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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LANGRAIZ OKAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Behin betiko onartzea etxeak edateko urez hornitzearen tasa arautzen duen zerga ordenantza

Kontzeju honek, 2017ko otsailaren 23ko bilkuran, hasierako onarpena eman zion ondoren 
zehazten den zerga ordenantza aldatzeko espedienteari. Espediente hori jendaurrean egon den 
bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin betiko onartu da. Beraz, 41/1989 Foru 
Arauak, toki ogasunak arautzen dituenak, 16.4. artikuluan xedatutakoa betez, osorik argitaratzen 
da, indarrean jartzeko.

Langraiz Oka, 2017ko apirilaren 20a

Errejidore lehendakaria
BENEMÉRITO PICÓN FRAILE

Langraiz Okako etxeak edateko urez hornitzearen tasa arautzen duen zerga ordenantza

I. kapitulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Ura emateko tokiko zerbitzua zerbitzu publiko gisa

Langraiz Okako Administrazio Batzarrak urez hornitzeko tokiko zerbitzua ematen du, Toki 
araubidearen oinarriak arautu zituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluan adierazitako 
betebeharra betez.

Zerbitzuak Tokiko Zerbitzu Publikoko kalifikazioa izango du une oro.

2. artikulua. Xedea

Araudi honen xedea zerbitzua ematen duen entitatearen eta zerbitzuko abonatuen arteko 
harremanak arautzea da, eta alde bakoitzaren oinarrizko eskubide eta betebeharrak jaso dira.

3. artikulua. Arau orokorrak

Langraiz Okako Administrazio Batzarrak “indarrean dagoen araudi aplikagarriekin bat eto-
rriz ematen du urez hornitzeko tokiko zerbitzua, bai toki mailan, bai osasun arloan indarrean 
dagoenarekin bat etorriz”.

Etxea edateko urez hornitzeko zerbitzua araudi honetan, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartu 
zuen martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuan eta osatzen dute oinarrizko dokumentue-
tan xedatutakora egokituko da, bereziki Osasungarritasuna HS-4 Ur hornidura eta HS-5 Uren 
ebakuazioari dagokionera.

4. artikulua. Zerbitzuaren ezinbestekotasuna

1. Administrazio Batzarrak ematea: Administrazio Batzarrak edateko ura etxeetara eramateko 
interesdunek eskatutako hornidura emango du, une bakoitzean aplikagarria den araudiarekin 
bat etorriz araudi honetan ezarritako baldintzetan.

2. Administrariek nahitaez jaso beharra: indarrean dagoen legedian xedatutakoaren on-
dorioetarako, edateko uraren zerbitzuaren sare orokorrera lotura edo instalazioa izatea ur-
banizazio guztien funtsezko betekizuna da. Horren ondorioz, ez da hiri lurzoruan eraikitzeko 
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lizentziarik emango tokiko administrazio aurrean aurkeztutako kasuan kasuko urbanizazio edo 
obra proiektuetan ez bada jaso hornidurako sare orokorrari loturarik edo instalaziorik, beha-
rrezko bermeekin, une bakoitzean indarrean dagoen planeamendu eta legediarekin bat etorriz; 
lehenagotik existitzen ziren sareak handitzea, berritzea edota hobetzea ekarriko badute, Uren 
Tokiko Zerbitzuari jakinaraziko zaio, hamar egunen epean zerbitzuan izango duen eraginari edo, 
hala badagokio, aukera aproposagoei buruzko txosten teknikoa eman dezan.

II. Kapitulua. Abonatuen eta Uren Tokiko Zerbitzuaren eskubideak eta betebeharrak

5. artikulua. Uren Tokiko Zerbitzuaren betebeharrak

— Horniduraren ezinbestekotasuna: udal mugarteko hiri lurzoruaren barruan eta edateko 
ura banatzeko tokiko sarea instalatuta dagoen zonetan, Uren Tokiko Zerbitzuak ura hornitzeko 
zerbitzua nahitaez eman behar die eskatzen dutenei, araudi honek eta gainerako xedapen apli-
kagarriek ezarritako baldintzekin bat etorriz.

— Instalazioak zaintzea: Uren Tokiko Zerbitzuak hornidurarako beharrezko instalazio eta 
sareak zaindu eta mantentzeko betebeharra dauka, baita erregistro giltzara arteko harguneak 
ere, 31. artikuluko c) atalak aurreikusitakoak, edo jabetzaren mugara arte giltzarik ez badago 
edo jabetza mugatik urrun badago.

— Erregulartasuna zerbitzuen prestazioan: jasotako bolumenen barruan, hartutako ura eten-
gabe banatzeko eta horniduraren erregulartasuna bermatzeko betebeharra dauka Uren Tokiko 
Zerbitzuak, aurreikusi ezin diren bat-bateko egoera kasuek ekonomian subertsioa eragin arren, 
araudi honetako 24. artikuluan aipatutako salbuespenekin.

— Hornitutako uren kalitatea: banatzen den edateko uraren kalitateak une bakoitzean ad-
ministrazioak finkatutako osasungarritasun baldintzak betetzen dituela bermatu behar duen 
arduraduna Langraiz Okako Ur Partzuergoa da. Kasuan kasuko analisiak egingo ditu, kontsumo 
publikoko edateko uren kalitatearen kontrol eta hornidura arloan une bakoitzean indarrean 
dagoen araudiarekin bat etorriz.

— Instalazioak bisitatzea: Uren Tokiko Zerbitzua aginte eta hezkuntza zentroekin kolaboratzera 
behartuta dago, ustiapen beharrizanekin bat etorriz, abonatuek, erabiltzaileek edo publikoak, 
oro har, funtzionamendua ezagut dezan.

— Erreklamazioak: Ur Zerbitzuak idatziz aurkeztutako erreklamazioak erantzuteko betebe-
harra dauka, gehienez 10 egun baliodunen epean.

— Tarifak: Uren Tokiko Zerbitzuaren betebeharra da Administrazio Batzarrak une bakoitzean 
onartuta dituen tarifak aplikatzea ezarritako hornidura mota bakoitzean.

6. artikulua. Uren Tokiko Zerbitzuaren eskubideak

Uren Tokiko Zerbitzuak oro har honako eskubide hauek izango ditu; nolanahi ere, egoera 
jakin batzuei lotuta beste eskubide batzuk ere sor daitezke:

— Barne instalazioak ikuskatzea: indarrean dagoen legediari esker, beste administrazio or-
gano 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 Uren Tokiko Zerbitzuarena izango da.

— Fakturazioaren ondoriozko kobrantzak: abonatuek arauz ordaindu beharreko faktura-
zio edo karguen zenbatekoa zerbitzuaren bulegoetan edo horretarako prestatutako lekuetan 
jasotzeko eskubidea izango du Uren Tokiko Zerbitzuak. Kopurua kobratzen ez bada 18. artikuluan 
aipatutako urratsak jarraituko dira (etete prozedurak).

7. 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.
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— Ordainagiriak eta fakturak ordaintzea: abonatu orok karguak ordaintzeko betebeharra 
izango du, jasotzen dituen prestazioen truke karguak jaso ondoren gehienez bi hilabeteko 
epean, korporazioko bilkurak une oro onartuta dituen prezioekin bat etorriz, baita jasotzen 
dituen zerbitzu zehatzen ondoriozko beste zenbait ere.

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

— Instalazioak zaintzea: ur hornidurako barne instalazioei dagokienez indarrean dagoen le-
gedian eta araudian une bakoitzean ezarritakoa alde batera utzita, abonatu orok bere zerbitzura 
dituen instalazioak zuzen erabili beharko ditu, modu aproposenean zaintzeko beharrezko neu-
rriak hartuz eta hornidura sarera itzultzea saihestuz; horrez gain, hargune instalazioak eta kon-
tagailua ez erabiltzea bermatzen duten zigilua ezin dute ukitu, hala badagokio; halaber, konta-
gailua irakurtzeko baldintza aproposak zaindu behar dituzte.

— Erraztasunak instalazio eta ikuskaritza lanetarako Uren Tokiko Zerbitzuak hornidura ja-
soko duen jabetzan beharrezko elementuak jartzea errazteko betebeharra daukate hornidura 
eskatzaile guztiek, baita zerbitzuak baimendutako langileei sartzen uzteko betebeharra ere, hala 
egiaztatzen badute, hornidurari lotutako beharrezko egiaztapen lan guztiak egiteko.

— Hirugarrenei bideratzea: abonatuek ezingo diete ura hirugarrenei laga inolaz ere ez, ez 
doan, ez ordainduta, instalazioetara konexioak eginez, dela aldi baterako, dela epe luzerako; hor-
niduran berak edo bere mendeko edozeinek eragindako iruzur guztiaren erantzulea izango da. 
Egoera horrek hornidura moztea eragin ahalko du, araudi honen 17. artikuluarekin bat etorriz.

— Matxuren oharrak: abonatuek edozein matxura edo perturbazio jakinarazi beharko diote 
Uren Tokiko Zerbitzuari, interes orokorra zein interes propioa dela bide, beraien ustez, banaketa 
sare nagusian kaltegarria izan badaiteke.

— Horniduren erabilera eta irismena: hornitutako ura kontratatutako erabilera eta moduan 
erabiltzeko betebeharra daukate abonatuek.

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

— Baja jakinarazpena: horniduran baja hartu nahi duen abonatuak baja horri buruzko 
idatzizko txostena eskatu beharko dio Uren Tokiko Zerbitzuari, eta, nolanahi ere, aipatutako 
hornidura zein datetan eten nahi duen adierazi beharko du.

— Instalazioen independentzia: jabetza bakarrean banaketa publikoko urarekin batera beste 
jatorri bateko ura dagoenean, abonatuak urak zirkulatu edo gordetzeko barne sare eta instalazio 
independenteak ezartzeko betebeharra izango du; ezingo da egon jatorri bateko eta besteko 
urak nahasteko aukerarik. Horrelako kasuetan, kontagailuarekin batera atzera ezineko gailuak 
instalatzea nahitaezkoa izango da.

8. artikulua. Abonatuen betebeharrak

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

— Ur edangarria: ur instalazioetan indarrean dauden legeetan ezarritako osasungarritasun 
eta edateko ura izateko betekizunak betetzen dituen ura jasotzeko eskubidea.

— Zerbitzu iraunkorra: edateko uraren hornidura modu iraunkorrean izateko eskubidea, hor-
nidura kontratuan adierazitako baldintzekin bat etorriz, araudi honetan eta gainerako xedapen 
aplikagarrietan ezarritako mugekin.

— Fakturazioa: jasotako zerbitzuak une bakoitzean indarrean dauden kontzeptu eta zenba-
tekoen arabera fakturatzeko eskubidea.
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— Irakurketen maiztasuna: bi hilero Uren Tokiko Zerbitzuak hornidura kontrolatzen duen 
neurketa gailua irakurtzeko eskubidea.

— Fakturazioaren maiztasuna, jasotako zerbitzuen faktura jasotzeko eskubidea, bi hilabeterik 
behin.

— Kontratua: idatziz formalizatzeko eskubidea, Presidentziaren ebazpenez; Administrazio 
Batzarreko plenoak berretsi beharko du.

— Barne instalazioak gauzatzea: abonatuek barne instalazioak (neurgailua salbu) egingo 
dituen baimendutako instalatzailea libreki aukeratu ahalko dute, baita material hornitzailea ere; 
arauz eska daitezkeen baldintza teknikoetara egokitu beharko da.

— Erreklamazioak: Uren Tokiko Zerbitzuaren jardunaren aurka erreklamazioak aurkezteko 
eskubidea, araudi honetan aurreikusitako prozeduren bitartez. Erreklamazioa ur horniduraren 
baldintzak betetzeari buruzkoa denean, erreklamatzaileak hornidura kontratuaren titular izaera 
edo horren lege ordezkaria izatea egiaztatu beharko du.

— Informazioa: hornidurari lotutako zerbitzuaren funtzionamendutik eta prestaziotik erato-
rritako gai guztiak idatziz kontsultatzeko eskubidea, baita prozedura horretatik formulatutako 
kontsulten erantzunak idatziz jasotzeko eskubidea ere.

Halaber, eskatzaileak hala eskatzen badu, indarrean dagoen araudi aplikagarriaren informa-
zioa jasotzeko eskubidea ere izango du, baita Uren Tokiko Zerbitzuak une honetako araudiaren 
ale bat emateko eskubidea ere, zerbitzuaren egoitzan irakurtzeko.

— Instalazioak bisitatzea: tokiko aginteari eskaera egin ondoren, zerbitzuari lotutako insta-
lazioak bisitatzeko eskubidea, ustiapenaren eskaerarekin bat etorriz eta errespetatuz.

III. Kapitulua. Kontratuak eta ordainketa polizak

9. artikulua. Hornidura eskaera

Hornidura kontratatu aurretik, eskatzaileak hornidura eskaera bat aurkeztu beharko du, Uren 
Tokiko Zerbitzuak horretarako emango dion inprimakian.

Inprimaki horretan, eskatzailearen identifikazioa, eskatutako urari eman nahi dion erabilera 
eta helburua, zein jabetzara bideratuko den eta horniduraren baldintzak eta ezaugarriak zuzen 
definitzeko beharrezko gainerako inguruabarrak jaso beharko dira, baita zerbitzuaren pres-
tazioari dagozkion tarifak aplikatzeko inguruabarrak ere. Aipatutako inprimakian, bidenabar, 
komunikazioak zein helbidetara igorri behar diren ere jasoko da, horniduraren helbide berbera 
ez den kasuetan.

Lehenago araututako horniduraren eskaeran jasotako inguruabarrak eskatzailearen 
erantzukizun esklusiboarekin jasoko dira, eta aipatutako hornidura baldintzak arautzeko oina-
rri gisa hartuko dira.

Hornidura eskatzerakoan, eskatzaileak honako agiriak ere aurkeztu beharko ditu:

— Obra edo behin-behineko alta denean:

- Obren lizentziaren fotokopia Eskabidea ez da baliagarria

- Titularraren NAN edo sozietatearen IFKren fotokopia

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia

— Sute, zerbitzu komun edo erkidegoko txorroten alta kasuetan:

- Erkidegoaren IFKren fotokopia

- Presidentearen edo eskatzailearen IFZren fotokopia

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia
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— Banakako kontratuen kasuan:

- Jabetza eskrituraren fotokopia Oraindik ez badauka, salerosketaren kontratu pribatuaren 
fotokopia, edo notarioaren ziurtagiria, edo higiezinaren jabetza egiaztatzen duen beste edozein 
dokumentu.

- Alokatuta egonez gero, alokairu kontratuaren fotokopia

- Titularraren NANaren fotokopia

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia

10. artikulua. Hornidura kontratuaren aurreko baldintzak

Obra edo behin-behineko alta kasuan, hornidura eskaera egiten den unetik Uren Tokiko 
Zerbitzuak hornidura egiteko baldintza tekniko eta ekonomikoen azterlanaren berri emango 
du gehienez 10 egun baliodunen epean.

Eskatzaileak, baldintza tekniko eta ekonomikoak jakin eta gero, 30 eguneko epea izango du 
kontratua formalizatzeko. Epea igaro ondoren kontratua ez bada formalizatu, eskaera bertan 
behera utzi dela ulertuko da.

Hornidura poliza edo kontratu hori formalizatu gabe dagoela ulertuko da araudi honekin 
bat etorriz eskatzaileak bete edo ordaindu beharreko betebehar ekonomiko, tekniko eta admi-
nistratiboak betetzen ez dituen bitartean.

Aurretik aipatutako kasurako zein gainerako kasuetarako, eskatzaileari dagozkion beteki-
zunak bete eta eskubideak ordaindu ondoren, Uren Tokiko Zerbitzuak hornidura eta instalazio 
zerbitzua martxan jartzeko betebeharra izango du, ordainketa eta kontratazio datatik aurrera 
bost egun baliodunen epean.

Lanak egiteko beharrezko baimenak ematean atzeratuz gero, aurreko paragrafoan aipatutako 
epea eten egingo da. Atzerapena Uren Tokiko Zerbitzuak jakinaraziko dio eskatzaileari.

11. artikulua. Kontratua ukatzeko kausak

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

Uren Tokiko Zerbitzuak hornidura kontratazioa kasu hauetan ukatuko du:

1. Hornidura eskatu duen pertsona edo entitateak emandako kontratua sinatzeari uko egiten 
badio, eredu normalizatuarekin bat etorriz, Administrazio Batzarrak baimenduta eta ur horni-
duraren 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, ezarri-
tako betebeharrak Uren Tokiko Zerbitzuaren aburuz, eta egiaztatze lanak egin ondoren. Kasu 
horretan, aurkitutako gabezien berri emango dio Uren Tokiko Zerbitzuak eskatzaileari, zuzendu 
ditzan. Adostasunik ez badago, plazaratutako eragozpenak erakunde eskudunera igorriko ditu; 
erakunde horrek kasuan kasuko ebazpena eman beharko du, aldez aurretik egokitzat jotako 
jarduketak egin baditu eta, edozein kasutan, instalatzaileari entzun eta gero.

3. Ura hornitzeko hargunerik ez dagoenean, edo, Uren Tokiko Zerbitzuaren ustez, eskatutako 
zonan nahikoa emari ez badago, edo, hala badagokio, hondakin urak isurtzeko baimenik ez 
badauka.

4. Horniduraren eskatzaileak aurreko ur horniduren kopuruak ordaintzeari utzi diola 
egiaztatzen denean, eta kontzeptu horregatik kopuruak ordaintzeke dituenean. Halaber, 
eskatzailearen zorra ez bada ere, alta ukatu egingo da hornidura jaso duen etxebizitzak edo 
lokalak aurretik zorrak baditu (txandakako alokairuak).
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5. Hornitu beharreko lokalak aurretik beste hornidura kontratu bat izan duenean eta inda-
rrean dagoenean, salbu eta baldintza edo tarifa desberdinak aplikagarriak zaizkien zerbitzuak 
direnean.

6. Horniduraren eskatzaileak ez badu modu fidagarrian egiaztatu kasuan kasuko hiruga-
rrenen baimenak jaso dituela edo, hala badagokio, kasuan kasuko zortasunak ezarri direla, 
erregistro inskripzioarekin, eskatutako zerbitzuak emateko obra eta instalazioak egiteko beha-
rrezkoak badira.

12. artikulua. Hornidura kontratua

Hornidura kontratua izango da hornidura ematearen fede emango duen dokumentu bakarra, 
eta araudi honetan ezarritako baldintzekin batera, abonatuaren eta Uren Tokiko Zerbitzuaren 
arteko harremanak arautuko ditu. Kontratua idatziz eta bi aletan formalizatuko da; ale bat abo-
natuari eman beharko zaio.

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

13. artikulua. Abonatuen aldaketa eta lekualdaketa

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 araudi honetako 14. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen badira.

14. artikulua. Subrogazioa

Abonamendu polizaren titularra ezkontidetik banatu edo zenduz gero, ezkontideak edo 
herentziaz etxebizitza jaso duen pertsonak polizaren betebehar eta eskubideak subrogatu aha-
lko ditu.

Entitate juridikoen kasuan, betebehar edo eskubideetan ordeztu edo subrogatu duenak 
gauza bera egin ahalko du abonamendu polizan, betiere Uren Tokiko Zerbitzuaren aurrean 
beharrezko administrazio baimen oro aurkeztearen baldintzapean.

Subrogazioa eskatzerakoan, eskatzaileak honako agiriak ere aurkeztu beharko ditu:

— Titularra zendu bada:

- Eskatzailearen NANaren fotokopia (titular berria)

- Titular berria oinordeko bat bada, herentzia eskrituraren fotokopia (horren ordez testamen-
tua + heriotza ziurtagiria ere aurkez daitezke)

- Titular berria ezkontidea bada, jabetza eskrituraren fotokopia + ahaidetasuna eta heriotza 
ziurtatzeko dokumentua (heriotza ziurtagiria eta familia liburua)

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia

— Ezkontza banaketa kasuan:

- Ezkontidearen NANaren fotokopia (titular berria)

- Epaitegiaren banaketa epaiaren fotokopia, etxebizitzaren titularra zehaztuta.

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia

— Entitate juridikoaren izena aldatuz gero:

- Entitateak IFK berbera badu, IFKren fotokopia izen berriarekin

- Entitateak IFK aldatu badu, IFKren fotokopia izen berriarekin + aldaketa egiaztatzen duen 
erregistro dokumentua

- Ordainagiriak helbideratzeko kontu zenbakia
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15. 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.

16. artikulua. Kontratuaren iraupena

Hornidura kontratua definitu gabeko denbora tarte baterako sinatuko da, salbu eta aur-
kakoa esaten duen baldintza jasoz gero. Hala ere, abonatuak edozein unetan eman ahalko du 
bukatutzat, betiere erabaki hori hamabost egun baliodun lehenago jakinarazten badio Uren 
Tokiko Zerbitzuari.

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

17. artikulua. Hornidura eteteko kausak

Uren Tokiko Zerbitzuak honako kasu hauetan eten ahalko du erabiltzaileen edo abonatuen 
hornidura. 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. Erabiltzaile batek hornidura bere izenean idatzitako kontraturik gabe jasotzen badu, 
eta Uren Tokiko Zerbitzuak horretarako errekerimendua egin eta 10 egun baliodunen epean 
sinatzeari uko egiten badio.

c. Iruzurraren likidazio tinkoaren ondoriozko kopuruak 10 egun baliodunen epean ez 
ordaintzeagatik, komunikazio datatik zenbatzen hasita, edo iruzurra errepikakorra dela 
egiaztatzen bada.

d. Abonatuak jasotako ura kontratatutako erabilera edo modu desberdinean erabiltzen duen 
kasu guztietan; espedientean behar bezala justifikatu beharko da.

e. Abonatuak hornidura kontratuan jasotako finka, lokal edo etxebizitza ez beste batzuk urez 
hornitzeko instalazioan desbideratze lanak egitea finkatu edo baimentzen badu.

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

g. Abonatuak, aldez aurretik jakinarazi bazaio eta kausa justifikatuak salbu, ez badie Uren 
Tokiko Zerbitzuak baimendutako langileei kontratatutako hornidurari dagokion lokalera sartzen 
uzten, ordu baliodunetan edo kanpoalderekin lotura normala izanik, langileek nortasuna 
egiaztatzeko dokumentazioa baldin badaukate eta instalazioak ikuskatu nahi badituzte; horre-
lakoetan, Uren Tokiko Zerbitzuak gertatutakoari buruzko akta egin beharko du.

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

i. Hornidura bateko barne instalazioetako ur erabilerak edo eskuragarritasunak banaketa 
sarean uraren edangarritasunean eragina izan badezake, edo estolderia sarera baimenik ga-
beko isurketak eragiten baditu, harik eta abonatuek horrelako egoerak saihesteko beharrezko 
neurriak hartu arte. Kasu horretan, Uren Tokiko Zerbitzuak hornidura berehala moztu ahalko du.



2017ko maiatzaren 12a, ostirala  •  53 zk. 

8/24

2017-01549

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

www.araba.eus

j. Abonatuak uko egiten badio kontagailuko kutxatila edo erregistroa aldatzeari, baita barne 
instalazioa ere, araudi honek baimendutako edozein kausa dela medio beharrezkoa bada, edo 
kontagailua aldatzeari uko egiten badio.

k. Abonatuak beste jatorri bateko urekin nahasten duenean eta Uren Tokiko Zerbitzuak ano-
malia hori konpontzeko eskatzen dionean gehienez 10 eguneko epean egiten ez badu.

l. Horretarako ezarritako araubide normalaren barruan irakurketa egiteko ezintasuna hamabi 
hilabetez luzatzen bada, abonatuari leporatu ahal zaizkion arrazoiengatik; horrelakoetan, Uren 
Tokiko Zerbitzuak hornidura aldi baterako eten ahalko du, harik eta neurketa gailua instalatzea 
aldatzea onartzen duen arte, bere kargu eta kontura, eta irakurketa egin ahal izateko bertara 
iristea oztopatzen ez badu.

m. Abonatuak instalazioetako matxurak konpontzeari uko egiten badio, Uren Tokiko 
Zerbitzuak idatziz jakinarazi ondoren, eta 10 egun baliodun igaro ondoren matxura ez bada 
arrazoirik gabe konpondu.

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

18. artikulua. Eteteko prozedura

Araudi honetan berehala eteteko aurreikusitako kasuen salbuespenarekin, Uren Tokiko 
Zerbitzuak aldez aurretik posta ziurtatu bidez jakinarazi beharko dio abonatuari, egoera irregu-
larra azalduz eta interesdunari 10 egun balioduneko epea emanez agiriak eta justifikagarriak 
aurkezteko. Epe hori igaro bada eta interesdunek ez badu dokumentazioa aurkeztu edo bilkurak 
dokumentazioa nahikotzat jotzen ez badu, hornidura eten egingo da honako datu hauek aldez 
aurretik jakinaraziz:

— Abonatuaren izena eta helbidea

— Hornitutako higiezinaren izena eta helbidea

— Hornidura eteteko eguna

— Etena eragin duen arrazoia, zehatz

— Uren Tokiko Zerbitzuaren bulego komertzialen izena, helbidea, telefonoa eta ordutegia, 
etena eragin duten kausak zuzendu ahal izateko.

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

Hornidura etenarazi duten kausak zuzentzen diren egunean bertan edo, ezinezkoa bada, 
hurrengo egun baliodunean berrezarriko da zerbitzua. Berriz konektatzeko lana Uren Tokiko 
Zerbitzuak egingo du, eta lan horren truke zerbitzua berrezarri den unean indarrean dagoen 
hargune lizentzia ematearen pareko kopurua kobratuko zaio abonatuari, instalatutako kalibrea-
ren parekoaren kasuan.

19. artikulua. Kontratua desegitea

Hornidura kontratua baliorik gabe geratuko da honako arrazoi hauetakoren baten ondorioz:

1. Abonatuak hala eskatzen badu

2. Uren Tokiko Zerbitzuak azkentzen badu, Administrazio Batzarrak aldez aurretik aldeko 
txostena ematen badu, kasu hauetan:

a. Araudi honetako 17. artikuluan araututako hornidura eteteko kausek irauten badute, hiru 
hilabetez, etena egin ondoren, interesdunari ohartarazpena egin eta gero.
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b. Epea bukatzeagatik edo kontratuko horren gaineko baldintza betetzeagatik.

c. Kontratuko titularra izan gabe hornidura erabiltzeagatik, edo, hala badagokio, subrogazio 
aukera arauko epean ez aplikatzeagatik, kausa justifikatuak salbu.

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.

IV. kapitulua. Ur hornidurako baldintzak

20. artikulua. Horniduraren izaera

Ura erabiltzeko moduaren arabera, horniduraren izaera horrela sailkatuko da:

— Etxeko erabilerarako eta beste erabilera batzuetarako hornidura: etxebizitzetara bide-
ratutako edo bideratu gabeko higiezinei modalitate hau aplikatuko zaie, betiere industria, 
merkataritza jardunik edo jardun profesionalik egiten ez bada bertan, edo parekorik. Etxeko ur 
beroaren instalazio zentralizatuak barne hartzen dira. Atal honetan sartzen dira, halaber, udal 
auzokideekin kontratatutako hornidura kasuak, betiere ura erabiltzeko eskaera horretarako bada.

— Erabilera industrialetarako hornidurak: Hala hartuko dira jarduera lizentzia daukaten hor-
nidura guztiak, jarduera garatzeko ura ezinbestekoa izan edo ez, eta 800 m2-ko azalera gainditzen 
ez duten lursailak, nekazaritza erabili beharrean kontsumorako erabiltzen badira; horrelakoetan, 
aipatutako hargunea egiteko beharrezko obra guztiak eskatzaileak ordaindu beharko ditu.

— Administrazio publikoak eta haien mendeko zentroak hornitzea: ura administrazioek eta 
haien mendeko zentroek erabiltzen dituzten hornidura kasuak dira.

21. artikulua. Hornidura betebeharra

Administrazio Batzarrak Langraiz Okako udal mugarteko herritarrak urez hornitzeko betebe-
harra dauka hiri inguruan eta ur hornidurako sarea eta estolderia instalatuta dauden eremuetan, 
bat etorriz araudi honetako xedapenekin, hirigintza plangintzarekin eta lege araudi aplikaga-
rriekin; ura etxean erabiltzeak lehentasuna izango du.

22. artikulua. Hornidura eskatu ahal izatea

Administrazio Batzarrak udal mugarteko herritarren etxeak urez hornitzeko zerbitzua eman 
eta kontratatzeko betebeharra soilik hiri zonan izango da eskagarria, edo kasuan kasuko kale, 
plaza edo bide publikoan edateko uraren hodi edo kanalizazioa eta estolda dagoenean, eta 
harguneak normal edo modu erregularrean egitea posible denean eta hornidura emateko 
beharrezko lege betekizun guztiak betetzen direnean.

Banaketa sare nagusiko tuturik ez dagoenean, ezingo da hornidurarik eta toki kontrataziorik 
eskatu tutua instalatuta egon arte.

Zailtasun teknikoak direla medio, zerbitzu erregularra bermatzea ezinezkoa den zona edo 
higiezinetan ere ezingo da hornidura eskatu. Hala ere, hornidura kontratatu ahalko da egoera 
hori jasota uzten bada; kasu horretan, Administrazio Batzarrak ez du gerta daitezkeen irregu-
lartasunen erantzukizunik izango, eta abonatuak ezingo du kontzeptu horren gaineko errekla-
maziorik aurkeztu.

23. artikulua. Zerbitzuaren jarraitutasuna

Ura hornitzeko zerbitzua iraunkorra eta jarraitua izango da, araudi honetako 5. artikuluan 
adierazitakoarekin bat etorriz, salbu eta abonamendu polizan aurkakoa jartzen badu, edo, 
zerbitzua modu justuan bateratzeko, ezinbestean horniduran mugak jarri behar badira.

Ur horniduraren helburu nagusia herritarren etxebizitzen eta herriko saltoki eta industrien 
beharrizanak erantzutea da. Nekazaritza, abeltzaintza eta lehenago aipatutako beste erabilera 
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batzuetarako ur hornidurak eman egingo dira baldin eta hornidurak horretarako aukera ematen 
badu, araudi honetako artikuluekin bat etorriz.

Zerbitzuak eskatzen badu, emariak agortu egin direlako, matxurak daudelako, kontsumoa 
bikoiztu egin delako edo beste kausa batzuk direla medio, eta Administrazio Batzarra aldez 
aurretik ados agertu bada, nekazaritza, abeltzaintza eta beste erabilera batzuetarako horni-
dura murriztu eta eten ere egin ahal izango da, etxeko, saltokietako eta industria instalazioen 
hornidura bermatzeko; horrek ez du inolako kalte ordain betebeharrik eragingo. Uren Tokiko 
Zerbitzuak kaltetutako bezeroak lehenbailehen ohartarazteko ahalegina egingo du, eta baliabide 
eraginkorrena erabiliz, araudi honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

24. artikulua. Aldi baterako etetea

Uren Tokiko Zerbitzuak abonatuei edateko uraren hornidura etengabe bermatu behar die, 
ezinbestean eta modu puntualean etetea salbu, edo jarraian aipatu diren kasuetan:

a) Hargune instalazioak edo sareak hobetu, berritu, handitu edo horietan mantentze-lanak 
egitearen ondorioz

b) Zerbitzuari lotutako instalazioetan matxurak izatearen ondorioz

Hornidura eteten denean, Uren Tokiko Zerbitzuak etenaren denbora murriztu behar du, eta 
etena programatua bada, abonatuei gutxienez 24 ordu lehenago jakinarazi behar die. Kasu 
horretan, Uren Tokiko Zerbitzuak eragin txikiko mozketa kasuak aldez aurretik iragarri behar ditu 
kaltetutako lokal eta atarietan; eragin handiko etenaldi kasuak, berriz, tokiko komunikabideetan 
eta udalerriko puntu zehatzetan iragarri behar ditu.

25. 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 24 ordukoa.

Halaber, produktuak ekoizteko eta kontserbatzeko prozesuan ura ezinbesteko elementutzat 
daukaten industriek erreserbak neurtu eta ezarri beharko dituzte, gutxienez 24 orduko autohor-
nidura bermatuta gera dadin.

26. artikulua. Murrizketak horniduran

Lehorte garaiek, ur emarien eskasiak edo tratamendu zailtasunek hala aholkatzen badute, 
Administrazio Batzarreko osoko bilkurak, Uren Tokiko Zerbitzuak hala proposatuta, abonatuen 
zerbitzuko horniduran murrizketak ezarri ahalko ditu.

Uren Tokiko Zerbitzuak abonatuei jakinarazi egin beharko die, araudi honetako 24. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz.

27. artikulua. Suteen aurkako 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 aurkako instalazioak erabat independenteak izango 
dira beste edozein helburutarako erabilitakoekin konparatuta, eta instalazio horietan ezingo da 
beste erabilera baterako inolako desbideratzerik egin.

Halaber, instalazio horietako edozein elementutik ura hartzea debekatuta dago, sute kasue-
tan salbu, Uren Tokiko Zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.
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Suteen aurkako instalazio oro banaketa sare publikotik sarrera daukan hargune batetik 
elikatuko da; hargunea independentea izango da hornidura arruntekoarekin alderatuta.

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

2. Hornidura kontratatzea: suteen aurkako hornidura banaketako sare publiko batera lotzeko 
aldez aurretik kasuan kasuko hornidura kontratua sinatu beharko da abonatuaren eta Uren 
Tokiko Zerbitzuaren artean.

Kontratuak hornidura arrunteko kontratuen izapidetze eta izaera berbera izango du eta, ho-
rrenbestez, arau lege berberen mende egongo da, zona publikoko mugan karratutxoko etete 
giltza eta Uren Zerbitzuko xedapenekin bat etorriz eskatutako neurriko neurgailu bat instalatzea 
barne.

V. kapitulua. Ur horniduraren instalazioa

28. artikulua. Banaketa sarea

Ura banatzeko sarea ura presiopean bideratzen duten tutuen eta kontrol eta maniobra ele-
mentu guztien multzoa da, eta abonatuentzako harguneak sare horretatik eratortzen dira. Eda-
teko uraren banaketa sareko edozein puntutako eta harguneetako jarduketa oro Uren Tokiko 
Zerbitzuko langileek egingo dute, edo zerbitzuak jarritako pertsonek. Jarduketa horiek zerbitzuak 
berak edo abonatuak ordaindu ahalko ditu, kasu bakoitzean xedatutakoaren arabera.

29. artikulua. Arteria

Hornitutako zonako hainbat sektore lotzen dituen banaketa sareko tutua eta tutu hori osatzen 
duten elementuak arteria izena hartzen dute; bertan ezin da hargunerik egin.

30. artikulua. Bide hodiak

Suteen aurkako harguneak, ureztatze ahoak eta hornidurarako harguneak eragingo dituen 
banaketa sareko tutuak bide hodi gisa sailkatuko dira.

31. artikulua. Harguneak

Hornitu nahi den higiezinaren barne instalazioa eta bide hodiak lotzen dituzten tutuen eta 
beste elementu batzuen multzoa da.

a. Hartze gailua: banaketa sarearen tutuaren gainean dago, eta hargunea irekitzen du.

b. Adarra: erregistro giltza eta hartze gailua lotzen dituen tutu zatia da. erregistro giltzarik 
ez daukaten kasuetan, hartze gailuaren eta abonatutako eraikineko fatxada murruaren arteko, 
edo, jabetza pribatuarekin muga egiten duen lekuaren arteko tartea adar gisa ulertuko da eta, 
horrenbestez, Uren Tokiko Zerbitzuaren ardura izango da.

c. Erregistro giltza: harguneko adarraren amaieran dago kokatuta, oro har bide publikoan 
eta jabetza muga edo higiezinaren alboan. abonatuaren eta Uren Tokiko Zerbitzuaren arteko 
elementu bereizgarria da, ardurak mugatu eta zaintzeari dagokionez; horrenbestez, giltza soilik 
Uren Tokiko Zerbitzuak erabili ahalko du esklusiboki.

Hargune adarra instalatuta, Uren Tokiko Zerbitzuak kargan jarriko du erregistro giltzara arte, 
hornidura hasi arte ezingo da manipulatu, barruko instalazioek horretarako baldintzak bete 
arte. Edozein hargune egin aurretik, Uren Tokiko Zerbitzuak indarrean dagoen araudiarekin bat 
datorren egiaztatuko du.

Instalazioak ez baditu betetzen araudi honek eskatutako baldintzak, orduan antzemandako 
gabeziak eskatzaileari jakinaraziko zaizkio.
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Erabili gabe hiru hilabete igaro badira eta hargune bereko hornidura kontratu guztiak bukatu 
edo bertan behera utzi badira, hargune adarrak Uren Tokiko Zerbitzuko emailearen esku utziko 
dira; horien gainean egokitzat jotako neurriak hartu ahalko ditu.

32. artikulua. Barne instalazioak

Uraren fluxu normalaren zirkulazioaren noranzkoan, erregistro giltzatik aurrerako tutu eta 
kontrol, maniobra eta segurtasun elementuen multzoa ur hornidurako barne instalaziotzat 
hartuko da.

Erregistro giltzarik existitzen ez den kasuetan, barne instalazio gisa hartuko dira abonatuaren 
eraikineko fatxada murruko ondorengo tutu eta kontrol, maniobra eta segurtasun elementuen 
multzoa, edo jabetza pribatuarekiko mugaren ondorengoak. Horien mantentze-lanak jabeen 
esku egongo dira.

VI. Kapitulua. Harguneak

33. artikulua. Harguneen emakidak

Edateko ura hornitzeko harguneen emakidak Administrazio Batzarrari dagozkio, eta baldintza 
hauek betetzearen mende dago:

1. Hornitu beharreko higiezina horniduraren estaldura arean kokatuta egotea

2. Hornitu nahi den higiezinak barne instalazio aproposak eskuragarri izatea, araudi honetako 
arauekin bat etorriz.

3. Hornitu beharreko higiezinak hargunea justifikatzen duen obren lizentzia, okupazio 
lizentzia, jarduera lizentzia edo bestelakoak izatea.

Uren Zerbitzua ez dago behartuta nekazaritzarako ura ematera, ez eta lore, lorategi edo 
zuhaitz ustiapenetarako eta igerilekuetarako ere. Abonamendu poliza horiek baimentzeko, na-
hitaezkoa da zerbitzuak hornidura horietarako beharrezkoak diren ur emari handiak edukitzea.

34. artikulua. Harguneen ezaugarriak

Harguneen ezaugarriak, dimentsioei, osagaiei, materialen kalitate eta motei dagokienez 
zein konexio puntu eta gauzatze moduari dagokionez, Uren Tokiko Zerbitzuak zehaztuko ditu, 
indarrean dagoen legedian xedatutakoarekin bat etorriz, oinarritzat hartuz hornitu beharreko 
higiezinaren erabilera, aurreikusitako kontsumoak, presio baldintzak eta emariaren eskuraga-
rritasuna.

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.

35. artikulua. Eskaerak izapidetzea

Harguneen eskaerak eskatzaileek Uren Tokiko Zerbitzuari egingo dizkiote, horretarako eman-
dako inprimaki normalizatuan.

Eskabidearekin batera gutxienez agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

• Jabetza eskritura edo hargunea eskatu duen higiezinaren eskuragarritasuna egiaztatzen 
duen dokumentua, edo alokairu kontratua. Hargunea nekazaritza edo abeltzaintza erabilerarako 
baldin bada, edo landa zonan bada etxekoa ez beste erabilera baterako, orduan Foru Aldundiko 
Nekazaritza edo Abeltzaintza Erregistroan altan egotea ziurtatzeko agiriaren kopia ere aurkeztu 
behar da.

• Identifikazio osoa, eskatzailearen NAN edo IFK agerraraziz

• Ura zertarako erabili nahi den adierazi behar da
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• Industria buletina (Eusko Jaurlaritza)

• Lehen okupazioko lizentzia (udala)

• Beharrizanei buruzko beharrezko datuak: presioa, emaria, diametroa, etab., eta identifikazio 
zehatza kontagailuaren kokapenaren eta eskatutako hargune puntuaren planoan.

Aintzat hartuta eskatzaileak aurkeztutako datuak, higiezinaren ezaugarriak eta banaketa sa-
rearen egoera, eskaera aurkezten den datatik zenbatzen hasita gehienez 30 egun balioduneko 
epean jakinaraziko dio Administrazio Batzarrak eskatzaileari eskatutako hargunea emateko edo 
ukatzeko erabakia; azken kasu horretan, ukatzeko arrazoiak ere azalduko dizkio eskatzaileari.

Horrez gain, eskatzaileak hilabeteko epea izango du Uren Tokiko Zerbitzuak igorritako bete-
kizunak formalizatzeko, edo bere ustez egokitzat jotako alegazioak bertan aurkezteko. Epe hori 
igaro bada eta arauz jasotakoa ez bada bete, orduan eskaera bertan behera utzi duela ulertuko 
da, eta Uren Tokiko Zerbitzuak ez du inolako betebehar gehiagorik izango.

Eskaera onartuta, gehienez 10 egun balioduneko epean jakinaraziko du zerbitzuak hargunea 
zein baldintzetara egokitu behar den, baita emakida eta gauzatze baldintzak ere.

36. artikulua. Gauzatzea eta zaintzea

Hargunea Uren Tokiko Zerbitzuak edo zerbitzuak baimendutako pertsonak egingo du, eta 
eskatzaileak ordainduko du. Nolanahi ere, eskatzaileak lan horiek egin aurretik ordaindu be-
harko du.

Hargunearen ordezte, konpontze eta mantentze lanak ere Uren Tokiko Zerbitzuak egin be-
harko ditu, eta higiezinaren jabeak ezingo du hargunearen ingurua aldatu Uren Tokiko Zerbitzuak 
berariazko baimena eman ez badu.

Barne banaketako instalazio edo instalazio partikularreko zaintza, konponketa eta ordezte 
gastuak abonatuak ordainduko ditu, hau da, ur hornidurako instalazio gisa ulertutakoa, hargune 
giltzatik edo, horrelakorik ez badago, jabetza mugatik.

Harguneak hobetzeko lanak, abonatuak eskatu eta Uren Tokiko Zerbitzuak onartutakoak, 
abonatuak ordaindu beharko ditu.

Uren Tokiko Zerbitzuaren konturakoak izango dira harguneak zaintzeko gastuak hargunetik 
erregistro giltzara arte, edo, giltzarik ez badago, jabetza mugara arte.

Normal erabiltzeko moduan ez dauden edo erabiltezin geratu diren harguneak konpontzeko 
edota ordezteko lanak Tokiko Zerbitzuak ordainduko ditu aipatutako mugetara arte, zerbitzu eta 
mantentze lanen kuotaren kargura. Halaber, aurreko ataletan aipatutako zerbitzuak emateko 
beharrezko obra edo jarduera osagarriak (esaterako zangak zabaltzea eta ixtea, zoladura edota 
espaloiak birjartzea eta igotzea, eta parekoak) Uren Zerbitzuak egingo ditu, bere kontura.

Abonatuaren barne instalazioan tutu bat hautsiz gero, lokal edo finka guztiak hustubide 
nahikoa izan beharko du ura modu librean askatu ahal izateko, kontratatutako harguneare-
kin gehienez eman daitekeen emariaren parekoa, eraikinean, bertan gordetako produktuetan 
edo kanpoko elementuetan kalte materialik eragin gabe. Atal hori ez betetzearen ondoriozko 
erantzukizun oro baztertu egin du Tokiko Zerbitzuak.

Uren Tokiko Zerbitzutik kanpoko pertsonek ezingo dute inolako lanik edo manipulaziorik egin 
zerbitzuko instalazio edo obretan, zerbitzuaren berariazko baimenik gabe eta ezagutzarik gabe.

37. artikulua. Osasun neurriak barne instalazioetan eta harguneetan

Hornitu beharreko edateko uraren kontsumoan osasun baldintzak bermatze aldera, ur horni-
durako sareetan berunez edo beste elementu metaliko astun batekin egindako hodiak erabiltzea 
debekatuta dago, edo horien proportzioren bat baldin badaukate: banaketa orokorreko sareak, 
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harguneak, ur hotzeko barne banaketa sareak eta etxeko ur beroa, izaera publikoa edo pribatua 
daukaten aintzat hartu gabe.

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, tokiko teknikariei dagokie instalazio baten 
berri ematea, eta horren txostena ikusita batzarreko bilkurak instalazioa egitea debekatu ahalko 
du, harik eta antzemandako gabeziak konpondu arte, edo zerbitzua bertan behera utzi ahalko 
du, 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 enpresa bereko beste jatorri batekoe-
kin ere; horrez gain, zerbitzua ematen duen hornitzailearen ura ezin da beste ur batekin nahastu, 
ez arrazoi teknikoak direla bide, ez osasun arrazoiak direla bide.

Gordailu hartzaileak, baldin badaude, oso garbi egon beharko dira; aldizka desinfektatu 
beharko 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, au-
rreko artikuluan aipatu bezala, hornidura sarean presio nahikoa ez dagoen kasuetan, ponpatze 
ekipamenduekin edo ekipamendu hidroneumatikoekin ezin bada konpondu, azken neurri horiek 
lehentasuna izango baitute hasieran aipatutakoekin erkatuta.

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

38. artikulua. Araubide komunitarioko lursailak

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.

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

39. artikulua. Eraikin berriak eraikitzea

Ur hornidura beharko duen eraikin berri bat eraikitzen hasi ahal izateko nahitaezkoa izango 
da Administrazio Batzarrak etorkizuneko harguneak, kontagailuen instalazioak edo, hala bada-
gokio, sare handitzeak bete beharreko ezaugarriak onartzea.

Hartara, sustatzaileak kasuan kasuko obra proiektua eta aipatutako instalazioen beharrezko 
datu teknikoak aurkeztu beharko ditu.

40. artikulua. Obretarako ura behin-behinean hornitzea

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

a. Horretarako kokatutako kontagailuaren bitartez, behar bezala babestutako leku batean, 
Uren Tokiko 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, 90 m3 kontsumodun eta 20 mm-ko kalibrea daukan kontagailu baten mantentze lan 
eta zerbitzuaren kuotaren pareko likidazioa kobratuko da, bi hilerik behin, salbu eta Uren Tokiko 
Zerbitzuak kontsumo handiagoa justifikatzen badu.
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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 Uren Tokiko Zerbitzuari.

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

41. artikulua. Urbanizazio pribatuak

Administrazio Batzarrak jaso gabeko izaera eta erabilera pribatuko urbanizazioak urbanizazio 
pribatutzat hartuko dira, horien mantentze lana jabeei badagokie. Kasu horretan, ura banaketa 
sareko sistema baten bitartez hornituko da, sare publikoko ura hartzen duen urbanizazio horren 
jabeek sustatutakoa. Horrelako urbanizazio bakoitzak zerbitzuan abonatuen alta orokorra izan 
beharko du, eta egoera hori gorabehera, erabiltzaile guztiek ur hornidura baimendua eta Uren 
Tokiko Zerbitzuak ikuskatutakoa izan beharko dute urbanizazio barruan, edateko ura erabiltzeko; 
instalazioak aldez aurretik egin beharko dira, horretarako emandako jarraibideen arabera, eta, 
nahitaez, erabiltzaile bakoitzak kontagailu indibidual bat izan beharko du.

Kasu honetan, fakturazioa kontsumo indibidualen bitartez egingo zaio abonatu bakoitzari, 
eta urbanizazioari dagokionez, hornidura orokorraren irakurketetan banatutako desberdinen 
bitartez, betiere urbanizazioko kanpoko mugan, hargunean kokatutako kontagailu orokor batean 
egindako irakurketan oinarrituz.

Urbanizazio pribatuetan ur hornidurako sareak instalatzeko arau hauek bete beharko dira:

1. Zerbitzu berrietarako beharrezko obrak egiteko udal lizentziak izatea

2. Obrak eta aldaketak urbanizazioko jabearen edo sustatzailearen kargura egitea, udal 
lizentziak zehaztutakoarekin bat etorriz; kasuan kasuko estankotasun eta presio probak egin 
beharko dira.

3. Urbanizazio edo poligonoko egile edo sustatzaileak ez du baimenik izango, inolaz ere ez, 
kasuan kasuko balizko eraikin, orube edo lurzatian hornidura hargunerik egiteko aldez aurretik 
Uren Tokiko Zerbitzuaren baimenik ez badauka.

4. Uren Tokiko Zerbitzuko hodiek poligono edo barne sareekin lotzeko loturak, eta urbaniza-
zioak egindako eskaera berrien ondorioz horietan egin beharreko errefortzu eta aldaketak Uren 
Tokiko Zerbitzuak zehaztuko ditu, eta urbanizazioko jabe edo sustatzailearen kargura gauzatuko 
dira.

5. Administrazio Batzarrak urbanizazio pribatua hartuz gero, eta aurreko estankotasun proba 
egin zenetik urtebete baino gehiago igaro bada, nahitaezkoa izango da lehenago aipatutako 
baldintza berberetan harrera proba bat egitea, eta Uren Tokiko Zerbitzuak adierazitako aldaketa 
guztiak egin beharko dira, tokiko multzoan sartuko den sare berriak indarrean dauden arauak 
bete ditzan.

Horrelako kasuetan edateko ur hornidura moztuko da honako egoera hauek egiaztatuz gero:

a) Uren Tokiko Zerbitzuan urbanizazioaren ordezkariaren izendapenik ez izatea, edo 
zerbitzuan alta eman duen abonatu gisa agertzeko betebeharra ez betetzea.

b) Administrazio Batzarrean erabiltzaile guztiak identifikatuta izateko betebeharra ez betetzea, 
eta horietako bakoitzak eskatutako erabileraren baimena identifikatuta izateko betebeharra ez 
betetzea.

c) Erabiltzaile bakoitzari dagokion kontsumo puntuan banakako kontagailu bat instalatzeko 
betebeharra ez betetzea.

d) Hornidurako gainerako abonatuentzat oro har ezarritako gainerako betebeharrak ez 
betetzea
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Horrelako kasuetan, Administrazio Batzarrak urbanizazio horretan bizi direnei aldez aurreko 
ohartarazpena egingo die araudian oro har eta zehazki artikulu honetan jasotako baldintzak 
betetzeko, eta horretarako epe jakin bat emango zaie. Epe hori igaro ondoren baldintzak ez 
badira bete edo nahikoa betetzen ez direla ikusiz gero, ur hornidura moztu egingo da.

VII. kapitulua. Barne instalazioak

42. artikulua. Baldintza orokorrak

Ura hornitzeko barruko instalazioak instalatzaile baimendu batek egin beharko ditu, 
ordenantza honekin eta instalazioak definitzen dituen proiektuarekin bat etorriz.

Instalazio hauen zaintza eta mantentze lanak une bakoitzeko hornidura kontratuko titularra-
ren kontura egingo dira.

43. artikulua. Ikuskatzeko ahalmena

Abonatuak, ura banatzeko eta hornitzeko instalazio partikularretan, arlo horretako lege xeda-
penak eta Uren Tokiko Zerbitzuko langile baimenduek plazaratutako aginduak bete beharko ditu.

Administrazioaren beste organo batzuek ikuskaritza ahalmenak izan ditzakete; nolanahi ere, 
Uren Tokiko 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, Uren Tokiko Zerbitzuak, behar bezala baimendutako langile teknikarien eta operario es-
pezializatuen bitartez, abonatuaren instalazio partikularrean baliatutako lan, material eta ope-
razioak 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.

Uren Tokiko Zerbitzuak edateko uren hornidura berriak baimenik gabe utzi ahalko ditu baldin 
eta, bere ustez, abonatuaren instalazio partikularrek horretarako beharrezko baldintzak betetzen 
ez badituzte.

Nolanahi ere, barruko instalazioen funtzionamendu ezohikoa eragin dezakeen ardura ez da 
Uren Tokiko Zerbitzuarena izango.

44. artikulua. Barruko instalazio ez seguruak

Uren Tokiko Zerbitzuaren ustez instalazio partikular batek ez baditu betetzen instalazioaren 
helbururako segurtasun eta gaitasun baldintzak, orduan abonatuari jakinaraziko zaio lehen-
bailehen ordeztu, aldatu edo konpondu ditzan, kasu bakoitzaren inguruabarren arabera modu 
justifikatuan jakinaraziko zaion gehienezko epe batean.

Emandako epea igaro bada eta abonatuak zerbitzuak agindutakoa bete ez badu, eta jarrera 
horrek hirugarrenei kalte egin ahal badie, orduan ur hornidura eten ahalko da harik eta aipatu-
tako instalazio partikularrak beharrezko segurtasun baldintzak bete arte, kontratuak azkendu eta 
bertan behera uzteari buruzko araudi honetako 17., 18. eta 19. artikuluetan ezarritakoa aplikatuz.

45. artikulua. Barne instalazioak aldatzea

Hornidura zerbitzuko abonatuek barruko instalazioen ezaugarrietan edo antolamenduan 
egindako edozein aldaketa Uren Tokiko Zerbitzuari jakinarazteko betebeharra izango dute.

VIII. kapitulua. Neurtzeko ekipamendua

46. artikulua. Kontagailua erabiltzeko betebeharra

Uren Tokiko Zerbitzuak emandako ur oro hornitutako uraren bolumenak neurtzeko kontagailu 
baten bitartez hornitu beharko da.
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Higiezin kolektiboen horniduren kasuan, fakturazioaren oinarrizko kontsumoa kontagailu 
orokor bidez edo baterietan kokatutako kontagailu banatuen bitartez kontrolatu ahalko da 
Banakako kontagailuen bitartez fakturatzen den kasuetan ere, Uren Tokiko Zerbitzuak konta-
gailu orokor bat izango du sarreran, kontsumoak kontrolatzeko, eta kontagailu horren titularra 
erkidegoa izango da.

Kontagailuaren edo kontagailuen ezaugarriak eta neurriak finkatzea, jarraitutako instalazio 
sistema edozein izanda ere, Uren Tokiko Zerbitzuaren mende egongo da, eta zerbitzuak egingo 
du modu justifikatuan, hornidura eskabidean abonatuak egindako kontsumo adierazpena iku-
sita eta indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

47. artikulua. Neurgailuen ezaugarri teknikoak

Kontagailuak ofizialki homologatutako modeloetakoak izango dira, eta une bakoitzean Uren 
Tokiko Zerbitzuak finkatuko ditu, zerbitzuak berak ezarriko baititu kasu bakoitzean erabili beha-
rreko kontagailuen markak, modeloak eta kalibrea.

48. artikulua. Kontagailuen kokapena

Eraikuntza berrietan eta birgaitutako kasuetan kontagailu bakarra jarriz gero, Uren Tokiko 
Zerbitzuak homologatutako armairu edo lokal batean jarriko dira, esklusiboki horretarako jarri-
takoak, maniobra eta babes giltzekin batera; aipatutako lokal edo armairua higiezinen beheko 
solairuan kokatu behar da, sarrerako atariaren alboan eta fatxadako murruan sartuta edo hor-
nitu nahi den jabetzako itxituran, eta, nolanahi ere, bide publikotik sarbide zuzenarekin.

Salbuespen gisa, behar bezala justifikatutako kasuetan, 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.

Halaber, estetika arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuk tarteko, salbuespen gisa eta 
zerbitzuaren irizpideen arabera, kontagailua eraikinaren barruan instalatzea baimendu ahalko 
da, kanpoko hargune puntutik gertu eta sarrerako ataritik sarbidea izanik. Salbuespen kasu 
horietan, kontagailuari irrati bidezko teleirakurketa sistema bat jartzeko eskaera edozein unetan 
egin ahalko dio Uren Tokiko Zerbitzuak abonatuari.

Banakako kontagailuen bateriak esklusiboki horretara bideratutako armairu edo lokale-
tan jarriko dira, higiezinen beheko solairuan, eraikineko hargune sarreratik gertu kokatutako 
erabilera komuneko eremuetan eta sarrerako ataritik sarbide zuzenarekin. Lokal edo armairu 
berean suteen sareko kontagailua ere jarriko da, egonez gero. Lurzati pribatuaren bitarteko 
sarbidea duten etxebizitzen kasuan, Uren Tokiko Zerbitzuak kontagailuen armairuaren kokapena 
jabetzaren mugaren ertzean jartzeko eskaera egin ahalko du, kanpotik irekitzeko aukerarekin.

Kontagailuak zentralizatzeko bateriak industria arloan erakunde eskudunak homologatutako 
eta ofizialki onartutako mota eta modeloetakoak izango dira.

Muntaga bakoitzaren hasieran eta horrekin eta banakako kontagailuen bateriarekin lotzeko 
konexio puntuan eusteko balbula bat jarriko da, ura banaketa sarera itzultzea eragozteko; ho-
rrez gain, kontagailu bakoitzaren instalaziorako aurreko eta ondorengo mozketako bi balbula 
ere jarriko dira.

Urtebetetik gorako aldi batez (6 irakurketa) irakurtzea ezinezkoa izan den barne kontagailuen 
kasuan (zuzenean zerbitzuaren bitartez edo zeharka abonatuaren beraren bitartez), abonatuak 
dagozkion obrak egin beharko ditu kontagailua jabetzatik kanpo ateratzeko edo irrati bidez 
irakur daitekeen kontagailu bat instalatzeko; zerbitzua ematen duenari irakurketa egin ahal 
izateko sarbide librea baimendu beharko dio.

49. artikulua. Kontagailua eskuratzea

Kontagailua edo emarien neurgailua araudi honetan ezarritako ezaugarriekin instalatu be-
harko da, eta gailuak Uren Tokiko Zerbitzuak erosi eta instalatu beharko ditu.
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50. artikulua. Egiaztatzea eta zigilatzea

Uren Tokiko Zerbitzuak edozein kontagailu aldez aurretik egiaztatu eta jarri behar du. Dagoe-
neko jarrita dauden kontagailuen kasuan, Uren Tokiko Zerbitzuak kontagailuak egiaztatu izana-
ren ziurtagiria eskatu ahalko du, eta bere ustez egiaztatu eta zigilatu ahalko dira eta zerbitzuak 
onartu edo aldatu ahalko ditu.

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.

51. artikulua. Egiaztatze eskaera

Abonatu orok kontagailua egiaztatzeko eskatu ahalko dio Uren Tokiko Zerbitzuari. Uren To-
kiko Zerbitzuak gailuak ongi funtzionatzen duela egiaztatzen badu eta abonatuak kontagailua 
egoera txarrean dagoela uste badu, eta ebaluazioaren emaitzarekin ados ez badago, orduan 
Industriara jo dezake, erakunde horrek azterketa sakonagoa egin dezan.

Egiaztatze lanek eragindako gastuak eskatzaileak ordaindu beharko ditu, salbu eta gailua 
ongi ez dabilela egiaztatzen bada eta akatsak eskatzailearen helburuaren aldeko emaitza ema-
ten badu.

52. artikulua. Kontagailuak jartzea eta kentzea

Kontagailua jartzea, manipulatzea eta, beharrezkoa bada, kentzea, Uren Tokiko Zerbitzuko 
langileek egin beharko dute beti.

Kontagailuak edo neurgailuak honako arrazoi hauengatik kendu ahalko dira:

1. Hornidura kontratua azkentzeagatik

2. Neurgailuan matxura izateagatik

3. Aldizka berritzeagatik

4. Kontsumo araubidea aldatzeagatik, eta instalatutako gailuaren gaitasun teorikoan gai-
nezka egiteagatik, gehiegizkoa edo akastuna izatearen ondorioz.

Kontagailua aldatzeko kostua Uren Tokiko Zerbitzuaren kargu joango da, salbu eta iruzurrez 
erabili bada, modu desegokian manipulatu bada edo babesgabetasun eta zaintza falta izan 
bada.

Kontratua bertan behera utzi bada, eta indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraiki, 
zerbitzuak kontagailua kendu edo zigilatu ahalko du, eta egon daitezkeen erabilerak debekatu 
ahalko ditu.

53. artikulua. Kokapena aldatzea

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

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

2. Kontagailuaren instalazioak ez baditu araudi honetako betekizunak betetzen eta horni-
duraren titulartasuna aldatzen bada, araudi honetako 14. artikuluan aipatutako subrogazio 
kasuetan salbu.
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54. artikulua. Kontagailua manipulatzea

Abonatuak edo erabiltzaileak ezingo du kontagailua edo neurgailua manipulatu, desmuntatu 
edo askatu, ezta harguneak konektatu edo desbideratzeak egin gailu horren aurretik.

Kontagailuak esklusiboki Uren Tokiko Zerbitzuak manipulatu ahalko ditu, eta zerbitzutik 
kanpoko pertsonek edozein lan egitea erabat debekatuta dago (desmuntatzea, lekualdatzea, 
garbitzea, ordeztea, etab.). Bestela, araudi honetako 65. artikulua aplikatuko da.

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

Kontagailu orokorraren kasuan, zein kontagailuen bateria kasuetan, instalazioak beti 
zaintzapean eta higiezineko jabearen erantzukizunpean egon beharko dira.

55. artikulua. Kontagailuak aldatzea

Kontagailuak aldatu egin beharko dira eta horien ordez egoera onean dagoen beste bat 
jarri beharko da abonatuak edo Uren Tokiko Zerbitzuko langileek edozein matxura edo gel-
dialdi identifikatzen badute kontagailuan eta horrek dagokion helburua betetzea eragozten 
badu; teknikoki ere egin ahalko da, eta, kasu horretan, araudi honetako 51. eta 52. artikuluak 
aplikagarriak izango dira.

Kontagailua matxuratuz gero eta konpongarria bada, Uren Tokiko Zerbitzuak konpondu edo 
aldatu egingo du, eta abonatuak ez du ezer ordaindu beharko.

IX. Kapitulua. Irakurketak, kontsumoak eta fakturazioak

56. artikulua. Kontagailuak irakurtzea

Kontagailuak bi hilerik behin irakurriko dituzte zerbitzuak horretarako izendatutako langileek; 
horri esker, abonatuak kontsumitutako emariak zehaztu ahalko dira.

Kontagailuan agertutako adierazpenak fitxategi informatikoan jasoko ditu irakurleak, dago-
kion fakturaziorako oinarritzat baliatuko baitira; parkea osatzen duten kontagailu guztiak une 
oro ezagutzea ahalbidetzen du.

Irakurketak ordu baliodunetan edo kanpoko lanetarako ordu arruntetan egingo dituzte Uren 
Tokiko Zerbitzuak berariaz baimendutako langileek; kasuan kasuko identifikazio dokumentazioa 
eraman beharko dute.

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

Abonatua etxean ez badago, irakurleak irakurketa orri bat utziko du; abonatuaren etxean 
egon izana jakinarazteaz gain, abonatuak kontagailuko irakurketa orri horretan jaso ahalko 
du eta zerbitzuko bulegoetara igorri ahalko du, erregistratutako kontsumoa fakturatzeko, edo 
Bezeroari Arreta Eskaintzeko Zentrora deitu ahalko du kontagailua irakurtzeko.

Irakurketa faltako kasu berezi eta errepikakorretan, Uren Tokiko Zerbitzuak irakurketa irrati bi-
dez teleirakurketa egiteko agindu ahalko dio abonatuari; kasuan kasuko neurgailua instalatzeak 
eragindako gainkostua abonatuak ordaindu beharko du.

Lehenago esandakoa gorabehera, kontagailua irakurtzea ezinezkoa bada, bi hileko tarte 
horretan ez da kontsumorik fakturatuko, eta kontsumo hori hurrengo irakurketarako utziko da, 
Administrazio Batzarrak gutxienekoa aplikatzea erabakitzen badu salbu; nolanahi ere, araudi 
honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, hornidura eteteko ahalmena baliatu ahalko da.

57. artikulua. Hornidura kalkulatzea. Aurreikusitako kontsumoak

Oro har, abonatu bakoitzak egindako kontsumoa zehazteko elkarren segidako bi fakturazio 
alditan neurgailuaren irakurketen arteko aldea hartuko da aintzat.
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Aurreko urteko ordainagiri parekideari dagokion emari bera kontsumitutzat joko da eta, 
hala ez bada, aurreko hiru ordainagiriren batez bestekoa, irakurketarik gabe egindako lehen 
fakturaziotik zenbatzen hasita, kasu hauetan:

• Kontagailua gaizki erabiltzeagatik edo matxura izan delako, Uren Tokiko Zerbitzuak ezin 
badu kontsumoa zehatz jakin

• Uren Tokiko Zerbitzuak neurgailua irakurtzea ezinezkoa denean, eta hornidura mozteko 
aukerarik ez dagoenean

• Uren Tokiko Zerbitzuak adierazitako zuzenketak ez badira egin, neurgailuari eragiten dioten 
barne instalazioei dagokienez

• Kontagailua irakurri ezinik ondoz ondoko laugarren bihilekoa betetzen denean, eta aurreko 
irakurketan horrek eragin ditzakeen ondorioen berri eman badu Zerbitzuak.

Hala hartutako kontsumoak tinkotzat joko dira. Horrenbestez, irakurketa erreala egin ondo-
ren, egoera ez da normalizatuko hurrengo aldietako fakturazioetan, akats edo gehiegikeria dela 
medio, horietako batean egindako irakurketa dela bide.

58. artikulua. Fakturazioa

Zerbitzua ematearen ondorioz fakturatu beharreko kopuruak irakurketetan erregistratutako 
emariei indarrean dauden tarifak aplikatuz lortuko dira.

59. artikulua. Ordainagiriak

Emandako zerbitzuko zenbatekoen ordainagiriak bi hilerik behin egingo dira, eta horietan 
zergak, uraren kanona eta bestelako tasak ere barne hartuko dira, hala badagokie.

Abonatu bakoitzeko ordainagiri bat egingo da.

60. artikulua. Agiriak ordaintzeko modua

Edozein kontzeptu dela medio abonatuak Uren Tokiko Zerbitzuari ordaindu beharreko 
kopuruak honela ordaindu beharko dira:

* Zerbitzuak izendatutako kutxa, banku entitate edo bestelako bulego kobratzaileetan.

* Abonatuak adierazitako kutxa, banku entitate edo bestelako bulego kobratzaileetan helbi-
deratuz

Soilik salbuespen gisa ordaindu ahalko da eskudirutan Uren Tokiko Zerbitzuak horretarako 
jarritako bulegoan edo bulegoetan.

Ordainketak egiten ez badira, zordunak indarrean dauden legeek araututako premiamendu 
bidean sartuko dira. Edateko uraren hornidura ordaintzeari behin eta berriro uko egiten bazaio, 
hornidura eten egin ahal izango da, horren gainean legeak dioenaren arabera.

Jakinarazpena jaso ondoren, baina zerbitzua eten aurretik, hornidura etetea dakarten arra-
zoiak desagertzeak prozedura bertan behera uztea ekarriko du. Halere, une horretara arte sor-
tutako kostuak zerbitzuaren erabiltzaileari egotziko zaizkio.

Nola hornidura eteteak hala hargunea deuseztatzeak eta berriro jartzeak eragiten dituzten 
gastuak, horrako horiek egitea beharrezkoa bada, abonatuak ordainduko ditu zerbitzua berriro 
eskaini aurretik, zerga ordenantzan zehaztutako prezioekin bat etorriz.

Abonatuak ordainduko ditu zerga ordenantza honetan xedatutakoa ez betetzeagatik aurkez-
tutako erreklamazioen ondorio diren gastuak.

61. artikulua. Erreklamazioak

Abonatuak fakturazioaren gaineko erreklamazio bat egin nahi badu, idatziz egin ahalko 
du Uren Tokiko Zerbitzuaren aurrean, edo bulegoetan bertaratu ahalko da, akastuntzat jotako 
ordainagiriak aurkeztuz.
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62. artikulua. Kontsumo publikoak

Erabilera publikoetarako kontsumoak (eraikin publikoak, kirol instalazioak, lorategiak, itu-
rriak, ur harguneak, hidratatzaileak, etab., izaera publikokoak, kaleak makina bidez garbitzea, 
etab.) kontagailu bidez neurtuko dira, edo, hala badagokie, ahal bezain zehatz aforatuta, neurtze 
aldera; hala dagokien kasuetan, hornidura kontratuen xedetzat jarriko da.

X. Kapitulua. Tarifen araubidea

63. artikulua. Zerbitzuko tarifak

Hornidurako prezioa edateko ura hornitzeko zerbitzua emateagatik legez aplikagarria den 
tarifa araubideak zehaztuko du une bakoitzean.

64. artikulua. Une honetako tarifen araubidea

Une honetako tarifen araubidea indarrean dagoen zerga ordenantzak arautzen du, eta horni-
duraren kasuan kontagailua alokatu eta mantentze lanetarako bi hileko kuota bat eta hornidura 
zerbitzuaren kuota (irakurri eta kontsumitutako m3 kopuruaren arabera sortzen da) ezarri dira, 
kasu bakoitzean ezarritako gutxienekoekin.

Nolanahi ere, Administrazio Batzarrak erabileraren arabera hargunea mantentzeko kuota bat 
kobratzeko eskubidea izango du (etxekoa, industriala eta administrazio publiko eta mendeko 
zentroena), baita zerbitzua eskuragarri izateari dagokion kopuru finko bat ere.

Administrazio Batzarrak tarifen araubidea aldatu ahalko du beharrezko lege izapideak egin 
ondoren.

IX. Kapitulua. Iruzurrak eta arau hausteak. Ondorioak

65. artikulua. Iruzurrak ur horniduran

Honako hauek ur hornidurako iruzurtzat hartuko dira:

1. Zerbitzuko ura erabiltzea abonatu kontratua sinatu gabe

2. Harguneak egitea aldez aurretik araudi honetan aurreikusitako betekizunak bete gabe

3. Adierazpena faltsutzea, zerbitzua bultzatuz horniduragatik ordaindu beharreko kopurua 
baino gutxiago fakturatzera

4. Hornidura kontratuan jasotako ur erabilerak aldatzea edo handitzea

5. Instalatutako kontagailuak zerbitzuaren baimenik gabe igotzea; kontagailuen zigiluak, 
beira edo esfera apurtzea; desorekatzea, etetea edo geldiaraztea eta, oro har, manipulatzea 
(desmuntatzea, lekualdatzea, garbitzea, ordeztea, etab.), zerbitzutik kanpoko norbaitek eginda, 
edo gailu horien adierazpena desfiguratzeko ekintza oro eta, hortaz, toki interesei kalte egiten 
dieten edozein ekintza.

6. Interesdunak edo hirugarrenek ura iruzurrez erabiltzea eragin dezaketen adar, desbideratze 
edo txertatzeak ezartzea.

7. Instalazioan aldaketak edo handitzeak egitea, aldez aurretik horretarako baimenik izan gabe

8. Zerbitzuarekin hornidura kontratu bidez lortutako ura berriz saltzea, edo zerbitzurik ez 
daukaten etxebizitzetara ura eramatea, berriz saltzean datzan arren.

66. artikulua. Arau hausteak. Sailkapena

1. Artikulu honetan aipatutako arau hausteak larriak edo arinak izan ahalko dira.

2. Ondoko hauek arau hauste larriak dira:

a) Uren Tokiko Zerbitzuaren sareetan baimenik gabeko desbideratzeak edo desbideratze 
klandestinoak izatea
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b) Uren Tokiko Zerbitzuko langile bat abonatuaren etxean sartzea debekatzea, iruzur salaketa 
bat egiaztatzeko lana oztopatuz

c) Zerbitzuaren ura beste aprobetxamendu edo erabilera batzuetatik ateratzen denarekin 
nahastea.

d) Kontagailua jartzeari uko egitea, hala eskatzen denean

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

f) Kontratuko ezaugarrietan edozein aldaketa egin izana zerbitzuari ez jakinaraztea

g) Zerbitzuko langileak oztopatu edo hertsatzea egin beharreko lanak egitean, beste 
erantzukizun batzuk gorabehera.

h) Zerbitzutik kanpoko pertsonek tokiko sareko ixteko giltzak irekitzea, ixtea edo beste 
edozein modutan manipulatzea

i) Ura modu desegokian erabiltzea lehorteak edo aldez aurretik publikoki jakinarazitako beste 
arrazoi batzuen ondorioz murrizketak daudenean, araudi honetako 26. artikuluarekin bat etorriz

3. Ondoko hauek arau hauste arinak dira:

a) Araudi honetan ezarritakoan beste arau hausteren bat egitea

67. artikulua. Arau hausteak egin edo iruzurraren ondorioak. Zehapenak. Prozedura

1. 66. artikuluko edozein arau hauste edo iruzur, edo araudi honetako VI. kapituluan aurrei-
kusitako edozein arau hauste eginez gero, ur hornidura moztu edo eten egingo da.

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

Egoera irregularrak edo iruzur egoerak baldin badaude, zerbitzuko mantentze lanetako lan-
gileek ikuskaritza txosten 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.

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

2. Lehenengo paragrafoan jasotako aurreikuspenaz gain, arau hauste bat eginez gero ho-
nako zehapen hauek ezarriko dira:

a) Arau hauste larrien kasuan 750 eta 1.500 euro arteko isunak jarriko dira. Iruzurraren on-
dorioz likidazioa ere aplikagarria bada, kasu bakoitzaren larritasun eta errepikatu izanaren ara-
bera, biak edo bien arteko altuena aplikatzea ere aztertu ahal da: zehapen isuna edo iruzurraren 
ondoriozko likidazioa.

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

3. 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.

Hartara, zerbitzuko arduradun teknikariak txostena egingo du, eta ondoren Administrazio 
Batzarreko bilkurari proposamena egingo zaio zehapen espedientea abiarazteko; alegazioak 
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aurkezteko epe bat ere emango da. Epe hori igaro ondoren, alegazioen ebazpena emango da, 
alegazioak egonez gero, eta behin betiko ebazpena emango da.

Zehapenak jartzeko eskumena, nolanahi ere, Administrazio Batzarraren bilkurarena izango 
da.

68. artikulua. Iruzurraren likidazioa

Uren Tokiko Zerbitzuak iruzurraren likidazioa egingo du, kasu hauek aintzat hartuz:

1. Ura hornitzeko kontraturik existitzen ez bada.

2. Kontagailu edo neurgailuaren erregistroa manipulatu edo aldatu bada, edozein prozedura 
baliatuz

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

4. Ura kontratatutako ez beste erabilera batzuetara bideratzea, eta horrek aplikatu beharreko 
tarifaren arabera kontsumoen fakturazioei eragitea.

65. artikuluko kasu guztiak kasu hauetan bildutzat daudela ulertuko da. Uren Tokiko 
Zerbitzuak dagokion likidazioa egingo du, kasuen arabera, honela:

1. kasua: Iruzurragatiko likidazioa egingo da; iruzurrezko ekintzarako erabilitako instalazioei 
arauz dagokien kontagailuaren gaitasun nominalaren baliokide den kontsumoa jasoko du 
likidazioak, egunean etengabeko hiru orduko erabilerarekin eta aipatutako instalazioen titular-
tasuna edo erabilera eskubideak eskuratzen direnetik antzemandako iruzurra konpondu den 
unera arteko epean, kontuan hartuta guztira ezin izango dela urtebete baino gehiago luzatu.

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 hiru orduko erabilera aintzat hartuz; epe 
hori ezingo da urtebete baino gehiagokoa izan, eta tarte horretan iruzur egileak ordaindutako 
kontsumoak kendu egingo dira.

3. kasua: Iruzurra egin bada emaria neurgailua baino lehen desbideratuz, orduan lehenengo 
kasuan bezala likidatuko da, hornidura kontraturik ez badago, eta kontagailuak neurtutako 
uragatik ez da ezer kenduko.

Nolanahi ere, kendutako iruzurraren kopurua, aurreko paragrafoetan ezarritako xedapenekin 
bat etorriz, jasanaraz dakieken zergen mende egongo da.

Uren Tokiko Zerbitzuak aurkeztutako likidazioak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta inte-
resdunek erreklamazioak aurkeztu ahalko dituzte 70. eta 71. artikuluek adierazitako erakunde 
eskudunen aurrean; nolanahi ere, bestelako jardunak ere abiarazi ahalko dituzte.

Erreklamazioek ez dute etenaraziko erreklamazioen xede diren likidazio edo fakturazioak 
ordaintzea. Erreklamazioa ebatzi ondoren, Uren Tokiko Zerbitzuak egindako likidazioa erregu-
larizatu egingo du.

Iruzurra delitu edo falta bat baldin bada, Fiskaltzari jakinaraziko zaio, hala badagokio, kasuan 
kasuko erantzukizun kriminala eska dezan; nolanahi ere, zehapen espedientea abiarazi ahalko 
da.

XII. Kapitulua. Eskumena eta errekurtsoak

69. artikulua. Tokiko zerbitzuaren eskumena

Errejidore lehendakariak araudi honek ematen dizkion ahalmenak izango ditu, baita Admi-
nistrazio Batzarreko bilkurak bere ahalmenak baliatuz berariaz emango dizkionak ere; emandako 
ebazpenak Administrazio Batzarreko bilkurari jakinarazi beharko dizkio.
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70. artikulua. Administrazio ebazpenak

Errejidore lehendakariaren ebazpena egintza administratibo bat da, eta horren aurka 
berraztertzeko errekurtsoak aurkez daitezke.

XIII. Kapitulua. Araudiari dagokionez

71. artikulua. Nahitaez bete behar da

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

72. artikulua. Araudia aldatzea

Administrazio Batzarrak 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.

73. artikulua. Araudia interpretatzea

Araudi hau aplikatzeak eragin ditzakeen gorabeherak Administrazio Batzarreko erakunde 
eskudunak interpretatuko ditu, kasuan kasuko txosten teknikoen ondoren.

Langraiz Oka, 2017ko apirilaren 20a

Errejidore lehendakaria
BENEMÉRITO PICÓN FRAILE

ERANSKINA

TARIFAK EURO KOP.

a) Etxeko erabilerak:
Zerbitzu kuota, gutxienez, 12 metro kubo bi hilerik behin 5,95

Kontsumo kuota: 12-35 metro kubo bi hilerik behin 0,50

Kontsumo kuota: 35 metro kubo baino gehiago, bi hilerik behin 1,10

b) Beste erabilera batzuk: (beste epigrafe batzuetan jaso gabeak):
Zerbitzu kuota, gutxienez, 40 metro kubo bi hilerik behin 19,85

Kontsumo kuota: 40-120 metro kubo bi hilerik behin 0,65

Kontsumo kuota, 120 metro kubo baino gehiago 1,25

c) Administrazio publikoak eta haien mendeko zentroak:
Kontsumo kuota (metro kuboa) 0,85

d) Hargune berriagatik ordaindu beharreko tasa:
Etxe eta industria erabilerak 90,15

Administrazio publikoak eta haien mendeko zentroak: salbuetsita

e) Kontagailuak onik zaintzeagatik ordaindu beharreko tasa:
Neurri guztiak bi hilerik behin 0,72

f) 60. artikuluan xedatutako eteteagatiko hargune tasa 180,30

g) Hornidurako titularra aldatzea 65,80
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