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ARRAZOIEN AZALPENA
BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA -aurrerantzean, Partzuergoa- udalez gaindiko erakundea da.
Partzuergoratutako udalerrietako eremuan ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak ematea du
helburu nagusi. Bere izaerak honako abiaburu hauek ditu oinarri: hiriko ur-zikloaren kudeaketaren
integrazioa, zerbitzuaren kalitatearen homogeneotasuna eta lurralde eremu horretako tarifen
berdintasuna.
Bere helburuak betetzeko asmoz, Partzuergoak arauzko eta buruantolaketarako ahalmenak ditu,
besteak beste (Udalez Gaindiko Bizkaiko Erakundeak araupetzeko martxoaren 30eko 3/1995 Foru
Arauaren 4. artikulua; bai eta bere Estatutuen 4.b) artikulua ere). Horrez gain, nabarmendu
beharreko honako eskumen hauek ere baditu, besteak beste: bere lurralde eremuko ur
hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak araupetzea, zerbitzugintza hori bere gain hartzen duen
neurrian; eta “Bezeroen Kudeaketa” zerbitzua arauen bidez antolatzea, partzuergoratutako
udalerrietako lurralde eremuan berdina izan dadin (bere Estatutuen 8. artikulua, 4. eta 8.
paragrafoak).
Adierazitakoa oinarri, Ordenantza honek Partzuergoaren eta bere lurralde eremuko ur hornikuntza
eta saneamendu zerbitzuetako erabiltzaileen arteko harremanak araupetzea du helburu.
Horretarako, zerbitzugintza-harremanaren edukia zehazten du, hau da, elkarrekiko eskubideen eta
betebeharren edukia. Hori dela eta, “zerbitzuaren legea” izango denez, bere menpekoak izango
dira zerbitzuaren kudeaketa-egintza guztiak erabiltzaileei dagokienez; ondorengoak ezartzetik
sortutako legezkotasunetik ondorioztatzen den bezala: Toki Araubidezko Oinarriak araupetzeko
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 84.1.a) artikulua -apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatutakoa-;
bai eta Toki Araubideari buruzko Indarreko Legezko Xedapenen Testu Bateginaren 106. artikulua
ere, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoa.
Bestalde, 2006. urtean, Eusko Legebiltzarrak Uraren 1/2006 Legea onartu zuen, eta, hain zuzen ere,
lege horren VI. kapituluan jasota daude hornikuntzarako, saneamendurako, arazketarako eta
ureztaketarako arau orokorrak. 33. artikuluak zerbitzuak emateko printzipio orokorrak zehazten
ditu, eta 34. artikuluak, berriz, hornikuntza zerbitzua arautzen duten toki ordenantzen gutxieneko
edukia.
Partzuergoaren jardunbidea kontuan hartuta, ur-hornidura kontratatzeko orduan sortzen da
zerbitzugintza-harremana, norbanako ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzugintza salbuespenez
eskuesten den suposamenduei kalterik egin gabe. Halakorik gertatuz gero, eta zerbitzugintza hori
saneamenduzkoa bada, erabiltzailea berezko baliabideez hornitzen delako, Isurketa Baimena
lortzean ezezik norbanako zerbitzu hori kontratatzean ere sortzen da zerbitzugintza-harremana.
Horregatik, Ordenantza honek, alderdi material edo teknikoei dagokienez, ur hornikuntza zerbitzua
baino ez du antolatzen, hornidura-kontratua delako -berezko baliabideen bidezko hornikuntzan
izan ezik- Partzuergoa - erabiltzailea atxikipen bereziko lotura edo harremana sorrarazten duena.
Saneamendu zerbitzuaren alderdi material eta teknikoei dagokienez, Saneamendu Sistema
Orokorreko Hondakin Uren Isurketa eta Arazketa Araupetzeko Araudian xedatutakoak eraenduko
ditu, Ur Partzuergoko Biltzar Nagusiak 1988ko uztailaren 13ko ezohiko bilkuran onartutakoak
(1989ko martxoaren 16ko 63. zenbakidun BAA) -aurrerantzean, Isurketa eta Arazketaren Araudia-.
Ezarpenerako lurralde eremuari dagokionez, eta Partzuergoaren eta Udalerrien arteko eskumenen
estatutu-egitura kontuan hartuta, Ordenantza honen edukiak ezarpen maila edo graduazio
desberdina du. Horiek horrela, Ordenantza honek ezarpen berdina du Partzuergoaren lurralde
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eremu osoan lehen mailako sareko hornikuntza zerbitzuari dagokionez, “alta”ko hornidura edo
metaketa zerbitzua -aurrerantzean, lehen mailako sareko hornikuntza zerbitzua-, hau da, lehen
mailako sare horretako erabiltzaileei dagokienez. Bigarren mailako sareko ur hornikuntza
zerbitzuari dagokionez, “baja”ko hornidura edo banaketa zerbitzua -aurrerantzean, bigarren
mailako sareko hornikuntza zerbitzua-, Ordenantza hau Partzuergoak zerbitzugintza hori bere gain
hartu duen Udalerrietan baino ez da ezarriko; edo bestela, udal bakoitzaren araudia ezarriko da.
Halaber, Ordenantza hau oso-osorik eta berdintasunez ezarriko da Partzuergoaren lurralde eremu
osoan “Bezeroen Kudeaketa” izenekoari dagokionez, hau da, erabiltzaile guztiekiko administrazioharremanei dagokienez, lehen mailako sarean nahiz bigarren mailako sarean. Izan ere, urhornidura zerbitzua kontratatzeko orduan sortzen da lotura hori -berriro ere- salbuespenezko
kasuetan izan ezik-. “Bezeroen Kudeaketa” jarduera hori, estatutuen araberako berezko
zehaztapenari eutsita, honako jarduera hauek osatzen dute: “neurtzeko ekipoen kontrola,
zerbitzuen kontratazioa, kontsumoen kontrola, fakturazioa eta bilketako kudeaketa,
erreklamazioen ebazpena, bai eta jarduera honek eragindako zehapenak ezartzeko ahalmena ere”
(bere Estatutuen 8. artikulua, 8. paragrafoa).
Ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuen zerga eta bilketako alderdiak dagokion Ordenantza
Fiskalak antolatzen dituenez, “Bezeroen Kudeaketa” jardueraren Ordenantza honek honako hau
araupetzen du: ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzugintzak dakarren administrazio-jardueraren
antolamendua, bai eta horrek sortzen dituen erabiltzaileekiko harreman juridikoak ere.
Era berean, helburu dituen zerbitzu guztiak edo batzuk jasotzeko asmoz Partzuergoarekiko
lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten udalerrietan ezarriko da Ordenantza hau, betiere,
hitzarmenaren baldintzetan jasota badago eta udalerriek beharrezko izapideak egiten badituzte.
Bestetik, Ordenantza hau onartzearen egokitasuna eta aukera aipatu behar dira, konstituzioondoko gure antolamendu juridikoan izandako arau-berrikuntza garrantzitsuak kontuan hartuta,
Ordenantza honek antolatu beharreko harreman juridiko-administratiboetan baitute eragina.
Marko juridikoaren adierazgarri den Partzuergoaren Sorrera Araua nabarmendu beharra dago, hau
da, bere Estatutuak. Izan ere, bere Biltzar Nagusiak onartu zituen 1997ko abenduaren 2ko Bilkuran,
Udalez Gaindiko Bizkaiko Erakundeak araupetzeko martxoaren 30eko 3/1995 Foru Arauan jasotako
erabakiaren arabera.
Formaren aldetik, sei talde nagusitan edo Kapitulutan bildutako laurogeita bost artikuluk, xedapen
indargabetzaile batek eta azken xedapen batek osatzen dute Ordenantza hau.
“Xedapen Orokorrak” izeneko I. kapituluak Ordenantza araupetzaile honen oinarriak eta funtsezko
erreferenteak jasotzen ditu: izaera, eskumen-euskarria, oinarria eta helburua, ezarpen-eremua,
oinarrizko kontzeptuen zehaztapena, eta Partzuergoaren eta Udalerrien arteko eskuhartzeeremuen azalpena, bai eta indarra ere.
II. kapitulua: “Ur Hornikuntza Zerbitzuaren Edukia”. “Zerbitzugintza-harremana” izenekoaren
edukia zehazten du, hau da, ur hornikuntza zerbitzu publikoaren edukia. Izan ere, Partzuergoak eta
Udalerriek bere gain hartuta dute zerbitzugintza hori dagozkien eskumen-mailetan, Sorrera
Arauaren arabera, hau da, Erakundearen Estatutuen arabera. Horrez gain, horretarako legezko
esleipenaren arabera ere badute euren gain hartuta, zerbitzu hori gutxienekoa eta udalerriek
“berez edo elkartuta” derrigorrean eman beharrekoa den aldetik (86.3. artikuluak, Toki
Araubidezko Oinarriak araupetzeko 7/1985 Legearen 25.2. eta 26.1. artikuluekin batera).
Era berean, Partzuergoaren oinarrizko eskubideak eta betebeharrak egituratu eta zehazten ditu,
eta, koerlatiboki, erabiltzaileenak. Horretarako, kontzeptugintzaren ikuspuntu bikoitza hartzen du
kontuan; batetik, zerbitzu publikoa delako, eta bestetik, kontsumitzaile eta erabiltzaileen babes eta
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defentsarako xedapenek babesten dituztelako hartzaileak. Xedapen horiek, hain zuzen ere,
Ordenantza honetan barne hartzen dira, antolamendua eta araupetzea Kontsumo Zuzenbidearen
bi teknika klasikoak dira eta.
Hartara, zerbitzugintzarako eskubidea zehazten da, eta berdintasunezko zerbitzugintzarako
betebehar koerlatiboa, bai eta kalitate zein kantitate maila jakin bati eustea ere, erregulartasun eta
etengabetasun irizpideen arabera. Horrez gain, justifikatutako inguruabarrak direla-eta zerbitzua
uzten den egoerak zehazten dira, bai eta hornikuntzarik gabeko edo gutxiegi hornitutako aldeetan
eta hiri-hazkuntza berrietan zerbitzua eman beharraren irismena ere.
Halaber, Partzuergoaren izaeraren beraren oinarrizko abiaburua ere zehazten da: ur hornikuntza
eta saneamendu zerbitzuen osagarritasuna, ziklo hidrologiko osoaren ikuspuntutik; eta norbanako
zerbitzugintzako salbuespenezko kasuak ere bai.
“Ur Hornikuntzarako Instalazioak” izeneko III. kapituluak ur hornikuntza zerbitzuari etengabe eta
iraunkortasunez atxikitako instalazio-multzoa zehazten du. Horretarako, erabiltzaile guztiei
dagozkien instalazio orokorrak eta lehen mailako edo bigarren mailako sareko erabiltzaileei
dagozkien bakarreko instalazioak bereizten ditu.
Kapitulu horren Bigarren atalean jasotako hartuneen araupetzea nabarmendu beharra dago.
Banaketa-sare nagusia eta erabiltzailearen barruko instalazioa lotzeko eragingailu-multzoa dira
hartuneak. Erantzukizun partikularraren eremua non hasten den zehazten da eta non amaitzen den
Partzuergoarena -instalazioaren ardura duen udalerrietan-. Araupetzeko orduan, aintzat hartzen da
nola gauzatzen diren horrelako instalazioak antolatu beharreko eremuan. Horretarako, kasuan
kasuko azterketa teknikoak hartzen dira kontuan, eta, azken batean, sortzen diren arazoei erantzun
egokia ematen zaie, Partzuergoak zerbitzua antolatzeko duen ahalmenari eutsita.
Hirugarren atalean, barruko instalazioak zehazten dira. Bere artikulatuan berariaz araupetu ez diren
kontuetan kasuan kasuko arautegi teknikoari eusteagatiko baldintzak ezartzen dira. Era berean,
Partzuergoaren ikuskaritza eta kontrol ahalmenak egituratzen dira, partikularren artapen eta
mantenimendu eskumenari kalterik egin gabe.
Nahiz eta barruko instalazioetako zati izan, neurtzeko tresnak bereziki araupetzen dira Laugarren
atalean, kontsumoak kontrolatu eta zenbatekotzeko oinarrizko tresnak direnez, garrantzi handia
dutelako. Bertan, honako hau zehazten da: euren ezaugarri teknikoak; kokatzeko eta lekutzeko
arauak; araubide juridikoa, jabetzari, berriztapenari eta aldaketari dagokionez; eurei lotutako lan
teknikoak: egiaztapena, zigilua, muntaketa eta desmuntaketa; eta Partzuergoa - erabiltzaileak
kasuan kasuko erantzukizunen araubide juridikoaren zehaztapena, neurtzeko tresnei dagokienez.
“Zerbitzuen Kontratazioa” izeneko IV. kapituluak erabiltzaileak zerbitzua jasotzeko duen bitartekoa
araupetzen du, Ordenantza honen helburu diren zerbitzuen izaera kontuan hartuta, bakoiztasun
eta banakotasun egintzaren beharrean daudelako. Horiek horrela, salbuespenezko kasuetan izan
ezik, ur-hornidurarako kontratazio-egintzak sorrarazten du erabiltzailearen eta Partzuergoaren
arteko atxikipen bereziko administrazio lotura edo harremana.
Kapitulu horrek kasuan-kasuan eskatutako betekizunak eta formalitateak ditu helburu,
banakotasun-egintza hori burutzeko orduan. Horrez gain, erabiltzaileen estatutu juridikoa izango
dena egituratzen du: hornidura atxikitzen zaien erabilera desberdinak eta tarifetan eragina
dutenak; iraupena; kontratu bereziak; doako zerbitzugintzarako debekua; zerbitzuaren ukapena;
administrazioko zerbitzugintza-harremana iraungitzeko arrazoiak.
Zerbitzugintzaren etendura araupetzea aipatu beharra dago. Neurri hori garrantzitsua denez,
segurtasun juridiko osoko irizpideez araupetzen da. Horiek horrela, batetik, neurri hori hartzearen
arrazoiak egituratzen dira, eta bestetik, neurri hori eragin dezaketen egitezko suposamendu
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zehatzak. Neurri hori hartzeko prozedura artikulatzen da, erabiltzailearentzako bermeak kontuan
hartuta.
“Irakurketak eta Tasen Ordainarazpena” izeneko V. kapituluak erabiltzailearekiko administrazioharremanaren ekonomia-alderdiak jorratzen ditu. Nolanahi ere, dagokion Ordenantza Fiskalak
araupetzen ditu alderdi horiek, ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak emateagatik sortutako
tasen antolamendua, hain zuzen ere.
Hori gorabehera, kontagailuen irakurketei eta dagozkien neurtzeko tresnei lotutako alderdiak
aipatzen ditu, kontsumoak edo, hala badagokio, Ordenantza Fiskalean artikulatutako tasak
ordainarazten diren gainerako magnitudeak zenbatekotzeko: aldizkakotasuna, irakurketa-sistemak,
kontsumoak zehazteko prozedura desberdinak; kitapenen araupetzea, kontagailuen akats edo
matxura gertatuz gero, edo murrizketak, barruko instalazioetako ezkutuko matxurak egonez gero.
Gainontzean, Kapitulu horrek zerga arloko aipamen orokorrak jasotzen ditu, erabiltzailearen
estatutuari dagozkion gaien tratamendua osatzeko asmoz, nahiz eta gai hori -adierazi bezalaOrdenantza Fiskalari dagokion.
Azkenik, “Erreklamazioak, Errekurtsoak eta Jurisdikzioa” izeneko VI. kapituluak Partzuergoaren
egintzen araubide juridikoa azaltzen du, Ordenantza hau ezartzeko orduan, Toki Erakundeei ezarri
ahal zaizkien xedapenen argitan.

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua - Helburua
1. Partzuergoaren honako zerbitzugintza eta jarduera hauek dira Ordenantza honen helburu:
a) Lehen mailako sareko ur hornikuntza zerbitzua, “alta”ko hornidura edo metaketa zerbitzua.
Honako eginkizun hauek barne hartzen ditu: bilketa edo aurkipena, ur-pilaketa, garraioa,
tratamendua eta kontsumitzaile handi edo banaketa-sareko goiko aldeko biltegietaraino
eramatea.
b) Bigarren mailako sareko ur hornikuntza zerbitzua, “baja”ko hornidura edo banaketa
zerbitzua. Honako eginkizun hauek barne hartzen ditu: lehen mailako sarean hornitutako
ura biltegiratzea eta azken erabiltzaileen (etxeak, saltegiak, industriak eta gainerako
establezimenduak) instalazio pribatuekin lotutako hartuneetaraino banatzea.
c) Lehen eta bigarren mailako sareko Bezeroen Kudeaketa. Honako hau barne hartzen du:
neurtzeko ekipoen kontrola, zerbitzuen kontratazioa, kontsumoen kontrola, fakturazioa eta
bilketako kudeaketa, erreklamazioen ebazpena, eta jarduera honek eragindako zehapenak
ezartzeko ahalmena ere bai.
2. Nerbioi Beherea/Ibaizabaleko (Bilbo Handiko Eskualdea) Saneamendu Sistema Orokorreko
Hondakin Uren Isurketa eta Arazketa Araupetzeko indarreko Araudiak, Partzuergoko Biltzar
Nagusiak 1988ko uztailaren 13ko ezohiko bilkuran onartutakoak (1989ko martxoaren 16ko 63.
zenbakidun BAA) -aurrerantzean, Isurketa eta Arazketaren Araudia-, eta araudi hori garatuko
duten gainerako arauek edo, hala badagokio, araudi hori ordezkatuko duen/duten
xedapenak/xedapenek eraenduko dituzte Bigarren mailako Sareko Saneamendu edo Estolderia
zerbitzua eta Lehen mailako Sareko Saneamendu zerbitzua edo Geldiarazi eta Araztekoa.
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3. Zerga eta bilketako arloari dagokionez, Partzuergoaren eremuan unean-unean indarrean
dagoen Ordenantza Fiskalak, Bizkaiko Toki Ogasunen Foru Arauan zehaztutakoak eta ezarri
beharreko gainerako xedapenek eraenduko dituzte erabiltzaileekiko harremanak.
4. Partzuergoak nahi beste Ordenantza eta xedapen eman ahal izango ditu, betiere, beharrezkoak
badira ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak kudeatzeko. Ordenantza honen osagarriak
izan ahal dira, edo bestela, berau garatzekoak.

2. artikulua - Ezarpen-eremua
1. Partzuergoa osatzen duten Udalerriei dagokienez, honako hau izango da Ordenantza honen
ezarpen -eremua:
a) Lehen mailako sareko erabiltzaileentzako ur hornikuntza zerbitzuari dagokionez, berdin
ezarriko da Partzuergoaren lurralde eremu osoan.
b) Bigarren mailako sareko hornikuntza zerbitzuari dagokionez, Partzuergoak zerbitzugintza
hori bere gain hartu duen Udalerri partzuergoratuetan baino ez da ezarriko. Horren
ondorioz, Ordenantza honetan ur-banaketarako sareei buruz jasotako aipamen oro
Udalerri horietan baino ez da ezarriko. Bestela, kasuan kasuko Udal Ordenantzetan
xedatutakoak eraenduko du.
c) “Bezeroen Kudeaketa” jarduerari dagokionez, Ordenantza hau berdin ezarriko da
Partzuergoaren lurralde eremu osoan, lehen nahiz bigarren mailako sareko erabiltzaileei
begira.
2. Era berean, dagokion lankidetza-hitzarmenaren arabera, Partzuergoak 3. artikuluan
adierazitako zerbitzu guztiak edo batzuk ematen dituen udalerrietan ezarriko da Ordenantza
hau.

3. artikulua - Kontzeptuen zehaztapena. Izendapenak
1. Ordenantza honen ondorioetarako, honako izendapen hauek zehaztu behar dira:
a) Partzuergoratutako Udalerriak: Partzuergoa osatzen dutenak, eta Eskubide osoko kide gisa
parte hartzen dute.
b) Partzuergoratu gabeko Udalerriak: Partzuergoarekiko lankidetza-hitzarmena sinatu
dutenak, ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuen osagai diren jarduera jakin batzuk
emateko. Nolanahi ere, ez dira Erakundearen Eskubide osoko kideak.
c) Erabiltzaileak: Zerbitzuaren hartzaileak. Partzuergoari dagokionez, atxikipen bereziko
harremanaren bidez daude lotuta. Lehen mailako sareko Erabiltzaileak edo Bigarren
mailako Sareko Erabiltzaileak izango dira.
d) Lehen mailako sareko Erabiltzaileak: Euren jardueraren ezaugarriak direla-eta, urtero
segundoko lau litroko edo hortik gorako bolumena duten batez besteko emariak eskatzen
dituzten etxekoek ez diren erabiltzaileak, banan-banan hartuta. Berariazko kontratua izan
beharko dute Partzuergoarekin, eta lehen mailako saretik hornituko dira.
Aldi berean, Lehen mailako Sareko Erabiltzaileak norbanakoak edo Elkarteak izan daitezke,
betiere, azken kasu horretan, kide bakoitza Lehen mailako Sareko norbanako Erabiltzailea
bada.
e) Bigarren mailako Sareko Erabiltzaileak: Gainerako erabiltzaileak, pertsona fisikoak nahiz
juridikoak izan daitezke. Batetik, norbanako kontsumoa edo taldekoa izan ahal dute (esate
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baterako, Hirigintza Erakunde Laguntzaileak, Erabiltzaileen Erkidegoak, etab.). Bestetik,
Partzuergoarekin sinatu ahal dute kontratua. Bigarren mailako sareetatik hornituko dira.
2. Ordenantza honen azalpena errazteko asmoz, Partzuergoari buruzko aipamenak “Partzuergoa”
izenpean egingo dira.

4. artikulua - Eskumen-araubidea
Legezko osaketak eta Partzuergoaren erakunde-arauek eragindako Ordenantza hau ezartzeko
orduan, erabiltzaileen segurtasun juridikoa bermatzeko asmoz, honako hau da eskumenen
banaketa, bere helburu den zerbitzugintzari dagokionez:
1. Partzuergoratutako udalerriei dagozkien eskumenak:
a) Bigarren mailako
mantenimendua.

hornikuntza-sareen

eraikuntza,

gehikuntza,

ustiapena

eta

b) Erabiltzaileentzako ur-hornidura, emari, erregulartasun eta edangarritasun baldintza
egokietan.
c) Erabiltzaileek bigarren mailako sarean egindako hartuneen araupeketa.
2. Partzuergoratu gabeko Udalerriek artikulu honen 1. paragrafoean zehaztutako eskumenak
hartu behar dituzte bere gain, bai eta ur hornikuntzari buruzko beste edozein ere, betiere,
berarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenen arabera Partzuergoaren ardurapekoak ez badira.
3. Partzuergoari dagokiona:
a) Lehen mailako sareko ur-hornikuntzarako zerbitzugintza.
b) Ura hornitzeko lehen mailako sareko lanen eta instalazioen betearazpena, bai eta euren
artapena eta ustiapena ere.
c) Industriei eta gainerako kontsumitzaile handiei lehen mailako sareko ur hornikuntza
zerbitzua ematea, betiere, urtero eskatutako batez besteko emaria segundoko lau litrokoa
edo hortik gorakoa bada. Bestela, dagokion Udalak emango du zerbitzu hori.
d) Partzuergoratutako udalerri guztien Abonatuen Kudeaketa, lehen zein bigarren mailako
sarean, ordenantza honetako 3. artikuluan definitutako terminoetan. Hala ere, horren
berri eman beharko du, ur hornikuntzako zerbitzuaren titularrek hala eskatzen dutenean,
berau behar bezala aztertu ahal izateko eta fakturatutako bolumenen berri izateko.
e) Partzuergoratu gabeko udalerriei, haiek eskatuta, ur hornikuntza zerbitzua eta bezeroak
kudeatzekoa ematea, Biltzar nagusian zehazten diren baldintzetan.
4. Artikulu honen aurreko paragrafoetan xedatutakoari kalterik egin gabe, Udalek eskatuta eta
horretarako zehaztutako baldintzetan, Partzuergoak bigarren mailako sareen ustiapena eta
mantenimendua bere gain hartuz gero, Erakunde horri dagozkio artikulu honen 1.
paragrafoean adierazitako eskumenak.
Horren ondorioz, Ordenantza honetan ur-banaketarako sareei buruz jasotako aipamen oro
Partzuergoak bajako zerbitzugintza bere gain hartu duen Udalerrietan baino ez da ezarriko.
Bestela, kasuan kasuko Udal Ordenantzetan xedatutakoak eraenduko du.

Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua

10 de 44

5. artikulua - Indarra
Ordenantza honek indar mugagabea izango du, maila bereko edo hortik gorako xedapen batek
erabat edo zati batez aldatzen ez duen bitartean.

II. KAPITULUA.- UR HORNIKUNTZA ZERBITZUAREN EDUKIA
LEHENENGO ATALA.- PARTZUERGOAREN ETA ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA
BETEBEHARRAK
6. artikulua - Zerbitzugintza-betebeharraren edukia
1. Ur Hornikuntza zerbitzua zerbitzu publikoa denez, eskatzen duten pertsona fisiko edo juridiko
guztiek dute erabiltzeko eskubidea. Ordenantza honek eta, oro har, ezarri beharreko
arautegiak zehaztutako mugak eta betebeharrak baino ez dituzte izango.
2. Araupetzeko bitartekoa eta modua kontuan hartu gabe, eta uraren zikloa osoa denez,
Partzuergoaren eremuko ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzua zerbitzu osagarriak dira.
Horrez gain, zerbitzugintza hori Ordenantza honen 15. artikuluan aurreikusitako loturabaldintzetan burutuko da.

7. artikulua - Partzuergoaren betebeharrak
Honako hauek dira Partzuergoaren betebeharrak:
1. Hornikuntza zerbitzua emateko beharrezko lanak eta instalazioak planifikatu, asmatu,
betearazi, artatu eta ustiatu.
2. Hornitzen duen uraren edangarritasuna bermatu, indarreko osasun xedapenen arabera.
3. Ur-horniduraren erregulartasun eta etengabetasunari eutsi, Ordenantza honen 13. eta 14.
artikuluetan jasotako baldintzetan. Nolanahi ere, ezin izango zaizkio zerbitzuaren etendurak
egotzi Ordenantza honetan zehaztutako kasuetan.
4. Emandako zerbitzu-mota desberdinei unean-unean indarrean dauden tarifak ezarri.
5. Zergatiak azalduz idatziz egindako edozein erreklamaziori erantzun, Toki Administrazioen
jarduketa eraentzen duten arauetan zehaztutako baldintzetan.
6. Agintarien eta ikastetxeekiko elkarlanean aritu, erabiltzaileek edo jenderaurreak instalazioen
aribidea ezagutzeko aukera izan dezaten.
7. Informazio zehatz eta gaurkotua eskaini zerbitzu ematen duen lurralde-eremuan, bere
eskumeneko eremuetan, ur hornikuntza eta saneamenduko instalazioak barne.
8. Bere eskumeneko eremuan, hornikuntza eman hala eskatzen duten pertsona edo erakunde
guztiei, bai eta izan daitekeen hornikuntza handitu ere; beti ere, Ordenantza honetan
xedatutakoarekin bat etorriz eta baldintza teknikoak betez.

8. artikulua - Partzuergoaren eskubideak
Partzuergoaren oinarrizko eskubideak, ordenantza honetatik eta gainerako lege-arauetatik
eratortzen direnez gainera, hurrengo hauek izango dira:
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1. Zerbitzuan dauden edo erabiltzen ari diren barne instalazioak ikuskatu, berrikusi eta horietan
esku hartzea. Horrek barne hartzen du jarduera-esparruko gune bakoitzerako onartutako
kontsumoen kontrolerako sistema teknikoak instalatzeko baldintzak zehaztea.
2. Ematen dituen zerbitzuen zenbatekoak jaso erabiltzaleengandik, unean-unean indarrean
dauden tarifen arabera. Tarifek bermatu egin behar dute ur hornikuntza eta saneamendu
zerbitzuen mantenimendu eta garapena.

9. artikulua - Erabiltzaileen betebeharrak
Ordenantza honetan araupetze berezia izan dezaketen egoerak kontuan hartu gabe, betiere,
erabiltzaile batzuentzako betebehar bereziak sorrarazten badituzte, honako hauek izango dira
erabiltzaileen betebeharrak:
1. Hornidura-kontratua sinatu aurrerago zehazten diren baldintzetan.
2. Partzuergoari hornikuntza – bai kontagailuak bai teleirakurketako sistemak– neurtzeko
oinarrizko elementuak kokatu eta irakurtzea ahalbidetzea. Hala, Partzuergoko langilea dela
ziurtatzen duen langile baimendua sartu ahal izango da jabetzan, zerbitzuarekin
erlazionatutako egiaztapenak egin ahal izateko.
Era berean, Partzuergoaren esku eta erabiltzeko baldintza ezin hobeetan egongo dira
neurtzeko ekipoak eta kasu bakoitzean egokiak diren elementu osagarriak instalatzeko
beharrezkoak diren lokal, esparru edo kutxatilak. Aipatutako lokalok zerbitzatutako higiezinaren
gela nahiz areto irisgarri edota komunetan egongo dira, eta energia elektrikoaren hornidura
izango dute, irrati bidezko irakurketa-sistemak ezartzea erraztuko duen tresneria instalatu eta
abian jartzeko.
3. Eurekin zerikusia duten prestazio eta zerbitzuei buruzko datuak ahalik eta zehatzen eman
Partzuergoari, azken honek eskatutakoan.
Datu horien artean nahitaez sartu behar dira erabiltzaile bakoitzak izan ditzakeen berezko
baliabide hidraulikoei buruzkoak.
4. Euren zerbitzura dauden ura eta instalazioak behar bezala erabili. Behar bezala artatzeko
beharrezko neurriak hartu. Beharrezkoak ez diren kontsumoak ekidin. Ura hornitzeko bestelako
iturriak ez erabili. Ustezko ur kutsagarriak sarera ez itzuli.
Ondorio horretarako, honako hau egin beharko du erabiltzaileak:
a) Beharrezko ekipo zuzentzaileak jarri, hornikuntza sareetan nahasmenduak gertatuz gero.
b) Kontagailuaren erregistroa edo kutxatila aldatzea eta, beharrezkoa denean, barrualdeko
instalazioa ere bai, kontagailu berri bat jartzeko edota gaurdaino dagoena ordezkatzeko.
Gisa horretan, egungo instalazioa Partzuergoak hartzen dituen urrutitik irakurtzeko
sistemetara egokituko da.
c) Suteen kontrako hornidura-instalazioak beste helburu batzuetarako erabiltzea eragotzi, eta
bertatik urik ez hartu berariaz eskuetsita ez dauden kasuetarako.
d) Bere instalazioetako edozein matxura konpondu.
e) Ur-horniduraren erabilera egokia bermatzeko beharrezkoak diren bestelako neurriak hartu.
5. Neurtzeko tresnen manipulazioa –baita teleirakurketako ekipoak ere- saihestu behar da,
irakurtzeko edo ordezkatzeko dituzten baldintza egokiak mantenduz, betiere, euren zigiluak
ukitu gabe.
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Erabiltzaileak ez du inolako elementu edo tresneria partikularrik (urrutiko irakurketako edo
domotikako sareen erabileran ohikoak diren tresnak) jarriko, kontsumoa neurtzeko eta
dagozkion tasak likidatzeko Partzuergoak erabiltzen duen kontagailuaren gainean.
6. Kontagailuaren edo sarbideen kokapena ez aldatu, Partzuergoaren aurretiko eskuespena izan
gabe.
7. Herri-bidean kokatutako ixteko giltzak ez manipulatu, justifikatutako arrazoirik izan gabe,
zigilatuta egon nahiz ez egon.
8. Hornitutako ura kontratatutako moduan eta erabileretarako erabili. Instalazioak aldatzeko
beharrezko baimena eskatu Partzuergoari, horren ondorioz, kontratatutako emariak gehitzen
badira, hartune-kopurua aldatzen bada edo, oro har, kontratuaren baldintzak aldatzen badira.
9. Besteri ez doan ez ordainduta urik ez eman, eta horren ondorioz, bere sareetatiko eratorpenak
ez ezarri edo ez eskuetsi, ez behin-betiko ez aldi baterako. Erabiltzailea bere horniduran
gertatutako iruzurren erantzule izango da, erabiltzaileak berak edo bere menpean dagoen
beste edonork egin duen kontuan hartu gabe.
10. Unean-unean indarrean dauden tarifak ordaindu, erregistratutako kontsumoen arabera,
kontsumo horiek isuriak, matxurak edo barruko instalazioetako eraikuntza edo artapen akatsek
zein bestelako kontzeptuek eragin badituzte ere, dagokion Ordenantza Fiskalean zehaztutako
baldintzetan.
11. Kontratuaren titulartasunean izan daitekeen edozein aldaketaren berri ematea, bai eta
hornitutako higiezinean egindako jardueraren edota fakturaziorako esanguratsuak izan
daitezkeen beste aldagai batzuen berri ematea ere.
12. Kontagailu bakarraren bidez hornitutako higiezin, urbanizazio edo industrialdeetan, legearen
arabera eratu Jabeen Erkidegoa, Hirigintza Erakunde Laguntzailea edo, oro har, hornitu
beharreko multzoaren titulartasuna edo bere kideekiko zerbitzugintzaren erantzukizuna bere
gain hartzen duen erakundea. Partzuergoari jakinarazi gertatzen den edozein aldaketa.
13. Banaketa sare nagusian izan daitekeen edozein matxura edo gorabeheraren berri eman
Partzuergoari.
14. Ezin dira Partzuergoaren teleirakurketako sistemak helburu partikularretarako erabili, eta
ezingo da, halaber, sistemek igorritako informazioa eskuratu, ezta euren edukia aldatu ere.

10. artikulua - Erabiltzaileen eskubideak
Honako eskubide hauek ditu erabiltzaileak:
1. Kontratua idatziz sinatu, eta bertan zerbitzugintzarako oinarrizko baldintzak zehaztuko dira.
2. Indarreko legerian zehaztutako edangarritasun-betekizunak betetzen duen ura jaso bere
instalazioetan.
3. Etengabeko ur edangarrirako hornidura izan, bere hornidura-kontratuan adierazten diren
baldintzen arabera. Ordenantza honetan eta ezarri ahal diren gainerako xedapenetan jasotako
mugak baino ez ditu izango.
4. Zerbitzugintzak eta zerbitzuaren aribideak eragindako argibide guztiak eskatu bere hornidurari
dagokionez. Horrez gain, bide beretik erantzuna jaso, Toki Administrazioen jarduketa eraentzen
duten arauetan zehaztutako baldintzetan.
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5. Dagokion erakundeak neurtzeko tresna egiaztatzeko eskatu, aribide egokiari buruzko
desadostasunak agertzen direnean.
6. Partzuergoaren edo bere langileen jarduketaren aurkako erreklamazioa jarri, euren eskumenen
eremuan, Erakunde honetako bulegoetako Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazkiaren
bidez. Erabiltzaileari idazki horren kopia zigilatua itzuliko zaio. Horrez gain, Toki
Administrazioen araubide juridikoa, aribidea, antolaketa eta prozedura araupetzeko legerian
aurreikusitako gainerako moduen bidez ere egin dezake erreklamazioa.
7. Zerbitzuengatiko tasen ordainarazpena irakurketarako ezarritako aldizkakotasun berean
burutu.
8. Kobrantzak, ordainketak edo antzeko izapideak egiteko derrigorrean agertu behar ez izatea,
betiere, ezinbestekoa ez bada.
9. Itxaron gabe, luzaroan egon gabe edo, oro har, gizakien duintasunerako kaltegarriak ez diren
inguruabarretan arreta jaso.

BIGARREN ATALA.- ZERBITZUGINTZAREN ERREGULARTASUNA ETA ETENGABETASUNA
11. artikulua - Zerbitzugintzaren erregulartasuna eta etengabetasuna
1. Partzuergoak etengabe eskaini behar du hornikuntza zerbitzua, ezinbestekoa denean edo
instalazio publikoetan matxuraren bat dagoenean izan ezik; izan ere, horrelako egoerarik izanez
gero, ezin izango zaio inolako erantzukizunik eskatu.
2. Derrigorrezko artapen, konponketa edo handitze-lanengatiko etendurek ere ez dute inolaz ere
kalte-ordainik ekarriko.
3. Aurreikusi eta antolatu daitezkeen etenaldietan, Partzuergoak horien berri eman beharko du
eskura duen edozein bideren bitartez, esate baterako, prentsa, irratia, eraikinetan jarritako
oharrak, etab., gutxienez 24 ordu lehenago.
4. Urari ematen dioten erabilera dela-eta, derrigorrezko etenaldietan ere urik gabe egon ezin
diren erabiltzaileek beharrezko neurriak hartuko beharko dituzte horrelako arriskuak
aurreikusteko.
5. Halaber, erabiltzaileek, beharrezko segurtasun neurriak hartuta, matxuragatik eta/edo
ezinbesteko hornidura-etenaldiek eta sarea artatu edo gehitzeko lanek euren instalazio eta
hargailuetan eragin ditzaketen ondorioak aurreikusi beharko dituzte.
6. Partzuergoak ez du inolako obligaziorik izango, ura presio jakin batekin hornitzeko.
Erabiltzaileak beste presio bat (hornitutakoa baino handiagoa edo txikiagoa) beharko balu, bera
arduratu behar da gainpresioko edo presio-murrizketako sistema instalatu eta mantentzeaz,
baita, kontsumoa lortu arte, sistema horren ondorengoko instalazio osoaz ere.

12. artikulua - Hornidura-murrizketak
1. Emariak urriak direnean edo tratamendurako zailtasunak agertzen direnean, Partzuergoak
hornidura murriztu dezake.
2. Halakorik gertatuz gero, erabiltzaileei hartuko diren neurrien eta hasiera-egunaren berri eman
beharko die ahalik eta argien, hedapen handiena duten komunikabideen bitartez.
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HIRUGARREN ATALA.- ZERBITZUGINTZA
13. artikulua - Hornikuntza eta Saneamendu zerbitzuen osagarritasuna
1. Hornikuntza eta Saneamendu zerbitzuak osagarriak direnez, Partzuergoak ez ditu banan-banan
edo bereizita emango.
2. Salbuespenez, Partzuergoak zerbitzuetako bat emango du bereizita, bere ustez, zerbitzugintza
hori behar bezala justifikatzen denean.
3. Zerbitzua modu bereizian eskaintzen denean honako hau izango da kontuan:
a) Partzuergoak hornikuntza zerbitzua baino ez die banan-banan emango euren hondakin
uren saneamendua duten erabiltzailei, isurbide publikoan behin betiko isurtzeko baimena
eta isurbide publikoan isurtzeko baimena dutelako.
b) Aurreko paragrafoan aurreikusitako suposamenduetan, norbanako saneamendu
zerbitzugintza eskuesten den jasuetan, Isurketa Baimena gauzatzean eskuratuko da
erabiltzaile-izaera, Isurketa era Arazketa Araudian eta gainerako garapen-xedapenetan
aurreikusitako baldintzetan, zerbitzua kontratatzeko orduan Ordenantza honen 55. eta 56.
artikuluetan aurreikusten diren gainerako betekizunei kalterik egin gabe.
c) Berezko baliabideak dituzten eta urak saneamenduan isurtzen dituzten erabiltzailen
suposamenduan, Partzuergoak hornikuntza zerbitzua baino ezin izango die eman banaka;
dena dela, baliabide horiek erabiltzen dituztela jakinarazi behar diote aurretiaz
Partzuergoaren Isurketa Sailari.

14. artikulua.- Zerbitzua eman beharra
1. Partzuergoak ur-hornidura emango die eskatzen duten pertsona edo erakunde guztiei, bere
eskumeneko eremuan kokatutako eraikin, lokal edo aretoetan gauzatzeko; betiere, Ordenantza
honek eta indarreko gainerako arautegiek eskatutako betekizunak betetzen badituzte eta
erabiltzailea jasotzeko moduan badago.
2. Dena dela, hornidurak emateko orduan, kontuan hartu beharko da nolako aukerak eskaintzen
dituen eskatzailearen instalazioa kokatuko den aldeak ur-hornidurari begira. Informazio hori
Partzuergoaren bulegoetan izango da eskuragarri.
3. Partzuergoak, ildo horretan, indarrean dagoen otsailaren 7ko 140/2003 Errege Dekretuak gai
horri buruz ezarritakoari jarraituko dio; bereziki, herrigune txikietan arautegia osotasunean
aplikatzeko salbuespenen kasuei dagokionari.

15. artikulua - Zerbitzuan alta hartzeko eskabidea
1. Ur edangarrirako hornidura nahi dutenek Partzuergoari eskatuko diote, eta kasuan-kasuan,
emariek helburu duten jarduera eta aurreikusitako kopurua zehaztuko dituzte.
2. Partzuergoak zenbait informazio emango du: instalazio partikularrek izan behar dituzten
ezaugarriei buruz, hornidurak emateko edo ez emateko aukerari buruz, eta aplikatu beharreko
tasa edo tarifa motei buruz, bai eta alta-eskubideen zenbatekoari eta uko-eskubidea
gauzatzeari buruz ere, eskaera formalizatu eta hurrengo bost eguneko epean eta inolako
kosturik gabe, baldin eta tasaren sortzapena eragingo lukeen zerbitzua edota hornidura eman
ez balitz. Epe hori igarota, ez da egokia izango ordenantza honetako 31.5 artikuluan jasotako
gastuak itzultzea.
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16 artikulua - Banaketa-sarean maniobratzeko eta/edo hartunerako eskabidea
Erabiltzaileek banaketa-sare batean egin beharreko maniobrak edo barruko instalaziorako
hartuneak Partzuergoak berak baino ez ditu egingo.
Horniduran etenen bat edo banaketa-sarean edo hartunean, erregistro-giltzaraino, berau barne,
etenen bat egiteko interesa dutenek, Partzuergoari eskatu beharko diote, eta nahitaez ordaindu
beharko dituzte xede horretarako Ordenantza Fiskalean ezarritako tasak.

17. artikulua - Hiri lurzoruko banaketa-sareko instalazioen gehikuntza edo aldaketa
dakarten hornidurak
1. Hornituta ez dauden edo alde horretako sarea gehitu edo aldatu behar duten hiri-guneei
hornidura berriak emateko, hornikuntza sistemak nolako aukera teknikoak eta ekonomikoak
dituen aztertu beharko da.
2. Ondorio horietarako, gune bat ez da hornituta egongo, hartunea eskatzen den tokian sarerik ez
badago.
Gune bat ez da nahikoa hornituta egongo, emaria eskari berriari aurre egiteko bestekoa ez
bada.
3. Partzuergoa ez dago inolaz ere behartuta ura presio jakin batekin hornitzera. Nahikoa presio
izan ezean, eskatzailea arduratu beharko da gainpresio sistema instalatu eta mantentzeaz, bai
eta sistema horren osteko instalazio guztiez ere, kontsumo puntura arte.
4. Kasu hauetan guztietan egon dauden sareekiko konexioak egitea Partzuergoaren ardura izango
da; eta eskatzaileak ondore horretarako zerga-ordenantzak ezarri dituen tasak ordaindu
beharko ditu

18. artikulua - Industrialde edo urbanizazio berrientzako hornidurak
1. Industrialde berriei, egoitza-urbanizazio berriei edo, oro har, hiri-hazkuntzei hornidura
emateko, hornikuntza sistemak nolako aukera teknikoak eta ekonomikoak dituen aztertu
beharko da. Hori dela eta, hiri-hazkuntzak dakartzaten hirigintza plangintza eta
betearazpenerako bitartekoak onartu baino lehen, partzuergoratutako udalerriek Partzuergoari
eskatu beharko diote benetako hornikuntza-aukerei buruzko txostena.
2. Artikulu honen 1. paragrafoak aipatzen duen txostena aurkakoa balitz, Partzuergoak ez du urhornidura eman beharko.
3. Kasu hauetan guztietan egon dauden sareekiko konexioak egitea Partzuergoaren ardura izango
da; eta eskatzaileak ondore horretarako zerga-ordenantzak ezarri dituen tasak ordaindu
beharko ditu.

III. KAPITULUA.- UR HORNIKUNTZARAKO INSTALAZIOAK
LEHENENGO ATALA.- XEDAPEN OROKORRAK
19. artikulua - Hornikuntza instalazioen zerrenda
Hornikuntza zerbitzua emateko orduan etengabe eta jarraian erabiltzen direnak izango dira
zerbitzuan dauden instalazioak. Hona hemen instalazio-moten zerrenda:
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a) Erabiltzaile guztientzako instalazio orokorrak
Emariak biltzeko instalazioak.
Ura tratatzeko instalazioak.
Hodi nagusiak.
Erregulazio-biltegiak.
b) Lehen mailako sareko erabiltzaileentzat
Lotura-instalazioak.
Hartzeko eta banatzeko instalazioak.
c) Bigarren mailako sareko erabiltzaileentzat
Banaketa-sareak.
Hartuneak.
Erabiltzailearen barruko instalazioa, orokorra zein partikularra.

20. artikulua - Hornikuntza instalazioen zehaztapena
1. Hodiak, maniobra eta kontrolerako tresnak, lantegi-lanak eta gainerako elementuak dira
emariak biltzeko instalazioak. Izan ere, tratamendu-instalazioei kontsumo-eskariei aurre
egiteko moduko ur-kopuruak ematea dute helburu.
2. Ura garbitu eta arazteko makinak eta gainerako elementuak dira ura tratatzeko instalazioak.
Beharrezkoak dira ura giza-kontsumorako erabili ahal izateko.
3. Kanalerapenak, hodiak eta ponpaketak, maniobra eta kontrolerako elementuak barne, dira
hodi nagusiak. Erregulazio-biltegietaraino edo lehen mailako sareko erabiltzaileen lotura eta
jasoketa-hodietaraino daramate ura.
4. Banaketa-sarera noiz bidaliko zain, tratatutako ura aldi baterako biltegiratzeko ontziak dira
erregulazio-biltegiak.
5. Kasuen arabera, hodi nagusi edo erregulazio-biltegietatik lehen mailako sareko erabiltzailearen
barruko instalazioaren hasierara edo erabiltzaile-elkartearen hartzeko eta banatzeko
instalazioetara ura daramaten hodiak dira lotura-instalazioak, euren neurketa eta maniobra
ekipoak barne.
6. Udalerri bateko kaleetatik ura presioz daramaten hodiak, euren maniobra eta kontrolerako
elementuak barne, dira banaketa-sarea. Bertatik eratortzen dira erabiltzaileentzako
hornikuntza edo hornidurarako hartuneak.
7. Banaketa-hartune deritzo banaketa-saretik abiatuta, berau barruko instalazioarekin lotzen
duen hodi taldeari, dagozkien giltzekin. Hartunea erregistro giltzan amaitzen da, berau barne,
zeina bide publikoan kokatuta dagoen, hornitu beharreko jabetza pribatuaren mugaren
ondoan. Ondorioz, hargunea lursail publikoan egongo da beti; lursail pribatuan dagoen
instalazioa erabiltzailearen barruko instalazioa izango delarik beti.
Hartuneek higiezinak zein zerbitzu, finka edo urbanizazio pribatuak uki ditzakete.
8. Lehen mailako sareko erabiltzaile-elkarteentzat dauden hodiak, neurtzeko ekipoak eta
maniobra-giltzak dira hartzeko eta banatzeko instalazioak. Izan ere, elkartearen lotura-hodiak
eta kide bakoitzarenak lotzen dituzte.
9. Instalazio orokorrak eta partikularrak osatzen dute bigarren mailako sareko erabiltzailearen
barruko instalazioa:
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a) Ezarri beharreko arautegiaren arabera, hartuneko erregistro-giltzatik abiatuta, barruko
instalazio partikularrekin lotzen diren hodiak, giltzak, makinak eta kontagailuak dira barruko
instalazio orokorra. Barruko instalazio orokorraren barruan daude, era berean, jabari
publikoko edozein lurretan ura banatzen duten sareak, bai eta horiek banaketa saretik
hornitzeko gainerako sareak ere.
b) Ezarri beharreko arautegian aurreikusitako baldintzetan, aretoko, lokaleko edo
etxebizitzako ura banatzea helburu duten hodiak eta giltzak dira barruko instalazio
partikularra.

21. artikulua - Lehen mailako sareko erabiltzaileentzako hornikuntza instalazioak
1. Partzuergoak hodi nagusien eta lehen mailako sareko erabiltzailearen jabetzaren arteko loturainstalazioen baldintzak zehaztuko ditu. Era berean, eskatzaileak lanen egitasmoa, eraikuntza
eta zuzendaritza Partzuergoak gainbegiratuta egitearen egokitasuna zehaztuko du.
2. Lehen mailako sareko bi edo erabiltzaile gehiago -bakoitzak urteko zenbaketan segundoko lau
litrotik gorako emari-eskaria izanik- hodi nagusi edo erregulazio-biltegitik etorritako emariak
hornitzeko lanak eta instalazioak egiteko elkartzen badira, edukiera-eragingailua jarri beharko
dute lanen hasieran, erabiltzaile bakoitzaren instalazio hartzaileko norbanako neurgailuak
kontuan hartu gabe.
3. Lotura-instalazioak zein hartzeko eta banatzeko instalazioak titulartasun pribatukoak dira
(lehen mailako sareko erabiltzaile-elkarteen kasuan).
Nolanahi ere, Partzuergoak bere gain hartu ahal izango du instalazio horien titulartasuna,
artapena eta berriztapena, euren diseinua eta neurria kontuan hartuta, beste erabiltzaile
batzuek ere etorkizunean erabili ahal dituztenean. Edonola ere, gutxieneko edukiera gorde eta
bermatuko zaie lehen mailako sareko hartunearen erabiltzaile sustatzaileei.
Dena dela, Partzuergoak artatu eta ordezkatuko ditu lotura-instalazioak neurtu eta
kontrolatzeko ekipoak.

22. artikulua - Banaketa-sarearen gehikuntzak edo aldaketak
1. Ordenantza honen 18. artikuluan jasotako suposamenduetan, sarea gehitu edo aldatuz gero,
Partzuergoak kasuan kasuko baldintza teknikoak zehaztuko ditu. Nolanahi ere, kontsumoen
afororako gunea, banaketa sarearen amaiera gunea eta barneko sarearen hasiera gunea
zehaztuko dira.
2. Kasu horietan, eskatzaileak hornituta ez dagoen edo sarearen gehikuntza edo aldaketa behar
duen gune batean hornidura eskatuz gero, eskatutako kontsumoari aurre egiteko eskabideari
dagozkion gastuak ordainduko du.
3. Kasu hauetan guztietan egon dauden sareekiko konexioak egitea Partzuergoaren ardura izango
da; eta eskatzaileak ondore horretarako zerga-ordenantzak ezarri dituen tasak ordaindu
beharko ditu.
Hertsiki egon dagoen sarearekiko konexioa ez diren gainerako obra zibilak eskatzaileak egin
beharko ditu ondore horretarako Partzuergoak formulatuko dituen baldintzak betez; besteak
beste zangak egitea eta ixtea, kutxetak, zoladura eta baldosak lehengoratzea, etab.
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23. artikulua - Industrialde edo urbanizazio berrietako instalazioak
1. Ordenantza honen 18. artikuluan jasotako industrialde berriei, egoitza-urbanizazio berriei edo,
oro har, hiri-hazkuntzei hornidura emateko orduan, sustatzaileak berak egingo ditu oso-osorik:
a) aipatutako poligonoa edo urbanizazioa hornitzeko banaketa-sarearen ordezkapenak eta
handitzeak, b) banaketa-saretik barrukorainoko hartuneak, eta c) barneko sare orokorrak.
2. Kasu horietan, Partzuergoak unean-unean zehaztutako irizpide teknikoen arabera antolatu eta
egingo dira barruko sare orokorrak eta hartuneak. Lotura egin baino lehen, Partzuergoak
zehaztutako presio eta desinfektazio probak betetzen dituela egiaztatuko da.
3. Barruko sare orokorrak jabetza pribatukoak dira. Nolanahi ere, sareak egindakoan, udalaren
jabetzakoak izan ahalko dira, unean-unean zehaztutako baldintzetan, beti ere egindako lanak
Partzuergoak zehaztutako irizpide teknikoetara egokitzen badira.
4. Kasu hauetan guztietan egon dauden sareekiko konexioak egitea Partzuergoaren ardura izango
da; eta eskatzaileak ondore horretarako zerga-ordenantzak ezarri dituen tasak ordaindu
beharko ditu.
Hertsiki egon dagoen sarearekiko konexioa ez diren gainerako obra zibilak eskatzaileak egin
beharko ditu ondore horretarako Partzuergoak formulatuko dituen baldintzak betez; besteak
beste zangak egitea eta ixtea, kutxetak, zoladura eta baldosak lehengoratzea, etab.

BIGARREN ATALA.- HARTUNEAK
24. artikulua - Hartuneen zehaztapena eta osagaiak
1. Eragingailuak eta hodiak, euren hartune eta erregistro giltzak barne, hartzen dira hartunetzat.
Banaketa-saretik abiatuta, hornitu beharreko higiezinaren barruko instalazioarekin lotzen dute.
Hargune baten gehienezko luzera hamabost metrokoa izango da; banaketa-saretzat hartuko da
luzera hori gainditzen duen instalazio oro.
2. Honako osagai hauek ditu hartuneak:
a) Hartunearen lepokoa edo eratorpenerako “T”a: Hartunearen abiapuntu izango den
banaketa-sarearen hodia biltzen duen eragingailua. Horri esker, hodia zulatu daiteke
hornidura eten gabe. Partzuergoari egokia iruditzen zaionean jarriko da eratorpenerako
“T”a, edo bestela, derrigorrean, hartunea txertatutako banaketa-sareak 200 mm edo hortik
gorako diametroa duenean edo hartunea bera 2 hazbetekoa edo hortik gorakoa denean.
b) Hartune giltza: Banaketa-sarearen hodiaren eta hartuneari bide ematen dion lotura-hodi
edo adarraren artean dagoen hautazko butxadura-mekanismoa. Derrigorrean jarri beharko
da, zirkunstantzia hauetatik gutxienez bat ematen denean:
Instalazioa “T” bidez egiten denean, hartunearen luzera 10 metrokoa edo handiagoa
denean, edo instalazioa hartune-uztai batekin egiten denean hartunearen diametroa 2
hazbetekoa edo handiagoa izanik.
c) Lotura hodia edo adarra: Hartunearen lepokoa edo, hala badagokio, hartune-giltza
erregistro-giltzarekin lotzen duen tutua.
Erregistro-giltza jarriko den aurrealde edo jabetzaren mugan amaitzen da.
Hori da Partzuergoaren eskumenen eta erabiltzaileenen arteko elementu bereizgarria,
jabetzari, kontserbazioari eta bakoitzaren erantzukizunen mugaketei dagokienez.
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Erregistroko giltza falta bada, hartunea sartzen den jabetza partikularrarekiko muga izango
da elementu bereizgarria.
Hartuneko zein erregistroko giltzak Partzuergoak manipulatu ditzake soilik.
d) Erregistro-giltza: Lotura-hodi edo adarraren eta etxebizitza barruko jabetza pribatuko
ixteko giltzaren artean dagoen butxadura-mekanismoa. Derrigorrean jarri behar da eta
aurrealdearen alboan egongo da kokatuta edo, bestela, jabetza pribatuaren mugan.
Partzuergoaren eta erabiltzaileen eskumenak bereizten dituen osagaia da, jabetzari,
artapenari eta dagozkien erantzukizunen mugaketari begira. Partzuergoak bakarrik erabili
ahal du hartune eta erregistro giltza.

25. artikulua - Hartuneen ezaugarriak
1. Partzuergoak zehaztuko ditu hartuneen ezaugarriak, neurriei, osagaiei, material mota eta
kalitateari, betearazpen-moduari eta lotuneari dagokienez. Horretarako, sarearen presioa,
horniduraren erabilera, lokalaren kokapena, materialen normalizazioa eta aintzat hartu
beharreko gainerako inguruabarrak hartuko dira kontuan, bai eta Administrazio eskudunak
barruko instalazioetarako ematen dituen arauekiko baterakuntza ere.
2. Bezeroak egindako kontsumoen aitorpenak eta banaketa-sarearen erabilgarritasunek
baldintzatuko dute euren neurria.
Orokorrean, hartunearen abiapuntu den banaketa-sarea zerbitzu-egoera ezin hobean egon
behar da eta barruko diametroa, gutxienez, helburu izango duen hartunearen diametroaren
bikoitza izan behar da, justifikatutako kasuetan eta Partzuergoaren aurretiazko aldeko
txostenarekin izan ezik. Era berean, hartune berriak eragindako kontsumoak ez du aldatu
behar, era nabarmenean (Partzuergoaren iritziz), banaketa-sarearen erregimen hidraulikoa.
Partzuergoak ez du inolako erantzukizunik izango bezeroaren barruko instalazioaren neurriak
edo egokitzapenak eragindako hornidura urriagatik, ez eta kontsumoen aitorpenek eragindako
datuengatik ere.
3. Hartuneen emakida Partzuergoak adierazitako hodiaren gainean egingo da, euren ezaugarrien
eta sarearen baldintza teknikoen arabera.
Hartunea ahalik eta laburrena izango da.
4. Arau orokor bezala, hartune bat egingo da higiezin bakoitzeako, bertan hornitutako kontsumo
eta lokal guztiak kontuan hartuta.
Salbuespenez, beheko solairuko saltegien behar bereziak direla eta, eraikinaren hartune
nagusitik ateratako aparteko hartuneak eduki ahal izango dira.
5. Partzuergoak hartunea zuzenean betearazteko edo eskuetsitako instalatzaile bati jartzeko
eskatzeko ahalmena izango du.
6. Dena dela, eskatzaileak ordainduko du hartunea egiteak eragindako kostua. Horrez gain,
Ordenantza Fiskalak eraenduko ditu fakturazioa eta kobrantza.
7. Hartunea jartzeko lanak erabiltzaileak berak egingo ditu bere ardurapean. Hala ere,
Partzuergoak adierazitako baldintzak kontuan hartuta beteraziko ditu lanak.
Aurreko ahapaldian zehaztutakoari kalterik egin gabe, Partzuergoak bertan aipatzen diren lanak
betearazi ahal izango ditu, erabiltzailearen kontura, eta betiere, erabiltzaileak eskatu badio.
Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua

20 de 44

26. artikulua - Hartuneen mantenimendua eta artapena
1. Partzuergoak derrigorrean mantendu eta artatu beharko du erregistro-giltzarainoko hartunea
—azken hori ere barne hartuta—, eta bere kontura, gainera. Matxura eragindakoa izango
balitz, kalte eragilearen konturakoa izango litzateke konponketa.
2. Erregistro-giltzatik aurrera, artapena, mantenimendua eta konponketa jabetzaren beraren
konturakoak izango dira derrigorrean.
3. Erregistro-giltzatik aurrera, hirugarrenei gorabeherak sortu edo zerbitzuan eragina duten urihesak badaude eta jabetzak konpontzen ez baditu, Partzuergoak berak konpondu ahal izango
ditu, baina jabetza edo auzo erkidego horren konturakoak izango dira. Erregistro-giltzaren eta
ixteko giltzaren arteko instalazioak horma-pasa edo hodi huts batean egotea komeni da. Horiek
horrela, atari, etxabe edo onibar barruko osagaiak hondatu gabe aldatu ahal izango dira.
4. Orokorrean, eta ingurumen politika egokia mantentzeko asmoz, erregistro-giltzatik aurrera
aurkitutako eta bide publikoan kokatutako edozein ihes Partzuergoak konpondu ahal izango du,
barruko instalazio horren jabearen kargura.

27. artikulua - Suteen aurkako zerbitzuetarako hartuneak
1. Suteeen aurkako sistemak hornitzeko hartuneak ezarri beharreko arautegi teknikoan
aurreikusitako baldintzetan betearaziko dira.
2. Suteen aurkako sistemak hornitzeko hartuneak sare nagusiaren gainean betearaziko dira edo
beste edozein erabileratatik bereizita.
Ezingo da suteen kontrakoa ez den bestelako zirkuitu paralelorik egin instalazioan,
Partzuergoaren berariazko baimenik gabe.
Suteen kontrako araudiak Partzuergoak bermatu ezin duen presioa eskatzen duenean,
erabiltzailearen ardura da araudia bete ahal izateko ekipoa instalatu eta mantentzea.
3. Erabiltzaileak erabilera justifikatzen duen sutea edo ezbeharra gertatuz gero baino ezingo ditu
erabili hornidura horiek. Hornidura horiek instalaziorako aldizkako frogetan erabili ahal izateko,
ezinbestekoa da Partzuergoaren baimena izatea, eta gainera, berak zehaztutako orduetan eta
baldintzetan erabiliko dira.
4. Suteen aurkako horniduraren sare publikoarekiko konexioa agin ahal izateko, Partzuergoarekin
dagokion hornidura kontratua egin beharko da.
Kontratu horiek gainontzeko kontratuen tramitazio eta izaera bera izango dute, eta arauzko
baldintza berberak izango dituzte.

HIRUGARREN ATALA.- BARRUKO INSTALAZIOAK
28. artikulua - Barruko instalazioen kontzeptua
Ur-jarioaren ohiko zirkulazioaren norabidean, erregistro-giltzaren ondoren dauden hodiak eta
euren kontrol, maniobra eta segurtasun elementuak.

29. artikulua - Barruko instalazioen baldintzak
1. Eskuetsitako instalatzaileak jarriko ditu ur-hornidurarako barruko instalazioak. Gainera,
indarreko arautegi teknikoak ondorio horretarako agindutakoari helduko diote.
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Instalazioaren elementuak eta ekipoak, hala nola, kontagailuak, presio-ekipoa edota ura
tratatzeko sistemak neurri egokiak dituzten lokaletan instalatu behar dira, behar bezala
mantendu eta aldian-aldian ordezkatzeko.
2. Unean uneko hornidura-kontratuaren titularraren edo titularren edo, besterik ezean, gozatzen
duenaren konturakoak izango dira instalazio hauen artapena eta mantenimendua, bai eta
bertan gertatutako matxuraren ondorioz sortu ahal diren kalteak ere.
Aurreko ahapaldian adierazitako arau orokorrak ez die kalterik egin behar Kapitulu honen IV.
atalean aurreikusitako Neurtzeko Ekipoen berezitasunei, kontsumoak kontrolatu eta
zenbatekotzeko oinarrizko tresnak direnez garrantzi handia dutelako.
3. Ur-hornidurarako kontratuak sinatzeko, ezinbestekoa izango da higiezin, etxebizitza edo
lokalaren barruko instalazioa unean uneko indarreko arauei egokitzea. Horren ondorioz,
horniduraren eskatzaileak erakunde eskudunak horri buruz luzatutako egiaztagiria aurkeztu
beharko du.

30. artikulua - Barruko instalazioen aldaketa
Ur-hornidura zerbitzuko erabiltzaileek Partzuergoari jakinarazi beharko diote barruko instalazioen
antolamenduan edo ezaugarrietan egindako edozein aldaketa, betiere, kontagailuaren kokapenean
edo eskatutako emarien kontrolan eragina badute.

31. artikulua - Ikuskatzeko ahalmena
1. Partzuergoak barruko instalazioak ikuskatu ahal izango ditu. Instalazioak arauzko baldintza
teknikoak beteko ez balitu, antzemandako akatsen berri emango zaio erabiltzaileari,
horretarako zehaztutako epean konpondu ditzan.
2. Epe hori igarota, ezohiko egoerak badirau, erakunde eskudunari jakinaraziko zaio. Erabiltzaileak
akatsak konpondu beharko ditu, erakunde horrek egoki baderitzo eta berak zehaztutako
epean.
3. Erabiltzaileak aurreko paragrafoan xedatutako betetzen ez badu, Partzuergoak hornidura eten
ahal izango du.
4. Artikulu honen aurreko paragrafoetan aurreikusitako suposamenduak alde batera utzita,
erabiltzaileak eskatuta Partzuergoak burututako ikuskaritzak edo, hala badagokio,
erabiltzailearen ekintzak edo hutsegiteak eragindako ikuskaritzak funsgabekoak badira,
eragilearen konturakoak izango dira, eta Ordenantza Fiskalean aurreikusitako tasa
ordainaraziko zaio.
5. Zerbitzuan alta emateko eskaeren ondorioz, Partzuergoak interesdunen barne instalazioaren
ikuskaritza egingo du, betiere, euren jabetzan instalatutako kontagailua dutela adierazten
badute. Kasu horietan, neurgailuaren funtzionamendua eta kontsumo indizeak erregistratu eta
igortzeko gaitasuna egiaztatu beharko da, Partzuergoak xede horretarako berariaz onartu eta
jarduera-esparru bakoitzari esleitutako sistemen bitartez.
Baja eskari jakin batzuetan, instalazioa teleirakurketarako gunetzat hartzen den toki estaliren
batean dagoela-eta Partzuergoaren aburuz kontagailua kentzea ez dagokionean, ikuskaritza
egingo da.
Zerbitzu horiek ordenantza fiskalaren arabera indarrean dauden bi zerga hauek ordainaraztea
ekarriko dute: “Muntatzeko eta desmuntatzeko jarduera” eta “Lekuz aldatzea eta ikuskatzea”.
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LAUGARREN ATALA.- NEURTZEKO EKIPOAK
32. artikulua - Zehaztapena, kokapena, motak eta ezaugarriak
1. Kontagailu bidez neurtuko dira hornidura oro ordainarazteko oinarri izango diren kontsumoak,
kontsumoaren zenbatekotzearen fede emango duen bitarteko bakarra izango da eta.
2. Bertatik igaro den ur-kopurua zehazten duen tresna daukana izango da kontagailudun
hornidura. Kontsumoari dagokionez, ez du berezko edukiera ez beste emari-mugarik izango.
3. Oro har, kontagailuak finken sarreran jarriko dira, sartzeko zailtasunik ez daukaten lekuetan eta
Partzuergoak homologatutako erregistroetan; edo bestela, berak homologatutako itxidura
daukaten geletan.
4. Eraikin bakoitzaren barruko instalazio partikularraren ezaugarriak kontuan hartuta, kontagailu
zatigarrien bidez edo kontagailu nagusi bidez eman ahal izango da ur-hornidura:
a) Kontagailu zatigarriek erabiltzaile bakoitzaren kontsumo partikularrak neurtzen dituzte,
etxebizitza edo lokal mailan. Eraikinaren kontagailu-baterian egongo dira kokatuta.
b) Kontagailu nagusiak eraikineko etxeko kontsumo guztiak neurtzen ditu.
5. Nolanahi ere, eraikin bakoitzean egon daitezkeen saltegi edo negozioek aparteko hornidura
eduki beharko dute, kontagailua baino aurrerago, kontagailurik balego. Era berean,
kontagailuak eraikinaren baterian egon beharko dira.
6. Indarreko legeriaren arabera Partzuergoak zehaztutako ezaugarriak bete beharko ditu
kontagailuak. Era berean, Partzuergoak kasuan kasuko edukiera-tresnak zeintzuk diren
adieraziko du, bai eta non kokatu ere.

33. artikulua - Kontagailuen ezaugarri teknikoak
Komunitate-araudiari egokitutako kontagailuen ezaugarri teknikoak (zenbait aparaturen
homologazio-data dela-eta, araudi hori ezartzen ez zaien aparatuak kontuan hartu gabe) honako
hauek dira:
1. Onartutako erroreak, gehienez
Funtzionamendu baldintza nominaletan eta asaldura gabeko kasuetan, neurketa-errorea ezin
da izan gehienez onartutako errorearen balioa baino altuagoa.
Trantsizio-emariaren (Q2) (barne) eta gainkarga-emariaren (Q4) arteko emarien azpian
hornitutako bolumenen onartutako gehienezko errorea, positiboa edo negatiboa, hauxe da:
%2, = 30 °C dituen urarentzat
%2, >30 °C dituen urarentzat.
Gutxieneko emariaren (Q1) eta trantsizio-uraren emariaren (Q2) (kanpo) artean dauden
emariaren azpian hornitutako bolumenen onartutako gehienezko errorea, positiboa edo
negatiboa, %5 da, uraren tenperatura edozein delarik ere.
2. Zehaztapenak eta terminologia
a) Hornitutako kopurua, “V”: Kontagailutik igarotzen den ur-kopuru osoa da bider kopuru
horrek igarotzeko behar duen denbora. Kopurua metro kubiko edo litrotan adierazten da,
eta denbora, ordea, ordu, minutu edo segundotan.
Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua
23 de 44

b) Gutxieneko ur-emaria (Q1): Ur-emari txikienaren bidez, baldintzak betetzen dituen
seinaleak hornitzen ditu ur-kontagailuak, gehienez onartutako erroreari dagokionez.
c) Trantsizio-uraren emaria (Q2): Trantsizio-uraren emaria gutxieneko ur emariaren artean,
iraunkorraren artean eta eremu bi hartzen dituen emariaren tartean banatzen da, “goiko
aldea” eta “beheko aldea”. Eremu bakoitzari gehienez onartutako errore bat dagokio.
d) Ur-emari iraunkorra (Q3): Kontagailua funtzionaraz dezakeen ur-emari altuena da, betiere,
ohiko erabilerako baldintzak behar bezala betetzen badira, hau da, fluxu egonkorreko edo
aldizkako baldintzetan.
e) Gainkargako ur-emaria (Q4): Gainkargako ur-emaritik kontagailuak inon baino hobeto
funtziona dezake, epe labur batez eta inolako kalterik jasan gabe.

34. artikulua - Kontagailu nagusia
1. Hura babesteko eta erabiltzeko giltzekin batera instalatuko da, zorutik paraleloan dagoen plano
batean, armairu batean edo maniobrak, mantentze-lanak eta jasotako elementuak ordezkatzea
ahalbidetzen dituen ganbera batean, hornitu nahi den onibarraren sarrera edo itxitura ondoan
eta, edozein kasutan, zuzeneko sarbidea izango du bide publikotik.
2. Higiezin batean, presio-ekipoak, biltegiak, berokuntza-sistemak edo ur bero zentralizaturako
sistemak daudenean, kontagailu nagusia jarriko da.
3. Kontagailuaren armairua edo kokapen-ganbara behar bezala iragazkaiztuta egongo dira.
Estolderiari atxikitako hustubide zuzena izango dute, eta dagokion hartunearen gehienezko
emaria husteko gai izan beharko du. Era berean, Partzuergoak homologatutako atea eta
sarraila izango dituzte.
4. Familiabakarreko etxebizitza zein merkataritza edo industria pabilioientzako hornidurari
dagokionez, kontagailua, artikulu honetan jasotako baldintzen arabera, itxitura-hormaren
kanpoko aldean jarri beharko da, edo bestela, finkara sartzeko mugan, edo galtzadan
kokatutako arketan, betiere, Partzuergoak normalizatutako instalazioen arabera.
5. Eraikinekoa ez beste hartune bat behar duten lokalei dagokienez, kontagailua kanpoko aldetik
sarbidea duen arketa edo armairu batean egongo da kokatuta, eta Partzuergoak zehaztutako
baldintza teknikoen araberakoak izan beharko dira.
6. Higiezin batek sare nagusitik bereizten den hartune batek zuzkitzen duen suteen kontrako
hornidura duenean, instalazioak kontagailua izango du.
7. Edonola ere, kontagailu orokorren instalazio-baldintzetan, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren eta
apligarria den gainerako araudiaren eskakizunak bete beharko dira.

35. artikulua - Kontagailu zatigarrien bateria
1. Kontagailu zatigarrien bateriak helburu horretarako lokal edo aramiruetan baino ez dira
kokatuko. Higiezinaren beheko solairuan kokatuko dira, guztion erabilerarako aldean, eta
sarrerako ataritik izan beharko dute sarbide zuzena.
2. Erakunde eskudunak homologatutako eredu eta motetakoak izango dira bateriak.
3. Muntaga bakoitzaren jatorrian zein hornikuntza-hodiaren eta kontagailu zatigarrien bateriaren
arteko lotunean, euspen-balbula bat jarriko da, ura banaketa-sarera itzuli ez dadin.
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36. artikulua - Kontagailu-bateriak kokatzeko aretoen ezaugarriak
1. Kontagailu-baterietarako lokalek 2,5 m-ko gutxieneko altuera izango dute. Solairuan dituzten
neurriek 0,60 m-ko leku librea utzi beharko dute bateriaren edo baterien alde bakoitzean eta
1,20 m-ko beste bat bateriaren aurrean, kontagailuak eta maniobra-giltzak barne hartuta
neurtu ondoren.
2. Lokal hauetako hormak, sabaia eta zorua iragazkaiztuta egongo dira, inguruko lokaletan
hezetasunik sortu ez dadin.
3. Isurtegia izango dute, eta bateriatik eratorritako edozein hodik ekarri ahal duen gehienezko
emariaren baliokidea husteko gai izan beharko da, ura libre irteten denean.
4. Argi artifiziala izango dute, eta 100 lux-eko gutxienekoa ziurtatu behar du zorutik metro batera
kokatutako planoan.
5. Sarrerako ateak 0,80 m x 2,05 m-ko gutxieneko neurriak izango ditu. Lokalaren kanpoko
alderantz zabalduko da. Hezetasunak aldatu ezin dituen materialez eginda egongo da, eta
Partzuergoak normalizatutako sarraila izango du.
6. Higiezinaren jabetzak garbitu beharko ditu kontagailuak kokatuta dauden lokalak. Izan ere,
bere babespean eta ardurapean egongo dira.
Halaber, lokal hauek ezin izango dira beste helburu batzuetarako erabili, esate baterako,
trastelekuak, zabor-edukiontzien biltegia eta antzekoak.

37. artikulua - Kontagailu-bateriak kokatzeko armairuen ezaugarriak
1. Kontagailu-bateriak armairuetan badaude, armairuen neurriek 0,50 m-ko leku librea utzi
beharko dute bateriaren edo baterien alde bakoitzean eta 0,20 m-ko beste bat atearen barruko
aldearen eta atetik hurbilen dauden elementuen artean.
2. Era berean, lokalei eskatzen zaizkien gainerako baldintzak beteko dituzte. Nolanahi ere,
aramairuen ateen neurriek hutsune bat utzi beharko dute zabaldutakoan, bateria eta neurketa
zein maniobra elementu guztiak ikusi ahal izateko.
3. Armairuak kokatzeko orduan, metro bateko leku librea uzti behar da euren aurrean eta luzera
osoan zehar.
4. Nahiz lokalak nahiz armairuak izan, koadro edo eskema bat jarriko da leku nabarmen eta
ikusgarri batean. Horrela, modu kenezin batez behar bezala adierazita geratuko dira muntanga
eta bateria-irteera desberdinak eta etxebizitzekiko edota lokalekiko atxikipena.

38. artikulua - Kontagailuaren jabetza
1. Kontratu berriak formalizatu orduko hornikuntza-gunean instalatuko diren edo zerbitzuan
mantenduko diren kontagailu guztiak kasuan kasuko erabiltzaileen jabetza izango dira.
Kontagailuetan instalatutako irrati-igorgailuen jabe, berriz, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa izango
da.
Kontagailuaren eta/edo haren erregistro- eta komunikazio-elementuen hornidura Partzuergoak
soil-soilik egingo du, bere kabuz edo berak zeregin horietarako zuzenean kontratatzen dituen
enpresen bidez.
Salbuespen gisa soilik, eta Partzuergoaren berariazko baimena jaso ondoren, erabiltzaileak
elementu horiek aurkeztu ahal izango ditu, baldin eta baldintza hauek betetzen baditu:
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a) Modu ofizialean homologatutako kontagailua izatea eta Partzuergoak zehaztutako
gutxieneko kapazitate metrologikoak izatea, Ordenantza honetan adierazitakoaren
arabera.
b) Aparatu guztiz bateragarria izatea, eta urrutitik irakurtzeko sisteman integraturik egotea,
Partzuergoak zerbitzua emateko adostutako kokapenaren arabera.
c) Erabiltzaileak kontagailua eman behar du, bai eta bertan integratutako irrati-modulua ere;
izan ere, kontagailuak eta igorgailuak osatzen duten multzoa unitate operatiboa da, eta
irakurketan erabili beharreko metodologia zehazten du.
2. Instalatutako kontagailuetarako oro har Partzuergoak onartzen dituen kontagailuen gaitasun
metrologiko minimoak hurrengo hauek dira:
a) 100 milimetrora arteko (neurri hori barne) diametro nominala edo kalibrea duten
kontagailuek 160 edo gehiagoko “R” ratioa izan beharko dute. R hori “Q3” Ur Emari
Iraunkorraren eta “Q1” gutxieneko ur emariaren arteko zatidura izan behar da, Ordenantza
honetan zehazten den legez. Horiei “C” Mota Metrologiko gisa sailkatutakoak baliokidetzen
zaizkie, 75/33/CEE Zuzentarauaren eta bat datorren araudiaren arabera.
b) 100 milimetro baino handiagoko kalibreetan, “B” mota metrologikokoak edo handiagoak
izango dira.
c) Suteen kontrako instalazioetarako kontagailuak ez intrusiboak izango dira.
d) Salbuespen kasuetan, eta, betiere, Partzuergoaren aldez aurretiko eta berariazko
baimenarekin, aurreko paragrafoetan adierazitako prestazio metrologikoak baino
txikiagokoak dituzten kontagailuak instalatuko dira.

39. artikulua - Kontagailurik gabeko hornidurak
Kontagailurik gabeko hartuneetan, Partzuergoak erabiltzailearen kontura jarriko ditu, aldez aurretik
dagokion espedientea bideratuta, erabiltzaileari berak ekartzeko aukera emateko.

40. artikulua - Kontagailuaren artapen tasa
1. Kasu guztietan, Partzuergoak ikuskatu eta artatuko ditu kontagailuak. Zerbitzu horren ondorioz,
Ordenantza Fiskalaren arabera indarrean dagoen tasa sortuko da. Partzuergoak nahi beste
egiaztapen egin ahal izango ditu eta behar beste konponketa egin ahal ditu egiaztapen
horietan.
2. Partzuergoak aldatu eta konponduko ditu ohiko erabilerak eragin ez dituen bestelako
arrazoiengatik ezgaitutako edo matxuratutako kontagailuak. Dena dela, erabiltzaileari eskatu
ahal izango dio zenbatekoa, behar bezala erabili ez badu.

41. artikulua - Kontagailuaren egiaztapena
1. Kontagailuak hurrengo kasuetan egiaztatu beharko dira nahitaez:
a) Kontagailua neurtzeko mekanismoetan esku hartu behar izan denean eta konponketak
egin behar izan direnean.
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b) Erabiltzaileek eskatzen duten guztietan, eta Partzuergoak irakurketa akatsik, itxurazko
ihesaldirik edo ihesaldi ezkuturik edota kontagailuen identifikazioan errorerik ez dela egon
egiaztatu duenean. Baldintza hauetan, Ordenantza Fiskalean ezarritako tasak sortuko dira..
2. Erabiltzaileek euren kontsumoa kontrolatzen duten ur kontagailuen funtzionamenduari buruz
egindako erreklamazioen ondorioetarako eta funtzionamendu okerra adierazten duten
gehienezko oker onargarriak Administrazio eskumendunek ezarritakoak izango dira.
3. Laborategi homologatuak egindako txostenean jasotako eta aurreko atalean aipatutako
egiaztapenaren emaitzaren berri emango zaio erabiltzaile eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta,
hala badagokio, egiaztapen-eskaeraren ondoren egindako likidazioak zuzenduko dira, bai eta
eskaera horren aurreko likidazioa ere. Era berean, tasa itzuliko da.
4. Laborategian egiaztatu eta itzuliko den kontagailua beti BBUPren zaintzapean geratuko da eta
ez zaio interesdunari itzuliko salbu eta eskatzaileak espedientearen ebazpenarekin ados
dagoela adieraziko duen adierazpena sinatzen ez badu. Beti ere, interesdunak eskubidea
duelarik bere kargura ENACek egiaztatuta dagoen laborategi baten bigarren egiaztapena
eskatzeko.

42. artikulua.- Kontagailuaren zigilua
Debekatuta dago kontagailuetan –edota erregistro eta datuen komunikazio elementuetan–
funtzionamenduaren berme gisa fabrikatzaileek kokatutako zigiluak edota Partzuergoak horiek
instalatzean edo konpontzean kokatukoak apurtzea edo aldatzea.

43. artikulua - Kontagailuaren aldizkako berriztapena
1. Ur Partzuergoak kontagailuen mantentze-lanak eta beharrezko ordezkapenak egingo ditu,
horien kontserbazioa eta funtzionamendua bermatzeko, aplikagarria den legedi metrologikoak
onartutako tolerantzien barruan.
2. Hautsi egin delako edo gaizki dabilelako, neurtzeko ekipoa konpondu behar denean,
Partzuergoak beste ekipo bat emango dio erabiltzaileari jatorrizkoa ordezkatzeko.

44. artikulua - Kontagailuaren aldaketa
1. Neurtzeko ekipoak, eskatu daitekeen zehaztasunaren barruan, antzemandako kontsumoak
kontrolatzeko tamaina desegokia badu, kontsumoen araberako taimana duen ekipo berri bat
jarri beharko da. Partzuergoak berak aldatu ahal izango du.
2. Horniduraren helburu diren berezko beharrak direla-eta, erabiltzaileak eskatuta aldatzen bada,
kontzeptu guztiek sortutako gastuak eskatzailearen konturakoak izango dira.
3. Ur-hornidura hainbat instalaziotako funtzionamendua uztartzen duten sistematan integratzen
bada (hala nola, ur-bero sanitarioa, berogailua, klimatizazioa, etab.) erabiltzaileak ez beste
inork izango du instalazioaren elementuak maniobratu, kontserbatu, mantendu, berritu eta
ordezkatzeko ardura.
4. Erabiltzailearen ardura izango da, edo, bestela, ur-hornidurak zerbitzua eskaintzen duen
higiezinarena berarena, sistema konbinatu horiek Partzuergoak ordenantza honetan eta
gainerako araudietan ezarritako baldintzetara egokitzeko beharrezkoak diren aldaketak egitea.
Gisa honetan:
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a) Instalatutako ur-kontagailuek Partzuergoak ezarritako eredu eta kapazitate metrologikoak
izango dituzte, eta gune geografiko bakoitzean Partzuergoak ezarritako irakurtzeko
sistemekin bateragarriak izango dira (urrutikoak izan edo ez).
b) Partzuergoaren esku-hartzea posible izatea instalazio-lanetan, berak baimendutako beste
modelo batzuek ordezkatzean, berrikuntza, muntatze eta desmuntatze-lanetan,
barrualdeko instalazio konbinatuari eta bere funtzioari edo kontsumoak banatzeko barruko
sistemari kalterik egin gabe.

45. artikulua - Kontagailuaren muntaketa eta desmuntaketa
1. Kontagailuaren edota datuak erregistratzeko eta komunikatzeko elementuen muntatzea eta
desmuntatzea Partzuergoak baino ezingo du egin, edota berak xede horietako kontratatzen
dituen enpresek, ordenantza fiskalean xede horretarako ezartzen diren ordainarazpenak
sortuz.
2. Salbuespenez, erabiltzaileak eginkizun hori egin ahal izango du, aldez aurretik Partzuergoak
berariaz eskuetsi badio.
3. Zerbitzuak kontratatzeko orduan burutu beharreko instalazioan muntatuko dira kontagailuak,
edo bestela, kontagailuak aldatzean, kontratuaren baldintzak aldatu egin direlako.
4. Desmuntatzeak zerbitzuaren kontratuaren iraungitzea ekarriko du berarekin, kontagailua bera
eta datuak erregistratu eta komunikatzeko sistemak mantentzea beharrezkoa denean.
Zerbitzu-kontratua iraungitzen bada, kontagailua eta haren erregistro- eta komunikazioelementuak kontsumoak kontrolatzeko kokalekuan behar bezala zigilatuta edukitzea ezinezkoa
denean bakarrik desmuntatu ahal izango dira.

46. artikulua - Lekuz aldatzea
1. Partzuergoak idatziz eskuetsi beharko du kontagailuaren instalazioaren kokapenean edo bere
sarbidean eragina duen edozein aldaketa edo eraldaketa.
2. Kontagailua lekuz aldatzeagatiko gastuak agindua eman duen alderdiaren konturakoak izango
dira beti. Hala badagokio, Ordenantza Fiskalean zehaztutako ordainarazpena sortuko da.
Nolanahi ere, erabiltzailearen konturakoa izango da une horretan bertan dagoenaren egoera
akastunak edo desegokiak eragindako kontagailu-lekualdaketa oro.

47. artikulua - Egiaztapenagatiko kitapena
1. Erreklamazio baten ondorioz, eskumena duen erakundeak kontagailua egiaztatzen duenean
eta kontagailua eskuetsitakoa baino aldeko oker handiagoaz dabilela frogatzen denean, itzuli
beharreko zenbatekoa zehaztuko da. Horretarako, kontagailu berriak jarri ondorengo hogeita
hamar egunetan egindako kontsumoak hartuko dira kontuan. Kitapenak atzera jo beharko du
eta hilabete horietan indarrean zeuden tarifak ezarriko dira.
2. Aurreko ahapaldiak aipatzen duen atzera jotzeko aldi hori ezin izango da inolaz ere izan sei
hilabetetik gorakoa.
3. Kontagailua egiaztatzeko probak Partzuergoak egokitzat jotzen duenean egingo dira, edo,
bestela, erabiltzaileak eskatzen duenean.
Azken kasu horretan, ekipoak ezin hobeto funtzionatzen badu, prestazioak eragindako kostuak
eskatzailearen kargura joango dira, eta, besteak beste, tartean izango da egiaztapen-tasari
dagokion tarifa, zerga-ordenantzan aurreikusitakoa.
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Ondorio horietarako, ulertuko da kontagailuak ezin hobeto funtzionatzen duela, baimendutako
akats-marjinen barruan dagoenean.

48. artikulua - Kontagailuaren gaineko erantzukizuna
Erabiltzailearen betebeharra eta ardura izango da kontagailuaren zaintza, eta Partzuergoarena,
ordea, mantenimendu egokia eta muntaketa edo desmuntaketa.

IV. KAPITULUA.- ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
LEHENENGO ATALA.- LEHEN MAILAKO SAREKO HORNIDURAK
49. artikulua - Lehen mailako sareko hornikuntza kontratuak. Izapideak
Enpresa, organismo eta entitateek, baldin eta beren jardueraren ezaugarriak direla-eta segundoko
lau litroko edo hortik gorako emaria behar badute eta etxekoaz bestelako erabilerarako
hornikuntza behar badute, izapide hauek egin beharko dituzte hornikuntzako zerbitzua
kontratatzeko:
a) Hornikuntza eskaria, aldez aurretik, aurreikusitako goreneko edo gehienezko emaria
adierazita.
b) Partzuergoko zerbitzu teknikoek eta ustiapen zerbitzuek eskari horri buruz egindako
txostena; txosten horretan adieraziko da hartunea non kokatuko den eta zer baldintza bete
behar dituzten lotura instalazioek eta, hala dagokionean, instalazio hartzaileek, bai eta
dagokion proiektua idazteko irizpideak ere.
c) Behin betiko eskaria, proiektuarekin batera; bi ale aurkeztu behar dira, dagokion elkargoak
zigilatuta. Bi erabiltzaile edo gehiago elkartuz gero, erabiltzaileek sinatutako akordioaren
edo kontratuaren dokumentua ere aurkeztu beharko da eskariarekin batera.
d) Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen lehen mailako sareko hornikuntzaren onespena,
hala badagokio, zerbitzu teknikoen aldez aurretiko txostenarekin (aldez aurretik eskatutako
baldintzak betetzeari buruzko egiaztapena).
e) Partzuergoko zerbitzu teknikoek
egiaztapenaren akta.
f)

obra eta instalazioei buruz egindako aldeko

Kontratua sinatzea.

Partzuergoko Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritzak koordinatuko ditu lehen mailako sareko ur
hornikuntza berrietarako hemen deskribatutako kontratazio espedienteari atxikitako izapideak, bai
eta hurrengo artikuluan deskribatutako lehen mailako sareko udal ur hartune berriak gaitzeko
kontratazioari atxikitakoak ere.

50. artikulua – Partzuergoko kide diren udaletarako lehen mailako sareko hartune
berriak
Partzuergoko kide diren udalen hornikuntzarako lehen mailako sareko hartune berriak egiteko,
Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen baimena beharko da.
Partzuergoko zerbitzu teknikoek eta ustiapen zerbitzuek eskariari buruzko txostena egingo dute,
eta, txosten horretan, hartze baldintzak ezarriko dira.
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Udal eskatzailearen ardura izango dira proiektua idaztea, lurzorua kudeatzea eta obrak kontratatu
eta egikaritzea.
Partzuergoak, hala eskatzen bazaio, dagokion lankidetza teknikoa eskainiko du, Partzuergoko kide
diren udalei laguntzeko ohiko jarraibideen arabera.

51. artikulua - Lehen mailako sareko behin-behineko ur hartuneak
1. Oro har, saihestu egin beharko da Partzuergoaren lehen mailako hornikuntzako hodietan
eratorpenak edo/eta behin-behineko edo/eta aldi baterako zuzeneko hartuneak ezartzea,
obretarako edo bestelako erabileretarako; honako kasu honetan soilik planteatuko da aukera
hori: bestelako aukerarik ez badago, edo ura banaketa sareen bidez hartzea teknikoki
bideragarria ez bada.
2. Lehen mailako sareko hodi batean eratortzea edo behin-behineko hartunea ezartzea
saihestezina izanez gero, behin-behineko hartunea eskatzeko eskari formala egingo dio
eskatzaileak Partzuergoari, eta hartunearen oinarrizko ezaugarrien berri eman beharko dio.
3. Izapideak eta barne koordinazioa Hornikuntzako Ustiapen Zuzendariordetzak hartuko du bere
gain.
4. Zuzendariordetza horrek aztertuko du zein den aukerarik bidezkoena eta lehen sareko
eragiketei dagokienez inpaktu arinena izango duena, eta halaxe jakinaraziko dio eskatzaileari;
jarduketari dagozkion baldintza teknikoen berri ere emango dio.
5. Era berean, Hornikuntzako Ustiapen Zuzendariordetzak jakinaren gainean jarriko du
Partzuergoko Merkataritza Zuzendaritza, behin-behineko hartze kontratua formalizatzeko.
6. Eskatzaileak bere gain hartuko ditu hartunea instalatzeko lanak, eta Hornikuntzako Ustiapen
Zuzendariordetzaren ikuskaritzapean egingo dira lan horiek.
Instalazioa zerbitzuan jartzeko, berariazko baimena eman beharko du goian aipatutako
Zuzendariordetzak, honako hauek egiaztatuta: obren egokitasuna, Merkataritza
Zuzendaritzarekin kontratua formalizatu dela eta hartunearen alta eginda dagoela irakurketa
kudeatzeko sisteman.
7. Eskatutako behin-behineko hartunearen xede den jarduketaren epea amaitutakoan,
eskatzaileak Hornikuntzako Ustiapen Zuzendariordetzari jakinaraziko dio; Zuzendariordetzak
hartunea ixteko edo/eta indargabetzeko lanak ikuskatuko ditu, eta Partzuergoaren esku
geldituko dira hartunea osatzen duten elementu guztiak.
8. Era berean, Hornikuntzako Ustiapen Zuzendariordetzak Merkataritza Zuzendaritzari
jakinaraziko dio behin-behineko hartunea deuseztatu dela, hornikuntzako kontratu
harremanaren baja izapidetu dezan.

52. artikulua - Lehen mailako sarearen erabiltzaile elkarteentzako berezitasunak
1. Obra eta instalazioen osotasunari buruzko proiektua onartu aurretik lehen mailako sarearen bi
erabiltzaile edo gehiago elkartuz gero –erabiltzaile bakoitzak urtean 4 l/s-tik beherako emari
eskaria ez izanik–, Partzuergoak onetsi egin beharko du 49. artikuluaren c) idatz-zatiak aipatzen
duen akordioa edo kontratua.
2. Lehen mailako sarearen erabiltzaile elkarteek sinatu beharreko akordio edo kontratuaren
dokumentuak honako alderdi hauek jaso beharko ditu, ezinbestean:
a) Erakunde parte-hartzaileak.
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b) Obren definizioa, kontratazioa, zuzendaritza, egikaritzea eta ordainketa.
c) Baterako hornikuntza bermatzeko bide-zorrak, besterentzeak eta bestelako eraginak edo
loturak.
d) Emarien banaketa eta neurketa.
e) Instalazioen jabetza eta haiek erabiltzeko eta mantentzeko baldintzak.
f)

Balizko erabiltzaile berriak edo elkartuen emarien aldaketa.

3. Kasu horietan, gainera, edukiera-gailua ezarri beharko da elkartekide bakoitzaren
eratorpenean, hau da, instalazio hartzaileetan, baita gailu orokor bat ere, lotura instalazioen
barruan, hodiaren hasieran.

BIGARREN ATALA.- BIGARREN MAILAKO SAREKO HORNIDURAK
53. artikulua - Hartuneen emakida
1. Partzuergoak bere ardurapeko udalerrietan emango ditu hartuneak. Horretarako, lan-baimena
aurkeztu behar da aldez aurretik.
2. Toki sareak zuzenean kudeatzen dituzten Udalek zuzenean bidaliko diote Partzuergoari
emandako lan-baimenen kopia. Bertan, hornidura-kontratua Partzuergoarekin zehaztu beharra
dagoela adierazi behar da.
Kasu horietan, ur-sareko txertatze-lanei hasiera eman baino lehen, sustatzailea, instalatzailea
edo eskuetsitakoa Udaletxean agertuko da, Partzuergoarekin sinatutako hornidura-kontratua
aurkezteko.
3. Ur-hornidura eraikinean baino ez da egiaztatuko eta kontratatua izan den erabilerarako.
Horren ondorioz, nahiz eta zenbait eraikin edo higiezin mugakide jabe beraren jabetza izan edo
maizter berak erabili, aparteko hartuneak izan beharko dituzte eta banan-banan sinatuko dira
dagozkien kontratuak.
4. Ur-hornidurarako hartuneen emakida dela-eta, eskatzaileak Ordenantza Fiskalean zehaztutako
tasa ordaindu beharko du.

54. artikulua - Hartuneen kontratazioa
1. Partzuergoaren ardurapeko zerbitzugintzan, interesdunak eskatu behar du hornikuntzarako
hartuneen kontratazioa. Eskatzaileak dagokion eskabidea bete beharko du horretarako emango
zaion ereduan.
2. Honako agiri edo baimen hauek aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera:
a) a) Lan-baimena edo esleipen-agiria, herrilana denean.
b) b) Kokapen-planoa.
c) c) Iturgintza-planoa, hala badagokio.
3. Halaber, eskabiderako agiri normalizatuan, hartune-kontratua gauzatzeko aurkeztu beharreko
gainerako agiriak zehaztuko zaizkio. Honako hauek izango dira kasuen arabera:
a) Jabetza-eskriturak.
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b) Erretenak irekitzeko baimena.
c) Jarduera-baimena.
d) Finka partikularretatik igarotzeko eskuespena.
e) Erasandako zerbitzuei buruzko txostena, beste erakunde batzuen eskumena direnean
(gasa, telefonia, argindarra, komunikazioak, etab.).
4. Behin betekizun horiek beteta, dagokion kontratua formalizatuko da, bai hartunea egiteko, bai
kontsumoak kontrolatzeko, bigarren mailako sarearen erabiltzaile gisa.

55. artikulua - Horniduraren kontratazioa
1. Hornikuntza kontratatzeko, dagokion kontratua edo poliza sinatu beharko dute, alde batetik,
Partzuergoan horretarako izendatutako langileek, eta, bestetik, zerbitzuak jasoko dituen
eraikin, lokal, etxebizitza edo gunearen jabeak, zergadunaren ordezko modura.
Jabeak bidea jar dezake zerbitzua beste erabiltzaile batek eskatzeko eta sinatzeko, hala nola,
zerbitzuak jasoko dituen eraikin, lokal, etxebizitza edo gunearen maizterrak, edo horiek
okupatzeko legezko edozein eskubide duenak; horrek, dena dela, ez du salbuetsiko
zergadunaren ordezko gisa dagozkion betebeharrak betetzetik.
Nolanahi ere, jabeak nahiz maizterrak edo legezko okupatzaileak zuzenean nahiz zuzenbidean
baliozko jotzen den edozein bitartekoren arabera ordezko duen pertsonaren bidez jardun ahal
izango dute ondorio horietarako.
2. Kontratuak gauzatzen den egunetik aurrera izango du indarra.
3. Partzuergoak eskatzaileekiko kontratua gauzatuko du, higiezinaren instalazioak behar bezala
ibiltzeko moduko baldintza egokietan badaude. Bestela, indarra eten egingo da harik eta
normalizatuta egon arte.
4. Arau orokor bezala, lokal horretan kontratua sinatu zuena ez beste lagun bat badago,
kontratazio berri bat egin beharko da eta kontratuari atxikitako betekizun formalak eta
ekonomikoak bete beharko dira; Ordenantza honetan berariaz aurreikusitako subrogaziosuposamenduei kalterik egin gabe.
5. Zerga-araudia aplikatuz, hornikuntza-kontratu baten gabeziak ez du gauzatutako kontsumoek
sortutako tasen likidazioaren nahitaezkotasuna saihestuko.

56. artikulua - Bigarren mailako sareko erabiltzaileek zerbitzua kontratatzeko aurkeztu
beharreko agiriak
1. Interesdunak eskatuta emango dira bigarren mailako sareko ur edangarrirako hornidurak.
Horretarako, interesdunak dagokion kontratua bete beharko du, Partzuergoak zehaztutako
ereduaren arabera, eta bertan adierazitako datuen erantzule izango da.
2. Eskatzailea hornidura jasoko duen eraikin edo aretoaren jabea edo maizterra dela egiaztatzen
duten agiriez gain eta udalerri bakoitzeko Udalak eskatutako agiriez gain, honako agiri hauek
ere aurkeztu beharko dira, hala badagokio:
a) Eraikuntza berrietarako lanetarako hornidura
1. Kontratatzailearen NAN edo IFZ.
2. Udalak luzatutako lan-baimena edo esleipen-ziurtagiria, erakunde ofizialek
agindutako lanen kasuan.
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3. Erakunde eskudunak adostutako instalazio-orria.
4. Edateko uraren banaketa kudeatzea Partzuergoari eskatu dioten udalen kasuan,
obra-lizentziaz gainera, Partzuergoak emandako dokumentua ere beharko da,
zerbitzuaren konexio-puntua zehazten duena.
b) Saltegietarako hornidura, industrietarako eta nekazaritza jardueretarako
1. Kontratatzailearen NAN edo IFZ.
2. Salerosketa eskritura edo alokera-kontratua.
3. Erakunde eskudunak adostutako instalazio-orria, lehen egonaldietan edo
instalazioa aldatu den egonaldietan. Lokalek horrelako orri bana aurkeztu beharko
dute.
4. Jarduteko udal lizentzia edo, hala dagokionean, Adierazpen arduratsua edo
Aurretiko jakinarazpena.
5. Jarduera sailkatuaren udal lizentzia edo jaudueraren aurretiazko jakinarazpena.
c) Lehen egonaldiko etxebizitzetarako hornidura
1. Kontratatzailearen NAN edo IFZ.
2. Dagokion Udalak luzatutako Lehen Egonaldirako Lizentzia.
3. Erakunde eskudunak adostutako instalazio-orria.
d) Bigarren egonaldiko etxebizitzetarako hornidura
1. Kontratatzailearen NAN edo IFZ.
2. Salerosketa eskritura, alokera kontratua edo bertan egoteko eskubideari dagokion
egiaztagiria.
3. Ordenantza honen 15.3. artikuluan aurreikusitako suposamenduetan, norbanako saneamenduzerbitzuko erabiltzaileek Partzuergoarekin gauzatuko dute dagokien zerbitzu-kontratua.
Horretarako, honako hau aurkeztu beharko dute: Isurketa Baimena, identifikazio datuak,
titulartasunaren datuak, bai eta lan-baimenei, lehen egonaldiari edota jarduerari dagozkienak
ere; betiere, beharrezkoak badira artikulu honen aurreko paragrafoan aurreikusitako
baldintzen arabera.

57. artikulua - Zerbitzuaren kontratu-eredua
1. Horniduraren edo, hala badagokio, norbanako saneamendu-zerbitzuaren emakida sinesgarriro
eta ondorio guztietarako egiaztatuko duen agiria izango da hornidura-kontratua edo, hala
badagokio, norbanako saneamendu-zerbitzurako kontratua. Horrez gain, Partzuergoaren eta
erabiltzailearen arteko harremanak araupetuko ditu. Izan ere, kontratu horrek eta Ordenantza
Fiskal honek eraenduko dituzte harreman horiek.
2. Erabiltzaile eskatzailearen eskura jarriko da, legez onartutako bitarteko baten bidez, kontratua
gauzatu dela ziurtatzen duen dokumentazioa. Gutxienez, hornidura kontratuak honako datu
hauek jasoko ditu:
a) Partzuergoaren datuak
1.
2.
3.
4.
5.

Sozietatearen izena
IFZ
Helbidea
Udalerria
Partzuergoak bezeroari laguntzeko duen telefonoa

b) Erabiltzailearen datuak
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izen-abizenak edo sozietatearen izena
Zein helbidetarako eskatzen duen zerbitzua
Udalerria
IFZ
Zein jardueratarako eskatzen den zerbitzua
Tarifa

c) Kontagailuaren datuak
1. Kontagailuaren diametroa
2. Kontagailuaren jabetza
d) Ekonomia eta zerga mailako aipamenak
1.
2.
3.
4.

Kontagailua
Instalazioa
BEZ
Aurreko zerbitzuen erregularizazioak

e) Ordaintzeko modua
1. Partzuergoaren bulegoa
2. Bankuko helbideratzea
3. Bestelakoak
f)

Zerbitzu-kontratua luzatutako tokia eta eguna

g) Partzuergoko ordezkariaren eta erabiltzailearen sinadura

58. artikulua - Kontratuko subrogazioa
1. Kontratuaren titularra hiltzen denean, hornidurak egiten diren jabetzan edo etxebizitzan edo
lokalean kausatzailearen edozein ondorengo edo legatu-hartzaile subrogatu ahal izango da
haren eskubide eta betebeharretan; betiere, aldez aurretik edozein kontzepturengatiko zorrak
kitatzen badira.
2. Egintza eragilea gertatu zen egunetik hasi eta hurrengo sei hileetan erabili beharko da
subrogaziorako eskubidea.

59. artikulua - Kontagailu nagusi bidezko kontratuak
1. Kontagailu bakarrez hornitutako higiezin, urbanizazio edo industrialdeetan, Jabeen Erkidegoko
kideak izango dira erantzule solidarioak eta zatitu gabeko jabetza-eskubidea izango dute,
hornidurak eragindako betebeharrei dagokienez; bai eta hirigintza legerian aurreikusitako
Hirigintza Erakunde Laguntzaileak ere.
2. Kasu horietan, zerbitzua kontratatzeko, beharrezkoa izango da Jabeen Erkidegoa, Hirigintza
Erakunde Laguntzailea edo hornitu beharreko multzoaren titulartasuna edo kideekiko
zerbitzugintzaren ardura bere gain hartzen duen erakundea legez eratuta egotea.
3. Partzuergoaren aurreko kudeaketetan Erkidego edo Erakunde horien izenean jarduteko,
beharrezkoa izango da euren berariazko eskuespena izatea, edo oro har, euren legezko
ordezkari bezala jarduten dela egiaztatzea, euren Estatutuen eta ezarri beharreko gainerako
arauen arabera.
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HIRUGARREN ATALA.- BALDINTZA OROKORRAK
60. artikulua - Hornidura-motak
Helburu duen erabileraren arabera, honela tipifikatzen da hornidura:
1.

mailako sareko hornidurak:
Euren jardueraren ezaugarriak direla-eta, urtero segundoko lau litroko edo hortik gorako
bolumena duten batez besteko emariak eskatzen dituzten erabiltzaileei zuzendutakoak
(etxebizitzak ez direnean), beti ere Partzuergoaren Saretik zuzenean hornitzen badira.

2. Bigarren mailako sareko hornidurak:
Gainerako hornidurak dira, eta aldi berean, honako mota hauetakoak daude kontsumoaren
helburuaren arabera:
Etxeko erabileretarako hornidurak; etxebizitzetan egiten direnak dira, beti ere bertan inolako
industria, merkataritza edo lanbide jarduerarik egiten ez bada. Ongintzazko
establezimenduetarako hornidurak eta etxeko ur beroko instalazio zentralizatuak ere barne
hartuta daude.
2.1. Udal bulego eta kiroldegietarako hornidurak eta udal aurrekontuaren
bestelako hornidurak.

konturako

2.2. Industria, merkataritza eta zerbitzu establezimendu, nekazaritza jarduera, Foru Aldundiko,
Autonomia Erkidegoko eta Estatuko Administrazioko bulego, Erakunde autonomiadun,
suteen aurkako sare-ahoetarako hornidurak eta artikulu honetako beste epigrafeetan
barne hartuta ez dagoen beste edozein horniduratarako.
2.3. Obretarako eta abarretarako aldi baterako hornikuntza.
2.4. Behin betiko hornikuntzari ematen zaion trataera bera emango zaie, baina eskatzaileak
amaieran hartunearen deuseztatzearen eta kontratuaren baja egitearen mende egongo
dira.

61. artikulua - Kontratuaren iraupena
1. Zerbitzuaren kontratazioa mugagabea izango da. Nolanahi ere, erabiltzaileak iraungitzeko
eskatu ahal izango du edozein unetan, betiere, eskabidearen egunera arteko kontzeptu
ordaingabeak kitatu ondoren eskatzen badu.
2. Lanetarako, lokal mugikorretako aldibateko ikuskizunetarako eta, oro har, noizbehinkako
jardueretarako hornidurak aldi baterakoak izango dira.

62. artikulua - Iraupen laburreko kontratuak
Hiru hiletik beherako iraupena duten kontratuetan, edo -instalazioak aldi baterakoak edo behinbehinekoak direlako- zerbitzua kopuru edo emari finko baterako edo erabilera-denbora
unitatearen arabera aldez aurretik zehaztutako zenbateko baterako kontratatzen den
kontratuetan, aldez aurretik kitatu ahal izango dira kontsumoak. Zenbatesteko orduan, hornidurak
helburu duen jarduera, horniduraren iraupena eta aurreikusitako kontsumoa hartuko dira kontuan.
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63. artikulua - Kontratuen bereizketa
1. Zerbitzu-motaren araberako kontratuak zehaztuko dira. Beraz, derrigorrezkoa izango da
aparteko kontratuak luzatzea tarifa edo baldintza desberdinak eskatzen dituzten guztientzat.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutakoaren ondorioz, kontratu bakoitza dagokion helburuari atxikiko
zaio, erabilera desberdinetan eraginik izan gabe.

64. artikulua - Klausula bereziak
Kontratuek ezin izango dute jaso Ordenantza honen aginduen aurkako klausula berezirik, ez eta
ezarri beharreko gai honi buruzko beste edozein indarreko xedapenen aurkakorik ere.

65. artikulua - Suteen kontrako zerbitzuetarako kontratuak
1. Eraikin, lokal edo areto jakin bateko suteak itzaltzeko instalazioak hornitzeko asmoz
emandakoak izango dira suteen aurkako hornidurak.
2. Beste edozein helburutarako instalazioetatik erabat aparte jarriko dira suteen aurkako
instalazioak, eta bertatik, ezin izango da beste erabilera baterako inolako eratorpenik egin.
Suteen kontrako borrokarako hornidura kontratatzen denean, Partzuergoak delako instalazioan
kontagailu bat egotea eskatu ahal izango du. Ez intrusiboa izango da, hornidura biltegian egin
ezean; kasu horretan, ezaugarri zehatzeko kontagailu bat instalatu ahal izango da, egindako
kontsumoak modu egokian neurtzeko.
Era berean, debekatuta dago instalazio horietatik ura hartzea; sutea edo horretarako probak
egon ezean. Partzuergoaren derrigorrezko eskuespena izan beharko da, hornidura horiek
instalazioaren aldizkako probetan erabiltzeko.
3. Suteen aurkako hornidura kontratatzeko, aldez aurretik gauzatu beharko da Partzuergoaren
eta erabiltzailearen arteko kontratua.
Kontratu horiek ohiko hornikuntza edo hornidurakoen izapide eta izaera bera izango dute.
Beraz, arauzko agindu berberei atxikiko zaizkie.

66. artikulua - Doakotasunaren debekua
Ur edo bestelako zerbitzuen hornidurak ez dira inolaz ere doan emango.

67. artikulua - Kontratuaren ukapena
1. Partzuergoari dagokio ur-hornidura emateko ahalmena, indarreko arauei eutsita.
2. Honako kasu hauetan ukatu ahal izango da zerbitzuaren kontratazioa:
a) Hornidura eskatzen duen pertsonak edo erakundeak kontratua sinatu nahi ez duenean,
edo, hala badagokio, Ordenantza Fiskalaren araberako kontzeptuak ordaindu nahi ez
dituenean, edo eskatutako agiriak aurkezten ez dituenean.
b) Eskatzailearen instalazioak arauzko baldinztak betetzen ez dituenean.
Halakorik gertatuz gero, Partzuergoak eskatzaileari adieraziko dio zeintzuk diren
instalazioan aurkitutako akatsak, eskatzaileak konpondu ditzan.
c) Horniduraren eskatzaileak Partzuergoaren Ordenantza Fiskaleann aurreikusitako
zerbitzugintzagatiko edozein tasaren zenbatekoa ordaintzeari uzten dionean, betiere, urOrdenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua
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horniduraren edo, hala badagokio, beste edozein etxebizitzatako isurketaren ondorioz
sortu badira.
d) Eskaria egiten den etxebizitzan edo lokalean aldez aurretiko beste hornikuntza kontratu bat
baldin badago eta hornikuntzaren baja eta hari dagokion kitapena eta tasen ordainketa
egin ez bada.

68. artikulua - Zerbitzugintza etetearen oinarria eta arrazoiak
1. Zerbitzuaren aribide egokia ziurtatzeko neurria da zerbitzugintzaren etendura. Partzuergoak
honako hau erabaki ahal izango du, bere administrazio-ahalmenen arabera:
a) Zerbitzugintza-harremanaren iraungipena edo etendura, nagusia edo osagarria, jatorri
duen urratze-espedientearen ebazpena betearazteko neurri bezala.
b) Ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko behin-behineko neurri bezala, urratzeespedientea bideratu bitartean.
c) Kautelazko neurri bezala, horrela jasota dagoen kasuetan, zehapen-espedienteen
ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko.
d) Ordenantza honetan edo bere garapen-arauetan aurreikusitako beste edozein
suposamendutan, zerbitzuaren aribide egokia ziurtatzeko.
2. Dena dela, Partzuergoak honako egitezko suposamendu hauetan eten ahal izango du
hornidura:
a) Erabiltzaileak zerbitzugintzak sortutako tasen zerga-zorraren jarraikako hiru (3) kitapen
borondatezko epean ordaintzen ez dituenean, edo jakinarazitako egunetik hasi eta
bederatzi (9) hileko epean kitapen bat ordaintzen ez duenean.
b) Iruzurragatiko tasen zerga-zorraren kitapenak sortutako zenbatekoak jakinarazitako
egunetik hasi eta hiru hileko epean ez ordaintzeagatik.
c) Hornidura kontraturik gabe erabiltzen denean, eta Partzuergoak aldez aurretik eskatu
arren, kontratua sinatu nahi ez denean.
d) Erabiltzaileak ura kontratazioan jasotako ez beste erabilera batzuetarako erabiltzen
duenean, eta Partzuergoak aldez aurretik eskatu arren, gauzatu nahi ez dituenean.
e) Erabiltzaileak kontratazio-agirian jasotako ez beste lokal edo etxebizitza batzuetarako
eratorpenak ezarri edo ezartzeko baimena ematen duenean.
f)

Kontraturik izan gabe, bere sareetan ur-kontsumoa duten eratorpenak aurkitzen direnean,
Partzuergoak berehala eten ahal izango du eratorpen horietako ur-hornidura.

g) Irakurketa egin, kontagailua aldatu edo instalazioak aztertzeko asmoz, Partzuergoaren
eskuespenaz gain nortasun-agiria daramaten langileei, erabiltzaileak, lan-orduetan edo
kanpoko aldearekiko ohiko harreman-orduetan, kontratatutako hornidura duen lokalean
sartzen uzten ez dienean. Halakorik gertatuz gero, egitateen akta egin beharko da, bi
lekukoren aurrean edo agintaritzaren agentearen aurrean.
h) Erabiltzailearen arduragabekeriagatik, ekipo zuzentzaileen instalazioari dagokionez,
hornikuntza-sareetan nahasmenduak gertatuz gero, eta erakunde eskudunek konpontzeko
emandako epea igaro ondoren.
i)

Partzuergoak ondorio horretarako emandako epean, erabiltzaileak kontagailuaren
erregistroa edo arketa eta barruko instalazioa ere aldatu nahi ez duelako; betiere,
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Ordenantza honek eskuesten duen edozein arrazoirengatik kontagailua aldatzeko
beharrezkoa balitz.
j)

Ustezko ur kutsagarriak itzuli ahal direla-eta, uraren erabilerak edo barruko instalazioen
kokapenak banaketa-sareko uraren edangarritasunean eragina izan ahal duenean, eta
erabiltzaileek egoera horiek ekiditeko beharrezko neurriak hartzen ez dituzten bitartean.
Halakorik gertatuz gero, Partzuergoak berehala eten ahal izango du hornidura.

k) Erabiltzailearen arduragabekeriagatik, bere instalazioetako matxuren konponketari
dagokionez, betiere, Partzuergoak idatzizko ziurtagiri bidez jakinarazi ondoren, hamar
egunetik gorako epea igaroko balitz matxura konpondu gabe.
l)

Instalazioak iruzur-asmoz manipulatuz gero.

69. artikulua - Zerbitzugintza eteteko prozedura
1. Partzuergoaren organo eskudunak erabakiko du zerbitzugintza eteteko espedientea irekitzea,
eta Toki Administrazioei ezarri beharreko prozedura-arauen arabera bideratuko da.
2. Erabiltzaileari irekitze-egintza jakinaraziko zaio, legeak aurreikusitako eran eta bideetako
batean. Hamar (10) eguneko epea izango du egoki deritzen alegazioak egiteko.
3. Horiek aztertuta, eta neurri hori hartzeko proposamena arrazoitzen duten egitateak eta
oinarriak indargabetu ezean, organo eskudunak irekiera ebatziko du eta interesdunari
jakinaraziko zaio. Izan ere, irekiera betearazlea izango denez, une horretatik bertatik eten ahal
izango da hornidura.
4. Partzuergoak ez du ur-hornidura etengo, ez jaiegunetan edo, edozein arrazoirengatik, zerbitzua
berrezartzeko izapide guztiak egin behar dituen bezeroen arretarako zerbitzu administratibo
eta tekniko osoa ez dagoen egunetan, ez eta inguruabar horietako bat ematen den egunaren
bezperan ere.
5. Etendura eragin zuten arazoak konpondutakoan, egun berean berrezarriko da zerbitzua, edo,
besterik ezean, hornidura-etenaldia eragin zuten arazoak konpondutako hurrengo lanegunean.
6. Nolanahi ere, ez da hornidura berrezarriko, etendura-neurria ekarri duen ekintzaren ondorioz
gastuak sortu badira eta erabiltzaileak kitatu ez baditu.

70. artikulua - Zerbitzugintza ez ordaintzeagatik etetearen berezitasunak
1. Ordenantza honen 67. artikuluaren 2. paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan aurreikusitako
etenduretan, bezeroak dagozkion kitapenen aurkako administrazio-errekurtsoa jarri izan balu,
Partzuergoak ezin izango dio hornidura eten, errekurtso hori administrazio bidetik ebazten ez
den bitartean.
Hori ebatzi ostean, eta ebazpenak egindako likidazioaren jatorria egiaztatzen badu, zerbitzua
eten ahal izango da, eta erabiltzaileak indarrean dagoen legediak onartzen dituen errekurtso
jurdisdikzionalak jarri ahal izango ditu.
2. Partzuergoak ezin izango du eten zorra zatikatzeko hitzarmenen bat bete duten bezeroen
hornidura, azken 30 egunetan ordainketa bat egin badute.
3. Etxebizitza kokatua dagoen Udaleko Gizartekintza Zerbitzuek zordunaren egoera ekonomikoa
aztertzeko espedienteren bat tramitatzen hasteari buruzko edozein jakinarazpenek, ordainketa
errazteko laguntza ekonomikoren bat jasotzeko aukerari dagokion neurrian, berehala ekarriko
du hornidura eteteko agindua bertan behera uztea.
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71. artikulua - Bat-bateko etendurarako prozedura
Ordenantza honetan berariaz aurreikusitako salbuespenetan, hau da, interes publikoen babesak
eskatuta hornidura bat-batean eteteko neurria hartzen denean, Partzuergoaren organo eskudunak
dagokion prozedurari hasiera ematea erabaki beharko du hamabost eguneko gehienezko epean,
neurri horren berrespena edo gora jotzea berariaz ebazteko 67. artikuluaren 2. paragrafoko j) eta f)
idatz-zatiak).

72. artikulua - Hornidura-kontratuaren iraungipena
Honako arrazoi hauengatik iraungiko da hornidura-kontratua:
1. Erabiltzaileak eskatuta. Kasu honetan, eskaera-datara arteko likidazioa egingo da, hortaz,
kontagailua ur hartunean behar bezala zigilatuta eduki behar delarik, telelekomunikaziogailuekin batera, non eta ez denean behar beharrezkoa kontagailua kentzea eta hornikuntzapuntua taponatzea edo zigilatzea.
2. Aldi baterako kontratuen epeak amaitu direlako.
3. Dagokion espedientea aldez aurretik bideratuta, hornitutako finkako egoileen erabileragatik
edo barruko instalazioen baldintzengatik, sarearen segurtasunerako eta uraren
edangarritasunerako arriskutsuak direlako edo gainontzekoei kalteak eragin ahal dizkietelako;
betiere, konpontzerik ez badute.
4. Dagokion espedientea aldez aurretik bideratuta, erabiltzaileak hornidura-kontratua edo horrek
eragindako betebeharrak bete ez dituelako.
5. Hornidura kontratatu zuen finka eraitsi, handitu edo aldatu delako.
6. Erabiltzailearen heriotza, subrogazio-kasuetan izan ezik; eta erabiltzailearen iraungipena,
pertsona juridikoen kasuetan.
7. Zerbitzugintzak sortutako tasen zerga-zorraren jarraikako hiru (3) kitapen borondatezko epean
ez ordaintzeagatik, edo jakinarazitako egunetik hasi eta bederatzi (9) hileko epean kitapen bat
ez ordaintzeagatik; eta oro har, Ordenantza honen 67. artikuluaren 2. paragrafoan
aurreikusitako arrazoiren batengatik zerbitzugintza eten zenetik hiru hilabete igarotzeagatik,
eta betiere, erabiltzaileak etendura eragin zuten arrazoiak desagerrarazteko beharrezko
neurriak hartu ez baditu.
Ondorio horietarako, epe horietan erabiltzaileak ordaindu ez badu edo beharrezko neurriak
hartu ez baditu, zerbitzugintzari uko egiten diolako presuntzioa ekarriko du berekin.
8. Ordenantza honetan edo, hala badagokio, ezarri beharreko beste edozein xedapenetan
berariaz adierazitako arrazoiengatik.
9.

Artikulo honetako 1. paragrafoan jasotako kasuan izan ezik, kontratua iraungi egingo da,
Partzuergoak kontagailua kendu edota hartunearen zigilua kentzea bermatzen duenetik.

V. KAPITULUA.- IRAKURKETAK ETA TASEN ORDAINARAZPENA
73. artikulua - Irakurketaren aldizkakotasuna
Kontsumoak edo, hala badagokio, Zerga Ordenantzak aurreikusitako eta ur-kontsumoak sortutako
tasen ordainarazpenak oinarri dituen gainerako magnitudeak edo, hala badagokio, isurketa
zenbatekotzeko asmoz, kontagailuak eta neurtzeko tresnak hilero irakurriko dira lehen mailako
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sareko zerbitzuetan eta/edo euren baliabideak dituzten zerbitzuetan; eta hogeita hamar (30)
egunetik ehun eta hogei (120) egunera bitarteko aldian, bigarren mailako sareko zerbitzuetan.
Azken kasu horretan, aldiak eta hiruhilekoak bat egingo dute, ahal bada.
1. Ekipo mugikorren bidez kontrolatutako noizbehinkako hornidurak ematen diren kasuetan,
bezeroak, kasuan kasuko kontratuek zehaztutako egunetan, aipatutako neurketa-ekipoak
aurkeztu behar izango ditu Partzuergoaren bulegoetan, irakurri ahal izateko.

74. artikulua - Irakurtzeko sistema
1. Kontagailuaren edo dagokion neurketa-tresnaren irakurketa lortzeko, zerbitzua kudeatzeko
sistema tekniko egokienak erabili ahal izango ditu Partzuergoak.
2. Partzuergoko langileek edo berak eskuetsitako pertsonek irakurriko dituzte kontagailuak.
Batzuek nahiz besteek behar bezala kreditatuta egon behar dute.
3. Partzuergoak ez du beste irakurketa sistema batzuen ardura hartuko. Soilik berariaz
onartutakoak eta jarduera-eremu bakoitzari esleitutakoak hartuko ditu bere gain.

75. artikulua - Ordainarazi beharreko kontsumoak zehaztea
Honako prozedura hauek erabiliko dira kontsumitutako ur-kopurua zenbatekotzeko:
1. Jarraikako bi irakurketaren arteko adierazleen aldea.
2. Kontsumoen zenbatespena, hiruhileko horretan ez denean irakurri edo Partzuergoko langileen
ohiko lan-ibilbidean zehar kontagailua irakurtzerik ez dagoenean eta kontagailua badabilela
uste denean.
Zenbatespena egiteko, aurreko bi urteetako aldi berean egondako eguneroko kontsumoen
batez bestekoa taxutuko da. Gero, eguneroko batez besteko kontsumo hori egungo aldiko
egun-kopuruari ezarriko zaio.
Aurreko ahapaldian aipatutako eguneroko batez besteko kontsumoa lortzeko datu historikorik
ez badago, aurreko aldietan jasotakoen arabera taxutuko dira kontsumoak.
Zenbatespen bidezko fakturazioa konturakoa izango da. Izan ere, benetako irakurketak
erdiesten diren hurrengo aldietako fakturazioan erregularizatuko da gehiegizko edo gutxiegizko
egoera, preskripziorik ematen ez den bitartean.
Erabiltzaile baten kontagailua hamabi hiletan zehar irakurtzerik ez badago, orri bat emango
zaio hiru eguneko epean, gehienez ere, Partzuergoari bidali diezaion. Bertan, kontagailuaren
irakurketa eta eguna zein ordua adieraziko dira, beharrezkotzat joz gero, Partzuergoaren
langileek egiaztatzeko aukera izan dezaten.
3. Kontsumoen ebaluazioagatik, irakurketaren unean kontagailuan gorabeheraren bat dagoenean
(irakurketa eza barne), edo indize bakarra dagoenean, aurrekoa baliorik gabe geratzearen
ondorioz.
Erabiltzailearen kontsumo-sistemak zehaztuko du ebaluatutako kontsumoaren taxuketa. Horiek
horrela, kontsumoak egonkorrak direnean, zenbatespenerako zehaztutako prozeduraren
arabera fakturatuko da. Bestela, jarri ondorengo 30 egunetan kontagailu berriak izan dituen
edukieren arabera erdietsiko da fakturatu beharreko emaria.
Aldi batean kontagailu bat egiaztatzen bada, desmuntatu arteko emariak hartuko dira kontuan
fakturazioa taxutzeko, betiere, egiaztapenaren emaitzak ondo dabilela frogatzen badu.
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Ebaluazio bidezko fakturazioa behin-betikoa izango da. Beraz, aurretik edo ondoren jasotako
kontsumoek ez dute inolako eraginik izango.

76. artikulua - Kitapenen erregularizazioa
Kontagailuaren akats edo matxuragatik behar ez bezalako zenbatekoak kitatuz gero, okerreko
kitapenek erasandako aldia erregularizatuko da, gehienez ere 6 hilabete.

77. artikulua - Ustekabeko matxurek eragindako murrizketak
1. Barrualdeko instalazioetan erabiltzailearen ohiko kontsumoen bolumena andeatzen duten
ezkutuko matxurak daudela egiaztatuz gero, Partzuergoak ohiko batez bestekoa gainditzen
duen kontsumoa hiruhilekoko 25-75 m3 tarterako ezarritako prezioan fakturatuko du, etxeko
erabiltzaileak badira. Prezio bera ezarriko da saltokiak, industriak eta bestelakoak epigrafean.
Kontagailu orokorren kasuan, atal honetan aipatzen den murrizketa Erkidegoaren instalazio
orokorrean gertatutako matxuretan aplikatuko da soilik.
2. Saneamenduaren oinarri zergagarria hornitutako ur kopuruaren arabera ezartzen den kasuetan
ere aplikatu ahal izango da.

78. artikulua - Tarifen egitura
1. Partzuergoaren Ordenantza Fiskalean jasotakoa izango da zerbitzugintzak eragindako eta urhornidurak sortutako tasen egitura, osaketa, elementuak eta zenbatekotzea.
2. Era berean, zerbitzugintzak sortutako gainerako tasen osagaiak araupetuko ditu Ordenantza
Fiskalak, hau da, kontagailuei dagozkienak: hornidura eta aldaketa, alokera, muntaketa eta
desmuntaketa, lekuz aldatzea, artapena; hartuneen betearazpenari dagozkionak; eta azkenik,
ikuskaritza jarduerari dagozkionak; Ordenantza honetan aurreikusitako suposamendu eta
baldintzetan.

79. artikulua - Tasak kitatzeko betekizunak
Partzuergoak ordainarazitako tasa desberdinei ezarri beharreko zerga arloko xedapenek eskatutako
bestelako betekizunei kalterik egin gabe, honako osagai hauek izango dituzte zerbitzugintzak
sortutako tasen kitapenek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Kitapenaren zenbakia eta identifikazioa
Kitapenak aipatzen duen/dituen kontzeptu ezargarria/k eta arauen babesa
Fakturatutako aldia (zergaldia)
Kontagailuaren irakurketak, hartu ahal izan direnetan
Kontsumoa, edo fakturatutako beste magnitude bat (zerga oinarria)
Kontsumo atal edo tarteen xehetasuna
Zenbatekoen xehetasuna kontzeptuen arabera
Ezarritako tarifa/k
Zerga oinarria, BEZ tasa eta kuota
Ordaindu behar duen subjektu pasiboaren izena
Zerbitzuaren helbidea
Partzuergoaren IFZ
Kitapenaren kontra egiteko bitartekoak
Ordaintzeko tokia, epea eta modua
Borondatezko epean ordaindu ezean, aldi betearazlea irekiko dela adierazten duen oharra.
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80. artikulua - Fakturazioa erabiltzaileari
Partzuergoak kapital guztiz porpiodun Merkataritza Sozietate baten esku utzi ahal izango du
hornikuntza edo/eta saneamendu zerbitzuen erabiltzaileen fakturazioa, unean-unean indarrean
dauden tarifa eta zergak ezarrita. Era berean, unean-unean indarrean dagoen Hornikuntza eta
Saneamendu zerbitzuen prestazioagatiko Tasak arautzan dituen Ordenantza Fiskalean ezarritako
baldintzetan eta eppetarako egingo da fakturazioa, Bilbao Bizkaia Ur Partuergoaren esparruan.

81. artikulua - Ordaintzeko moduak
1. Ordaindu beharra dutenek honela ordaindu ahal izango dituzte Ordenantza honek aipatutako
zerbitzugintzak sortutako tasen zerga-zorrak:
a) Edozein Banku Erakundetan edo Aurrezki Kutxatan helbideratuta.
b) Esku-dirutan edo adostutako bankuko txeke baten bidez ordainduta, Partzuergoaren
edozein bulegotan.
c) Posta-igorpen bidez edo Partzuergoko banku-kontuan sartuta, ordaindu beharreko zergalikidazioa adierazita.
d) Legeak onartutako beste edozein ordainkeraren bidez.
2. Partzuergoak esku-dirutan egiten diren likidazioen ordainketa eskatu ahal izango du, hurrengo
kasuetan:
a) Hornikuntzan baja eskatzeagatik sortutako amaierako likidazioak.
b) Borondatezko epetik at ordain daitekeen edozein likidazio.

82. artikulua - Aldi betearazleko bilketa
Ordenantza Fiskalean aurreikusitako baldintzetan, Ordenantza honek aipatutako zerbitzuengatiko
tasen kitapenak borondatezko epean ordaindu ezean, aldi betearazlea irekiko da, eta
premiamendu-bidezko ordainarazpena.

VI. KAPITULUA.- ERREKLAMAZIOAK, ERREKURTSOAK ETA JURISDIKZIOA
83. artikulua - Araubide juridikoa eta prozedura
1. Toki Administrazioen jarduketa eta prozedura eraentzen duten xedapenen menpekoak izango
dira, Ordenantza honek aipatutako zerbitzugintza emateko esleituak dituen ahalmenak eta
gainerako eginkizunak betearazteko orduan, Partzuergoak ematen dituen egintzak, eta oro har,
erabiltzaileekiko harremanak.
2. Horri lotuta, aipatutako xedapenek aurreikusitako baldintzetan, erabiltzaileek erreklamazioak,
eskaerak eta argibide-eskabideak egin ahal izango dituzte Partzuergoaren organoen aurrean.

84. artikulua - Organo eskudunak
Ordenantza honek aurreikusitakoaren arabera, Partzuergoak hartu beharreko ebazpenak bere
Zuzendaritza Batzordearen eskumenekoak izango dira, beste organo bati berariaz esleitutako
kasuetan izan ezik.
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85. artikulua - Errekurtsoen araubidea
1. Zuzendaritza Batzordearen egintzek eta, oro har, Partzuergoaren organoek ematen dituztenek,
administrazio-bideari ematen diote amaiera. Era berean, euren aurkako birjarpenezko
aukerabide-errekurtsoa jarri ahal izango da, eman zituen organo beraren aurrean. Bestela,
zuzenean egin daiteke euren kontra, administrazioarekiko auzibideko jurisdikzio-ordenaren
aurrean.
2. Administrazio Publikoen Araubide Juridiko eta Administrazioko Prozedura Erkideari buruzko
Legeak ezarritakoa izango da birjarpenezko aukerabide-errekurtsoaren eta egokia izan
daitekeen beste edozein errekurtsoren araubide juridikoa.
3. Arau orokor bezala, errekurtsoak jartzeak ez du etengo ihardetsitako ebazpenaren
betearazpengarritasuna, legearen arabera neurri hori egokia den suposamenduetan izan ezik
edo Partzuergoak, neurri hori hartzearen zergatia behar bezala adierazita, eta hala badagokio,
kasuan kasuko kautelazko neurriak ezartzen dituen kasuetan izan ezik.
4. Zerga-xedapenetan aurreikusitako errekurtsoen araubidea ezarriko zaie, Ordenantza honek
aipatutako zerbitzuek sortutako tasen ezarpen eta eragingarritasunari dagozkien prozedurei,
Ordenantza Fiskalean zehaztutako baldintzetan.

86. artikulua - Errekurtsoak ez beste prozedurak
Aurreko artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, subjektiboki nahiz Ordenantza honen helburu
den eremuan eragina izateagatik ezarri ahal zaizkion administrazio-xedapenetara egokituko da
Partzuergoa; betiere, birjarpenezko aukerabide-errekurtsoaren ordez, ihardespen, erreklamazio,
adiskidetza eta arbitraje prozedurak erabiltzeko aukera aurreikusten badute, organo bilduen edo
hierarkia-instrukzioen menpekoak ez diren Batzorde berezien aurrean aurkezteko.

87. artikulua - Jurisdikzio eskuduna
Administrazioarekiko Auzibideko Jurisdikzioko organoei dagokie Ordenantza honen eremuak
aipatutako zerbitzuaren harremana dela-eta Partzuergoaren eta erabiltzaileen artean sortu
daitezkeen auzigaien ezagutza.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA
1. Honako arau hauek indargabetzen dira:
a) Lehen mailako Sareko Uraren Zerbitzugintza, Ustiapena eta Banaketari buruzko Araudia,
“Bilbo Handia” Eskualdeko Ur eta Saneamendu Partzuergoko Biltzar Nagusiak 1973ko
abenduaren 28ko Bilkuran onartutakoa.
b) Ur Hornidurarako barruko Instalazioetarako Arau Bereziak (“Bezeroen Kudeaketarako
Araudia”), “Bilbo Handia” Eskualdeko Ur eta Saneamendu Partzuergoko Biltzar Nagusiak
1976ko apirilaren 1eko Bilkuran onartutakoak.
2. Era berean, Ordenantza honen maila bera edo hortik beherakoa duten xedapen guztiak
indargabetzen dira, ezeztatu edo kontra egiten dioten neurrian.
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AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau 2020ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.
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