizitza eraikinetan (komunitateak).

Eraikinaren beheko solairuan kokatutako kontagailu gelan kokatuko da.

Kontagailu gelak sartzeko atea edukiko du eta haren gutxieneko azalera 1,5 metro karratukoa 
izango da.

Sartzeko ateraren sarraila giltza orokorraren bidez irekiko da.

Bateria aurrefabrikatu eta homologatua jarriko da, etxebizitza edo pisu bakoitzerako banako 
gorako hodiekin.
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11. irudia. Kontagailu gela. Etxebizitza eraikina

Ur bero eta hotzaren barne autogestio sistema enpresa espezializatuek kontrolatutako ba
nako kontagailuen bidezkoa bada, kontagailu orokor bat jar daiteke Ur Zerbitzuan alta emateko.

13.2. Merkataritzako lokalak

Kontagailu bat lokal bakoitzeko, dagokion eraikineko kontagailu gelan kokatua.

13.3. Familia bakarreko etxeak eta eraikin industrialak

Fatxadan edo kanpoko itxituran jarriko da, aluminio edo poliesterrezko kutxaren barruan, 
kanpotik ikusteko moduko taparekin, itxiera normalizatua dutela.

Kasu horietan, izozteak saihesteko, kontagailua horma edo fatxadetan sartu eta irteteko hodi 
zatiak material isolatzailezko zorroekin babestu beharko dira.

A) DN 1315 mmko kontagailu armairua

— Poliesterrezko armairua, fatxadan edo kanpoko itxituran sartua.

— Kanporanzko tapa eraisgarria, izozteen aurkako babesarekin

— Sarraila normalizatua, ALLEN motako torlojukoa.

— Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da.
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12. irudia. DN 1315 mmko kontagailu armairua

B) DN 20 mmko kontagailu armairua

— Poliesterrezko armairua, fatxadan edo kanpoko itxituran sartua.

— Kanporanzko tapa eraisgarria, izozteen aurkako babesarekin

— Sarraila normalizatua, ALLEN motako torlojukoa.

— Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da.
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13. irudia. DN 20 mmko kontagailu armairua

C) DN 25, 30, 40 mmko kontagailu armairua

— Altzairu galbanizatuzko atea, poliester erretxinazko akaberakoa

— Kanporanzko eraisgarria.

— Sarraila normalizatua, ALLEN motako torlojukoa.

— Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da.
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14. irudia. DN 25, 30, 40 mmko kontagailu armairua

DN KONTAGAILUA 25 30 40

Balbulak H 1” haria PE 32 lotura H 1 1/4” haria PE 40 lotura H 1 1/2” haria PE 50 lotura

D) DN<50 mmko bi kontagailurentzako armairua

— Altzairu galbanizatuzko atea, poliester erretxinazko akaberakoa

— Kanporanzko eraisgarria.

— Sarraila normalizatua, ALLEN motako torlojukoa.

— Itxitura hormaren barruan kokatutako hodia izozteen kontrako babesean bilduta egongo 
da.
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15. irudia. DN<50 mmko bi kontagailurentzako armairua

E) DN>40 mmko kontagailua.

Kontagailua 40 milimetro baino handiagoa da instalazio berezia egingo da, zenbait 
dimentsiotako armairuan.

MUNTAKETA:

Balbulen, murrizketen, bihurguneen eta abarren ondoriozko turbulentziak ekiditeko hodi 
zati zuzenak sartu behar dira kontagailuaren aurretik eta ondoren.

— ZATI zuzena kontagailuaren aurretik = 5 x DN.

— ZATI zuzena kontagailuaren ondoren = 3 x DN.

IRAGAZKI bat jarriko da kontagailuaren aurretik.

ATZERAEZEKO BALBULA bat jarriko da kontagailuaren ondoren.
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16. irudia. DN>40 mmko kontagailua eta neurriak

13.4. Ureztatze publikoa.

Kontagailua hargune giltzaren ondoren jarriko da.

13.5. Iturri publikoak.

Ahoz edateko ur iturriek nahiz apaingarriek euren hargunea eta ur kontagailua eduki beharko 
dituzte.

ITURRI MOTA:

Zorura torlojuekin ainguratua eta desmuntagarria. Altzairuzko edo burdinurtuzko gorputza. 
Margotua: inprimazioa + bi geruza oxiron. Letoizko edo altzairu herdoilgaitzezko ixte automa
tikoko txorrota.

HARGUNEA:

— Kontagailu kutxatila normalizatua.

— Brontzezko bolako balbula.

— 13 mmko kontagailua.

— Presioa 1,5 atmra murrizteko balbula.

— Manometrorako hargunea.

— PE hodia ubide korrugatuaren barruan.

HUSTUBIDEA:

Hondargailua duen erregistro kutxatilarekin beti (PVC). Kutxatilaren tapa: sareta bera, ego
nez gero. Saretarik ez badago, 40 x 40ko tapa hidrauliko normalizatua. Hodia, PVC teila D≥125.
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17. irudia. Iturri publikoaren instalazioa

14. artikulua. Kontagailuak

14.1. DN<50 mmko kontagailua.

Turbina duen kontagailua, neurgailu mekaniko edo elektroniko batekin.

14.2. DN>50 mmko kontagailua: Woltmann motako kontagailua edo elektromagnetikoa.

Kontagailu horien presioari inguruan oztopo hidraulikoak egoteagatik (balbulak, ukondoak, 
etab.) eragin diezaieketen turbulentziak kentzeko, zati zuzenak jarri beharko dira kontagailuaren 
aurretik (L = 5 diametro) eta ondoren (L = 3 diametro).

Halaber, iragazki bat jarriko da kontagailuaren aurretik eta desmuntatzeko txirrika bat.

Mozteko giltza bat jarriko da beti kontagailuaren aurretik eta beste bat atzetik. Halaber, 
atzeraezeko balbula bat jarriko da kontagailuaren ondoren. Ur Zerbitzuak homologatu beharko 
ditu balbula biak.

15. artikulua. Berrikuspena

Araudi hau aldian behin berrikusiko da eta, une horretan, egoki iritzitako aldaketak sartu 
ahalko dira.
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III. ERANSKINA. SANEAMENDUKO HARGUNEAK EGITEKO ARAU TEKNIKOAK

1. artikulua. Helburua eta ezarpen eremua

Araudi honen helburua saneamenduko harguneetarako materialei eta haiek egiteari buruzko 
preskripzioak ezartzea da, proiektu eta eraikuntza irizpideak bateratu, eraikitakoaren kalita
tea bermatu eta, homogeneotasunaren eta normalizazioaren bidetik, zerbitzua optimizatzea 
ahalbidetuko dutenak, obra zuzendarien, eraikitzaileen, administrazioen, proiektugileen eta 
sustatzaileen lana ere erraztuz.

Araudi hau partzuergoak uraren ziklo integralaren zerbitzua ematen duen udalerri eta 
kontzejuetan egiten diren ur hargune guztiei aplikatuko zaie.

2. artikulua. Aurreko txostena eta horniduraren alta emateko eskabidea

Ur Zerbitzuak sare orokorren egoerari eta harguneen plangintza teknikoari buruzko txostena 
idatziko du partzuergoari hargune lizentzia eman aurretik.

Lizentzia emandakoan, interesdunak alta eskatu beharko du Ur Zerbitzuan. Hark instalazioen 
ikuskapen teknikoa egingo du lehenago, Zerbitzuari dagokion zatian.

3. artikulua. Ez betetzea

Hargune lizentzia eskatzeko betebeharra betetzen ez bada, zein obrak egitean araudi honetan 
xedatutakoa urratzen bada, Ur Zerbitzuak uko egingo dio instalazio osoa hartzeari.

4. artikulua. Hargunearen definizioa

Saneamenduko hargunea higiezinaren barruko instalazioak eta bideko kolektoreak lotzen 
dituzten hodiak eta elementuak dira.

Elementu hauek izango ditu harguneak:

Abiapuntuko kutxatila: Jabetzaren mugaren ondoan kokatuko da beti, finkatik kanpo.

Hodiak: Abiapuntuko kutxatiletatik saneamendu sareari lotzeko putzuetaraino doazen hodi 
zatiak dira.

Lotuneak: Hargunearen hodiak eta estolderia sarea lotzeko guneak dira.

Harguneak hargune bateratuak, euri urenak edo fekalak izan ahalko dira, eramaten dituzten 
urak hondakin urak (sare bateratua), euri urak edo fekalak diren.

5. artikulua. Kokalekua

Abiapuntuko kutxatila espaloian kokatuko da, jabetzaren mugaren ondoan, finkatik kanpo. 
Kutxatila nahiz loturarainoko hodia Ur Zerbitzuaren ardura izango dira, eta kutxatilatik ba
rrurantz jabetzaren ardura izango da. Eskatzaileak bere txosten teknikoan emandako datuak 
aztertuta, kudeatzaileak erabakiko du estolderia sarera lotzeko puntua edo puntuak.

6. artikulua. Hargunearen dimentsioak

Saneamenduko hargune baten zati guztien dimentsioak halakoak izango dira ezen 
zerbitzatutako eraikinak, finkak edo industriak sortutako ur hondakinen gehienezko emariak 
(erabilera arruntean) hustea ahalbidetuko baitute.

Garbiketa lanak errazteko, ez da onartuko 200 milimetrotik beherako diametrorik ur fekal 
eta/edo industrialentzat ezta 160 milimetrotik beherakorik euri urentzat.

7. artikulua. Diametroak eta materialak

Taula honetan erakusten dira material onargarriak, materialaren arabera jarri beharreko 
gutxieneko diametroa eta material bakoitzarentzat onartzen diren diametro normalizatuak.
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HARGUNE HODIAREN 
MATERIALA

GUTXIENEKO DIAMETRO 
NOMINALA DIAMETRO NOMINAL NORMALIZATUAK (MM)

PVC (Saneamendua) 160 mm 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

Burdinurtua,
FV poliesterra, Gresa 250 mm 250, 300, 350, 400, 500

Hormigoizko estankotasun-juntura 300 mm 300, 400, 500, 600

AD polietilenoa 250 mm 250, 315, 350, 400

Arestikoa gorabehera, oro har saneamenduko hargune baten diametroak ez du izan behar 
saneamendu sarean elikatzen duen kolektorea baino handiagoa.

8. artikulua. Adarren dimentsioak

8.1. Euri uren adarren dimentsioak.

Euri urak biltzeko adarren dimentsioak dagokien proiektuan ezarri beharko dira, drainatu 
beharreko azaleraren, eremuaren plubiometriaren, hustu behar den arearen pilaketa denbo
raren eta ezarritako birgertatze aldiaren (10 urte) arabera.

Estalkiak eta terrazak husteko, datu zehatzagorik ezean, ekuazio honen bidez kalkula daiteke 
hustu beharreko emaria (3 minutuko pilaketako emari batentzat):

Q = [S (m2) x 160 / 3600] (l / s)

8.2. Ur fekalen adarren dimentsioak.

Fekalen adarren dimentsioak etxebizitza kopuruaren arabera kalkulatzen dira.

ETXEB. MOTA ALDIUNEKO EMARIA (L/S)

A Q<0.6

B 0.6≤Q<1.0

C 1.0≤Q<1.5

D 1.5≤Q<2.0

E 2.0≤Q<3.0

ADARRAREN 
DIAMETROA (MM)

GEHIENEKO ETXEBIZITZA KOPURUA

A MOTA B MOTA C MOTA D MOTA E MOTA

300 274 200 146 100 65

350 443 322 236 161 104

400 674 490 360 245 159

8.3. Industriako edo zuzkidura instalazio bateko hargune baten adarren dimentsioak, euri 
urak kanpo.

Industria, ospitale, ikastetxe eta abarretako hargune baten adarren dimentsioak dagokien 
proiektuan ezarri beharko dira, husteko aurreikusitako gehienezko emarien arabera (dagozkien 
puntako koefizienteak barne).
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Horrela, hauek izango dira, erabiliko diren emari horien arabera:

ADARRAREN 
DIAMETROA (MM) HUSTEKO GEHIENEZKO EMARIA

300 40 l/s

350 40-63 l/s

400 63-90 l/s

500 90- 163 l/s

9. artikulua

Trazadura.

Saneamenduko hargune baten trazadura funtsezkoa da. Trazadura egokia izanda hauek 
ahalbidetu behar ditu:

— Funtzionamendu egokia bere erabilera arrunterako.

— Hargunea uneoro aurkitzeko moduan eduki eta hiri zerbitzuen barruan daukan kokapena 
ezagutzea.

— Mantentze, garbiketa... lanak bermatzea.

— Hura eraikitzea erraztea.

Oro har, erabiltzaile bakoitzak (eraikina, industria, finka, zuzkidura instalazioa, etab.) hargune 
bakar eta bereizia eduki beharko du, zenbait erabiltzaileen isuriak hargune bakarraren bidez 
husteko eremu pribatu batean bildu ezean.

Oinplanoko trazadura.

Saneamenduko hargune baten oinplanoko trazadurak estolderia sarearekiko ortogonala 
izan beharko du, posible den heinean; nolanahi ere, trazadura diagonalak onartuko dira lotura 
putzuetaraino. Oinplanoko trazadura zati zuzenetan egingo da beti, putzu edo kutxatilarekin 
noranzko aldaketetan.

Altxaerako trazadura.

Saneamenduko hargune baten altxaerako trazadurak beheranzkoa izan beharko du beti, 
estolderia sarerantz, eta haren malda, gutxienez, ehuneko batekoa izango da (% 1). Maldak 
uniformea beharko du.

Ez da onartuko altxaerako trazaduran ukondorik jartzea (erabat beharrezkoa ez bada). Beha
rrezkoa bada, hodiaren beraren pieza berezien bidez eraiki beharko dira, inoiz ez kutxatila itsuen 
bidez. Altxaeran ukondoentzat onartutako gehienezko angelua 45ºkoa da ukondo ganbilentzat 
eta 30ºkoa ukondo ahurrentzat. Hargune adar baten altxaeran ukondo bi egingo dira gehienez.

Balizko mugimenduak, hondeaketak, garbiketa operazioak, etab. aurreikusiz, ukondoen 
mugiezintasuna bermatu beharko da, era egokian ainguratuz.

Erlazioa bestelako zerbitzuekin (gurutzaketak eta paralelismoak).

Bere trazaduran, legediak eta udal ordenantzek une bakoitzean jasotzen dituzten gurutzaketa 
eta paralelismo tarteei eutsi beharko die saneamenduko harguneak gainerako zerbitzuen ho
diekiko.

Nolanahi ere, saneamenduko harguneek gutxienez 0,40 metroko paralelismo tartea eduki 
beharko diote edateko uraren harguneekiko.
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10. artikulua. Abiapuntuko kutxatila motak

Normalean ez da sifoikutxatilarik jarriko.

Barruko kutxatila jartzea ezinezkoa denean baino ez dira jarriko sifoikutxatilak.

Bide publikoan sifoikutxatila bat erabili behar bada, haren diseinuak hargunea garbitzeko 
sarbide eginkizuna oztopatzen ez duela bermatuko da.

11. artikulua. Estolderia sarerako lotura. Putzuko lotura

Eraikita dagoen sareko putzu batean egingo da, hura egonez gero edo, bestela, bat eraikiko 
da berariaz.

Dagozkien zuloak dauzkaten putzu aurrefabrikatuetan izan ezik, eraikuntzaren ikuspuntutik 
posible bada, putzuak zulagailuaren bidez zulatuko dira, barauts handiko makineria egokiarekin.

Eraikuntzaren ikuspuntutik posible bada, hargune hodia bere giltzarri kotak estolderia sa
rearen kolektorearekin berdintzeko moduan erantsiko zaio putzuari.

Nolanahi ere, hargune hodiaren kota hidraulikoa putzuaren oinarritik 0,80 metrotik gorako 
altuera batera ez geratzea.

Estankotasunjuntura malguarekin.

Putzuaren horma zulatuz eta uztai edo pieza malgu bat jarriz, zeinen bidez hargune hodia 
eransten baita (putzuaren hormako zuloa prestatuta etor daiteke aurrefabrikatutako putzuetan).

Hargune hodia putzuan sartuz, putzuaren horman enbutitutako hormako pasarteak, juntura 
malgua dutenak, erabiliz.

Irtenguneko putzuarekin.

Hargune hodiaren derrigorrezko sestra delaeta, putzura haren hondotik 0,80 metrotik go
rako altuerara erantsi behar den kasuetarako.

Kasu horietan, eta langileak putzura sartu ahal izateko, irtenguneko putzu atxiki bat egitea 
gomendatzen da, halako moldez non hargunea putzuaren hondotik 0,80 metro baino gutxiagora 
sartzea behartuko baita.

12. artikulua. Material gomendatuak

Hodiak.

Hargune bat eraikitzeko baldintzak estolderia sarea bera eraikitzekoak baino zailagoak izaten 
direnez gero, gomendatzen da erabilitako hodien materialak estankotasun arazorik ez edukitzea 
eta adar bakoitzaren juntura kopurua murriztea, hots, hodiek gutxieneko luzera bat edukitzea. 
Ildo horretatik, hauek gomendatzen dira:

— PVC.

— Poliesterra, beirazuntza.

— Burdinurtu nodularra.

— Dentsitate handiko polietilenoa.

— Gresa.

— Estankotasunjunturako hormigoia DN 400etik gora (gutxieneko luzera, 2,20m).

Saneamenduko harguneetan erabiltzen diren hodien ezaugarri mekanikoak halakoak izango 
dira ezen 400 DN/IDraino erresistentzia mekanikoko mailarik handiena eskatuko baita, material 
mota bakoitzaren arabera. 400 DN/IDtik gorako diametroetarako harguneko hodiari eskatutako 
erresistentzia mekanikoko mailako kalkuluaren bidez justifikatu beharko da.
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Kutxatilak.

Hodietarako proposatutako materialez aurrefabrikatutako kutxatilak erabili ahalko dira (PVC, 
burdinurtu nodularra, polietilenoa, hormigoia, gresa).

Erregistro tapak.

Burdinurtu nodularra gomendatzen da eta kasu batzuetan (espaloiko tapak) baldosaz eta 
hormigoiz estalitako tapa metalikoetan oinarritutako aukerak erabili ahalko dira.

UNEEN124 arauan eskatutako baldintzak bete beharko dituzte.

Lotura junturak.

Lotura junturek kautxu sintetiko edo naturalezkoak izan beharko dute, adizioekin, eustea, 
estankotasuna, angeluko desbideratzea eta isurien eta lurraren ezaugarriekiko erresistentzia 
berma ditzaten.

13. artikulua. Harguneak hartzea eta probatzea

Estolderia sare batean harguneetan guztizko hodi luzera kolektoreen hodien luzera bera 
halako bi ere izan daiteke. Ildo horretatik, oso garrantzitsua da hargune horiek era egokian 
eraikitzea eta kolektore sarearen eskakizun eta betekizun berberekin.

Harguneak hartzea.

Hargune bakoitzak bere hartzea gainditu beharko du, hauek zuzen eginda daudela 
egiaztatzeko:

— Barruko kutxatilaren eta abiapuntuko kutxatilaren arteko lotura.

— Abiapuntuko kutxatila: akabera orokorra, zolata sehaska, estaldura, tapa, hodien sarrera 
eta irteera...

— Hargune hodiak: oinplanoko trazadura, altxaerako trazadura, kokapena, ainguraketak 
egitea, betetzea eta trinkotzea.

— Putzurako lotura: egitea.

— Beste zerbitzuekiko paralelismo eta gurutzaketa egoera, tarteak, babesa eta seinaleztatzea.

— Zorua berriz jartzea.

Hargune probak.

Hargune guztiak banaka probatu beharko dira.

Hargune probak hormigoi (masakoa edo armatua) eta gresezko hodientzat.

Estankotasun proba ur edo airearekin egin ahalko da, ondoren zehaztutako prozeduren 
arabera.

Harguneen banako proba urarekin (hormigoia edo gresa):

Beheko ur obturadoretik beteko da urez airea hoditik irtetea errazteko eta proba egiteko 
unean dagokion presioa aplikatuko zaio proban finkatutako ur zutabearen altueran, 4 mcaren 
balio berekoa.

Hodia hormigoizkoa bada behar den denbora igarotzen utziko da proba hasi aurretik, inpreg
nazio prozesua egonkortzea ahalbidetzeko. Une harrezkero hasiko da proba eta ezarritako pre
sioari eusteko behar den ur bolumena erantsiko da. Ur muturrean presioak gehienezko presio 
onargarria gainditzen ez duela egiaztatu beharko da. Gehienezko presioa ez da inolaz ere 1 kg/
cm2 baino handiagoa izango.

Proba onargarria izango da hogeita hamar minutu igarota mailari eusteko ekarpena, litrotan, 
hau baino handiagoa ez bada:

V < ID2 (m) x L (m) litro
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Arestikoaren arabera, gehienezko ekarpen bolumen onargarri bat ezartzen da estankotasun 
proba baliozkotzat jotzek balio hauetan:

HARGUNEAREN 
DIAMETROA (MM) L/30 MIN 10 M LINEAL HODIRAKO

250 2

300 3

400 5

500 8

600 11

Arestiko adierazpenak probatutako zatian dagoen bolumenaren milako 4ri dagokio.

Aurkitutako ihespuntu guztiak konpondu beharko dira, proba baliozkotzat jo bada ere.

Harguneen banako proba airearekin:

Prozedura:

— Probatuko den hodi zatia garbitu, batez ere ixteko metalezko baloiak kokatuko diren ere
mua. Baloi horiek fabrikatzaileak adierazitako barruko presioan puztu beharko dira.

— Airea astiro sartu probatu beharreko zatian, barruko presioa 0,27 kg/cm2koa izan arte.

— Presio hori lortutakoan, aireari egonkortzen utzi, bere presio eta tenperaturari dagokionez, 
bi minutuz gutxienez, 0,27 kg/cm2ko presioari eusteko beharbeharrezkoa den aire kantitate 
doia sartuz.

— Presioa eta tenperatura egonkortu ondoren presioari 0,24 kg/cm2raino jaisten utzi behar 
zaio.

Probaren bidez, egiaztatuko da presioa 0,17 kg/cm2raino jaisteko erabilitako denbora “t” 
balio jakin bat baino luzeagoa dela, hots, “t” denbora baten barruan presioa ez dela 0,07 kg/
cm2tik behera jaisten.

Proba presioko airearekin (0,24 kg/cm2)

PROBAREN 
LUZERA (M)

PROBAREN IRAUPENA

HARGUNEAREN DIAMETROA (MM)

250 300 400 500 600

15 0:50 1:12 2:08 3:20 4:48

25 1:23 2:00 3:33 5:33 8:00

35 1:57 2:48 4:58 7:46 10:12

40 2:13 3:12 5:41 8:30 10:12

45 2:30 3:26 6,24 8:30 10:12

50 2:47 4:00 6,48 8:30 10:12

60 3:20 4:48 6,48 8:30 11:31

70 3:53 5:06 6,48 9:20 13:26

80 3:53 5:06 6,48 10:40 15:21

Estolderia sarearen proba egitean aldi berean kolektoreak eta harguneak sartzen badira, 
ASTM C924 arauan jasotako presioko airearen bidezko probaren metodoa egingo da.

Hargune probak burdinurtu, fibrozementu,, PVC eta beirazuntza edo polietilenoa duen 
poliesterrezko hodientzat.

Uraren bidezko proba hormigoizko hodientzat azaldutako prozedura berarekin egingo da, 
eta kasu honetan ez da inolako galerarik onartuko.
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IV. ERANSKINA. ERABILTZAILE MOTEN SAILKAPENA 
HONDAKIN UREN PRODUKZIOAREN ARABERA

Erabiltzaileak ondorengo mota hauen arabera sailkatzen dira:

— A mota: ura bere etxebizitzan bakarrik erabiltzen duena, bestelako merkataritza edo in
dustria erabilerarik gabe.

— B mota: merkataritza, industria edo bestelako jarduerak dauzkaten erabiltzaileak, kontsu
moa urteko 3.000 metro kubiko baino txikiagoa eta karga kutsagarria 70 biztanleren baliokidea 
baino txikiagoa bada.

— C mota: honako hauek:

— Urteko 3.000 m3 baino kontsumo handiagoa duten merkataritza edo industria jardueren 
ur erabiltzaileak edo, bolumena txikiagoa izanik ere, 70 biztanleren baliokidea baino handiagoko 
kutsadura karga dutenak.

— Hornikuntzako udal sareaz bestaldeko baliabideetako urak aprobetxatzen dituztenak 
(putzuak, euri urak, bilketak, etab.).

— Aurreko puntuetako baldintzak betetzen ez dituztenak eta gainera kolektoreetan, arazketa 
prozesuetan edo ur ingurunean isurketa kaltegarriak sor ditzaketen prozesuak dituztenak.

V. ERANSKINA. JARDUERAK EJSN SAILKAPEN KODEAREN ARABERA (EKONOMIA 
JARDUEREN SAILKAPEN NAZIONALA), ISURTZEKO BAIMENA ESKATU BEHAR DUTENAK

1. Urteko 6.000 metro kubikotik gorako hornidura emaria duten instalazio guztiak.

2. Prozesuan ura gehitzen duten eta/edo behartuta dauden instalazio guztiak, Ingurume
naren Gaineko Eraginaren Ebaluazioaren Testu Bateginari buruzko urtarrilaren 11ko 1/2008 
Legegintzaldiko Errege Dekretuaren arabera.

3. Hornidura saretik ez datozen urak darabiltzaten jarduerak.

4. Arestiko puntuak gorabehera, sailkapen honetan daude instalazio guztiak:

EJSN INDUSTRIA JARDUERA

02 Abeltzaintzako ekoizpena.

11 Erregai solidoak erauztea, prestatzea eta aglomeratzea.

13 Petrolio fintzea.

15 Indar elektrikoa, gasa eta ur beroa produzitzea, garraiatzea eta banatzea.

21 Mineral metalikoen erauzketa eta prestakuntza.

22 Metal produkzioa eta lehen transformazioa.

23 Ez metalikoak ez energetikoak ez diren mineralak erauztea; zohikaztegiak.

24 Metalikoak ez diren mineral gaien industriak.

25 Industria kimikoa.

31 Produktu metalikoen fabrikazioa, makinak eta garraiorako gaiak ezik.

32 Makina eta tresna mekanikoen fabrikazioa.

33 Bulegoko makineria eta ordenagailuak eraikitzea, haiek instalatzea barne.

34 Makina eta material elektrikoaren fabrikazioa.

35 Material elektronikoak fabrikazioa, ordenagailuak ezik.

36 Automobilak eta haien aldagaiak fabrikatzea.

37 Itsasontzigintza, eta itsasontzi konponketa eta kontserbazioa.

38 Garraiorako beste materialen fabrikazioa.

39 Doitasuneko, optikako tresnak eta antzekoak fabrikatzea.
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411 Oliba olioaren fabrikazioa.

412 Landare eta animalia olioak eta koipeak fabrikatzea, oliba olioa izan ezik.

413 Abereak hiltzea, prestatzea eta haragi kontserbak.

414 Esne industriak.

415 Landare zukuak eta kontserbak fabrikatzea.

416 Arrainen eta beste itsaski batzuen kontserbak fabrikatzea.

417 Beste errotagai batzuen fabrikazioa.

418 Jateko pastak eta produktu amilazeoak fabrikatzea.

419 Ogigintza, opilgintza, pastelgintza eta gailetagintza.

420 Azukregintza.

421.2 Gozogintza.

422 Animaliak elikatzeko produktuen industriak, arrain irinak barne.

423 Hainbat motatako jakiak prestatzea.

424 Hartzidurako alkohol etilikoen industriak.

425 Ardogintza.

426 Sagardotegiak.

427 Garagardogintza eta garagardoko malta fabrikatzea.

428 Ur mineralen, gasdun uren eta beste edari alkoholgabeen industriak.

429 Tabakoaren industria.

43 Oihalgintza.

44 Larrugintza.

451 Serieko zapatagintza, kautxu eta zurezkoa izan ezik.

452 Artisau eta neurriko zapatagintza, baita zapata ortopedikoak direnean ere.

453 Jantziak eta jantzien osagarriak seriean egitea.

455 Ehungaiez egindako beste artikulu batzuk egitea.

456 Papergintza.

461 Zura zerratzea eta industrialki prestatzea: zerratzea, arrabotatzea, leuntzea, garbitzea eta beste batzuk.

462 Zurezko produktu erdilanduak: txapak, taulak, zur hobetuak eta beste batzuk.

463 Eraikuntzarako zurgintza piezak, parketa eta zurezko egiturak seriean egitea.

465 Zurezko hainbat objektu fabrikatzea, altzariak izan ezik.

466 Kortxozko produktuen fabrikazioa.

467 Ihizko eta kanazko artikuluak, saskigintzakoak, brotxak, eskuilak eta bestelakoak fabrikatzea.

468 Zurezko altzarigintza.

47 Papergintza; arte grafikoak eta edizioa.

48 Kautxu eta plastikogaiak eraldatzeko industria.

49 Beste manufaktura-industriak.

937 Ikerketa zientifiko eta teknikoa.

941 Giza medikuntzarako ospitaleak, klinikak eta sendategiak.

471 Ikuztegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak.

5. Araudiak ezarritako mugak urra ditzakeen eta eranskin honetan ez dagoen beste edozein 
jarduera. Bereziki, isuri kutsatzaileak, saneamendu sistemak onartzen ez dituenak, izateko 
arriskua ekar dezaketen jarduerak, hala nola zerbitzuguneak, ikuztegiak, arrainen eta produktu 
galkorren handizkariak, etab.
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