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LAUDIO UDALMUGARTEA EDATEKO
UREZ HORNITZEKO
UDAL ZERBITZUAREN
ERREGELAMENDUA

Udalabatzarrak 2013ko uztailaren 29an onartu zuen hasierako izaeraz
Hasierako onarpenaren argitalpena ALHAOn: 2013-08-12ko 91. zenbakian
2013ko irailaren 18an onartu zen behin betiko izaeraz
Behin betiko onarpenaren argitalpena ALHAOn: 2013-10-04ko 114. zenbakian
Indarrean sartu: 2013-10-24
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LAUDIO UDALA EDATEKO UREZ HORNITZEKO UDAL ZERBITZUAREN
ERREGELAMENDUA
AURKIBIDEA
I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK.
1. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAREN UDAL ZERBITZUA ZERBITZU PUBLIKO
GISA.
2. ARTIKULUA.- XEDEA
3. ARTIKULUA.- ARAU OROKORRAK
4. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN NAHITAEZKO IZAERA
II. KAPITULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ETA ABONATUEN BETEBEHARRAK
ETA ESKUBIDEAK.
5. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN BETEBEHARRAK.
6. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ESKUBIDEAK.
7. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN BETEBEHARRAK.
8. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN ESKUBIDEAK.
III. KAPITULUA.- HARPIDETZEKO KONTRATUAK ETA POLIZAK.
9. ARTIKULUA.- HORNITZEKO ESKAERA.
10. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUAREN AURRETIKO BALDINTZAK.
11. ARTIKULUA.- KONTRATATZEARI UKO EGITEKO ARRAZOIAK.
12. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUA.
13. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN LEKUALDAKETA ETA ALDATZEA.
14. ARTIKULUA.- SUBROGAZIOA.
15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN XEDEA ETA HELMENA.
16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA.
17. ARTIKULUA.- HORNIDURA ETETEKO ARRAZOIAK.
18. ARTIKULUA.- ETETEKO PROZEDURA.
19. ARTIKULUA.- KONTRATUA HUTSALTZEA.
IV. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN BALDINTZAK.
20. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN IZAERA.
21. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN BALDINTZAK.
22. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN GALDAGARRITASUNA.
23. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN JARRAITUTASUNA.
24. ARTIKULUA.- ALDI BATERAKO ETENAK.
25. ARTIKULUA.- UR-ERRESERBAK.
26. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN MURRIZKETAK.
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27. ARTIKULUA.- SUTEEN AURKAKO ZERBITZUAREN HORNIDURA.
V. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN INSTALAZIOA.
28. ARTIKULUA.- BANAKETA-SAREA.
29. ARTIKULUA.- ARTERIA.
30. ARTIKULUA.- EROANBIDEAK.
31. ARTIKULUA.- HARGUNEAK.
32. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
VI. KAPITULUA.- HARGUNEAK.
33. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EMAKIDA.
34. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EZAUGARRIAK.
35. ARTIKULUA.- ESKAERAK IZAPIDETZEA.
36. ARTIKULUA.- EGITEA ETA ZAINTZEA.
37. ARTIKULUA.- HARGUNEETARAKO ETA BARRUKO INSTALAZIOETARAKO
OSASUN-NEURRIAK.
38. ARTIKULUA.- ARAUBIDE ERKIDEKO LURRAK.
39. ARTIKULUA.- ERAIKIN BERRIAK ERAIKITZEA.
40. ARTIKULUA.- OBRETARAKO BEHIN-BEHINEKO UR-HORNIDURA.
41. ARTIKULUA.- URBANIZAZIO PRIBATUAK.
VII. KAPITULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
42. ARTIKULUA.- BALDINTZA OROKORRAK.
43. ARTIKULUA.- IKUSKATZEKO AHALMENA.
44. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIO EZ-SEGURUAK.
45. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK ALDATZEA.
VIII. KAPITULUA.- NEURTZEKO TRESNAK.
46. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ERABILI BEHARRA.
47. ARTIKULUA.- NEURGAILUEN EZAUGARRI TEKNIKOAK.
48. ARTIKULUA.- KONTAGAILUEN KOKAPENA.
49. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ESKURATZEA.
50. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEA ETA ZIGILATZEA.
51. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEKO ESKAERA.
52. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IPINTZEA ETA KENTZEA.
53. ARTIKULUA.- LEKUZ ALDATZEA.
54. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA MANIPULATZEA.
55. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK ORDEZKATZEA.
IX. KAPITULUA.- IRAKURKETAK, KONTSUMOAK ETA FAKTURAZIOAK.
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56. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IRAKURTZEA.
57. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN KALKULUA. ZENBATETSITAKO
KONTSUMOAK.
58. ARTIKULUA.- FAKTURAZIOA.
59. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK.
60. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK ORDAINTZEKO ERA.
61. ARTIKULUA.- ERREKLAMAZIOAK.
62. ARTIKULUA.- KONTSUMO PUBLIKOA.
X. KAPITULUA.- TARIFEN ARAUBIDEA.
63. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN TARIFA.
64. ARTIKULUA.- TARIFEN ARAUBIDE EGUNERATUA.
XI. KAPITULUA.- IRUZURRAK ETA ARAU-HAUSTEAK. ONDORIOAK.
65. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAKO IRUZURRAK.
66. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK. SAILKAPENA.
67. ARTIKULUA.- IRUZURREN EDO ARAU-HAUSTEEN ONDORIOAK. ZIGORRAK.
PROZEDURA.
68. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN LIKIDAZIOA.
XII. KAPITULUA.- ESKUMENAK ETA ERREKURTSOAK.
69. ARTIKULUA.- UDAL ZERBITZUAREN ESKUMENA.
70. ARTIKULUA.- ADMINISTRAZIO-EBAZPENAK.
XIII. KAPITULUA.- ERREGELAMENDUAZ.
71. ARTIKULUA.- BERA BETETZEKO NAHITAEZKOTASUNA.
72. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA ALDATZEA.
73. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA INTERPRETATZEA.
ERANSKINA.- UR-HARGUNEETARAKO ARAU TEKNIKOAK.
I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK.
1. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAREN UDAL ZERBITZUA ZERBITZU PUBLIKO
GISA.
LAUDIO Udalak hasiera emango dio urez hornitzeko udal zerbitzua emateari, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluan
adierazitako betebeharra betetzeko xedeaz.
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Zerbitzuak une oro izango du udal zerbitzuaren kalifikazioa.
2. ARTIKULUA.- XEDEA.
Erregelamendu honen xedea da zerbitzua ematen duen erakundearen eta zerbitzuharpidedunen arteko harremanak arautzea, horretarako, alderdietariko bakoitzarentzako
oinarrizko betebeharrak eta eskubideak adierazita.
3. ARTIKULUA.- ARAU OROKORRAK.
LAUDIO Udalak hasiera emango dio urez hornitzeko udal zerbitzua emateari,
indarreko arau ezargarrien arabera, bai toki mailan, bai osasun mailan.
Etxeak edateko urez hornitzeko zerbitzua erregelamendu honetan ezarritakoaren
arabera antolatuko da, baita martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak ezarritakoaren
arabera ere, zeinaren bidez onartu ziren Eraikuntzako Kode Teknikoa eta bera osatzen duten
oinarrizko dokumentuak, batez ere, honako hauei dagokienez: HS-4 Osasungarritasuna eta
HS-5 Ur-hustea.
4. ARTIKULUA.- ZEBITZUAREN BETEBEHARREKO IZAERA.
1.- Udalaren egitekoa: Udalak etxeak edateko urez hornituko ditu, baldin eta interesatuek
eskatzen badute, erregelamendu honek ezarritako baldintzetan eta unean-uneko arau
ezargarriekin bat.
2.- Administratuek nahitaez hartu beharra: indarreko legeetan ezarritakoaren ondorioetarako,
funtsezko eskakizuna da urbanizazio orok izatea edateko uren zerbitzuko sare orokorrarekiko
lotunea edo instalazioa. Hori dela eta, ez da hiri-lurretan eraikitzeko lizentziarik emango,
baldin eta Udal Administraziora ekarritako urbanizazio edo obra proiektuek ez badute
instalazioa edo hornidura-sarearekiko lotunea jasotzen, beharrezko bermeekin, unean-uneko
legeen arabera eta indarreko plangintzarekin bat; eta horien berri emango zaio Udal Urzerbitzuari, badauden sareak zabaldu, berritu edota hobetzea ekartzen badute, hamar eguneko
epean txosten teknikoa egiteko xedeaz, zerbitzuan izango duen eraginari edo aukera egokienei
buruzko txostena, alegia, kasuan kasu.
II.
KAPITULUA.UDAL
UR-ZERBITZUAREN
BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK.

ETA

ABONATUEN

5. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN BETEBEHARRAK.
- Horniduraren betebeharra: udal-mugarteko hiri-lurren barruan eta edateko ura
banatzeko udal sarea instalatuta dagoen zonaldeetan, Udal Ur-zerbitzuak urez hornitzeko
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zerbitzua eman behar die hala eskatzen dutenei, erregelamendu honek ezarritako baldintzekin
eta ezargarri diren gainontzeko xedapenekin bat.
- Instalazioen kontserbazioa: Udal Ur-zerbitzuak hornidura-sareak eta -instalazioak
egoera onean iraunarazi eta kontserbatu behar ditu, baita harguneak ere, 31. artikuluko c)
idatzi-zatian aurreikusitako erregistro-giltzaraino edo jabetzaren mugetaraino, giltzarik egon
ezean edo jabetzaren mugetatik urrun egonez gero.
- Zerbitzuen erregulartasuna: Udal Ur-zerbitzuak etengabeko ur-banaketa bermatu
behar du, horniduran jasotako bolumenetan eta erregulartasunez, baita gerora agertu eta
aurreikusi ezin daitekeen inguruabarren batek haren ekonomian subertsiorik eragingo balu
ere, erregelamendu honetako 24. artikuluan adierazitako salbuespenetan izan ezik.
- Hornitutako uren kalitatea: Ur-zerbitzuaren ardura da edateko uren kalitateak
Administrazioak une oro finkatutako osasungarritasun-baldintzak betetzea. Beharreko
analisiak egingo ditu, kontsumo publikorako edateko uren kalitatea kontrolatzeaz eta bera
hornitzeaz unean-unean indarrean dauden arauen arabera.
- Instalazioetako bisitaldiak: Udal Ur-zerbitzuak irakaskuntza zentroekin eta
agintariekin batera lan egin behar du, ustiapen-beharrizanak oztopatu barik, harpidedunei,
erabiltzaileei edo pertsona orori erraztearren instalazioek nola funtzionatzen duten jakin
dezaten.
- Erreklamazioak: Ur-zerbitzuak idatziz egindako erreklamazioak erantzun behar
ditu, gehienezko 10 egun balioduneko epean.
- Tarifak: Udal Ur-zerbitzuak ezarrita dituen hornidura-mota bakoitzari ezarri behar
dizkio Udalak une bakoitzean onartuta dituen tarifak.
- Premiazko abisuak: Udal Ur-zerbitzuak abisuak jasotzeko zerbitzu iraunkorra izan
beharko du, harpidedunek edo erabiltzaileek edozein ordutan bertara jo ahal izateko, matxuren
berri emateko edota informazioa jasotzeko, larrialdirik izanez gero.
6. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ESKUBIDEAK.
Udal Ur-zerbitzuak suerta dakizkiokeen egoera zehatzetan izan ditzakeen eskubideak
kaltetu barik, oro har, honako eskubide hauek izango ditu:
- Barruko instalazioak ikuskatzea: Udal Ur-zerbitzuak, indarreko legeek
administrazio-organoei ematen dizkien eskumenak kaltetu barik, hornidurako barruko
instalazioak ikuskatzeko, berrikusteko eta esku hartzeko eskubidea izango du, edozein
arrazoirengatik erabilerarik edo zerbitzurik badute edo izan ahal badute, erregelamendu
honetan ezarritako mugak izanik.
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- Fakturazio bidezko kobrantza: Udal Ur-zerbitzuak eskubidea du bere bulegoetan
edo horretarako jarritako tokietan fakturazioen edo karguen zenbatekoak jasotzeko,
harpidedunak erregelamendu bidez eskatuta. Kobrantzarik izan ezean, 18. artikuluan
aipatutako urratsak emango dira (Eteteko prozedura).
7. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN BETEBEHARRAK.
Erregelamendu honetan bertan araupetze berezia duten egoerak alde batera utzita,
zeinen bidez harpidedunei betebehar bereziak sor dakizkiekeen, harpidedunek, oro har,
honako betebeharrak izango dituzte:
- Ordainagiriak eta fakturak ordaintzea: aurkeztu ondorengo gehienezko bi hileko
epean, jasotzen dituen prestazioen ordainetan, harpidedun orok egiten zaizkion karguak
ordaindu behar ditu, Udalbatzak une oro onartuta dituen prezioen arabera, baita jaso ditzakeen
beste zerbitzu zehatz batzuetatik eratorritakoak ere.
Ur-kontsumoari dagokionez, ordaintzeko betebehar honek barne hartuko ditu barruko
instalazioetako jarioek, matxurek edo kontserbazio txarrak eragindako kasuak.
- Instalazioen kontserbazioa: urez hornitzeko barruko instalazioei buruzko indarreko
arauek eta legeek une bakoitzean ezarritakoa kaltetu barik, harpidedun orok bere zerbitzupeko
instalazioak egokiro erabili beharko ditu eta beharrezko neurriak hartu beharko ditu beroriek
ahalik eta ondoen iraun dezaten, eta saihestu beharko du hornidura-sarerako itzulera, gainera,
ukitu gabe izango ditu kontagailuaren eta harguneen instalazioak manipulatu ez direla
bermatzen duten zigiluak.
- Instalatzeko eta ikuskatzeko erraztasuna: horniduraren eskatzaileek Udal Urzerbitzuari erraztu beharko diote hornidura izateko jabetzan behar diren elementuak jartzea;
hala nola, zerbitzu horretarako baimendutako langileak jabetzara sartzen uztea, egiaztatuz
gero, hornidurarekin zerikusia duten egiaztapen guztiak egiteko xedeaz.
- Hirugarrenentzako adarrak: harpidedunek ezin izango dute, ezein kontzeptutan
ere, hirugarren bati urik eman, ez doan, ez ordainduta, instalazioetan egindako loturen bidez,
iraunkorrak zein aldi baterakoak izan, harpidedunak berak egin zein bere mendeko beste
edozeinek eginda ere, eta horniduran egindako iruzur ororen erantzuleak izango dira.
Inguruabar horrek hornidura etetea ekar dezake, Erregelamenduaren 17. artikuluarekin bat.
- Matxura abisuak: harpidedunek, denon eta norberaren intereserako, Udal Urzerbitzuari jakinarazi beharko diote, euren ustez, banaketa-sare orokorrean edozein matxura
edo nahasmen izanez gero.
- Horniduraren erabilera eta helmena: harpidedunek kontratatutako moduan eta
erabileretarako erabili behar dute hornitutako ura.
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Halaber, Udal Ur-zerbitzuari eskatu beharko diote instalazioetan edozein aldaketa
egiteko baimen egokia, hornitzeko kontratatutako emaria handitzea ekarriz gero, edo
hartzaile-kopurua aldatuz gero.
- Baja jakinaraztea: horniduran baja hartu nahi duen harpidedunak idatziz eman
beharko dio bajaren berri Udal Ur-zerbitzuari eta, kasu guztietan, adierazi beharko du zein
egunetan eten behar den aipatutako hornidura.
- Instalazioen independentzia: jabetza berean ur-banaketa publikoarekin batera beste
jatorri bateko ura dagoenean, harpidedunak barruko sare eta instalazioa independenteak ezarri
beharko ditu, urak ibili edota biltzeko, jatorri batekoak zein bestekoak nahasteko inolako
aukerarik utzi gabe. Kasu horietan, nahitaezkoa izango da kontagailuaren ondoan atzera
ezinekoak instalatzea.
8. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN ESKUBIDEAK.
Harpidedunek suerta dakizkiekeen egoera zehatzetan izan ditzakeen eskubideak
kaltetu barik, oro har, honako eskubide hauek izango ditu:
- Uraren edangarritasuna: instalazioetan, indarreko xedapenetan ezarritako
edangarritasun eta osasungarritasun baldintzak betetzen dituzten urak jasotzeko eskubidea.
- Zerbitzu iraunkorra: edateko ur-hornidura iraunkorra izateko eskubidea,
hornidura-kontratuan adierazitako baldintzekin bat eta erregelamendu honek eta xedapen
ezargarriek ezarritakoez beste mugarik izan gabe.
- Fakturazioa: jasotako zerbitzuak une bakoitzean indarrean dauden kontzeptuetan
eta zenbatekoetan fakturatuak izateko eskubidea.
- Irakurketaren maiztasuna: hornidura kontrolatzen duen neurgailua Udal Urzerbitzuak irakurtzeko eskubidea, hiru hilerik behin gehienez.
- Fakturatzeko maiztasuna: hartutako zerbitzuen faktura jasotzeko eskubidea, hiru
hilerik behin.
- Kontratua: kontratua idatziz jasotzeko eskubidea, non ezarriko diren horniduraren
oinarrizko baldintzak.
- Barruko instalazioak egitea: harpidedunek askatasunez aukeratu ahal izango dute
barruko instalazioak egingo dituen instalatzaile baimendua, neurgailua izan ezik, baita
material hornitzailea ere, baina erregelamenduz eska daitezkeen aginduak bete beharko
dituzte.
- Erreklamazioak: Udal Ur-zerbitzuaren jokabidearen aurkako erreklamazioak
egiteko eskubidea, Erregelamenduan adierazitako prozeduren bidez. Erreklamazioa ur-
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horniduraren baldintzak betetzeari badagokio, erreklamatzaileak egiaztatu beharko du
horniduraren titularra edo haren legezko ordezkaria dela.
- Informazioa: kontsultak idatziz egiteko eskubidea, hornidurari loturiko prestaziotik
edo zerbitzuaren funtzionamendutik eratorritako gai guztiez, baita prozedura horren bidez
egindako kontsulten erantzunak idatziz jasotzeko ere.
Halaber, eskubidea izango du, eskatzaileak hala eskatuz gero, ezar dakizkiokeen
indarreko arauen berri jakiteko, baita beroriek eskura izateko ere, Udal Ur-zerbitzuaren
aldetik, Erregelamenduaren alea zerbitzuaren egoitzan irakurri ahal izateko.
- Instalazioetako bisitaldiak: ustiapenaren eskakizunekiko harmonian eta eurekin
bat, zerbitzuari loturiko instalazioak bisitatzeko eskubidea, aldez aurretik udal agintaritzari
eskatuta.
III. KAPITULUA.- HARPIDETZEKO KONTRATUAK ETA POLIZAK.
9. ARTIKULUA.- HORNITZEKO ESKAERA.
Hornidura kontratatu aurretik, eskatzaileak hornidura-eskaera egin beharko du,
horretarako prestatutako eskabide-orrian, eta Udal Ur-zerbitzuak emango dio.
Eskabide-orri horretan honakoak jasoko dira: eskatzailearen identifikazioa, eskatutako
urek izango duten erabilera eta helburua, zein jabetzatarako den eta horniduraren ezaugarriak
eta baldintzak zuzen definitzeko beharrezkoak diren inguruabar guztiak, baita zerbitzuaren
prestazioari dagozkion tarifak ezartzekoak ere. Eskabide-orri horretan, halaber, agertu
beharko da jakinarazpenetarako helbidea, hornidura-lekua ez bada.
Aurrean araututako hornidura-eskaeran jasotako inguruabar guztiak eskatzailearen
beraren erantzukizunekoak izango dira eta aipatutako horniduraren baldintzak arautzeko
oinarria izango dira.
Eskatzaileak hornidura-eskaerari honako dokumentazio hau erantsiko dio:
-

Obrako alta edo behin-behinekoa izanez gero:
o Obra lizentziaren fotokopia. Eskabide-orriak ez du balio.
o Titularren NANaren edo sozietatearen IFKren fotokopia.
o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.
o Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.

-

Erkidegoaren zerbitzuetako, suteetarako edo erkidegoaren iturriko alta izanez gero:
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o Erkidegoaren IFKren fotokopia.
o Presidentearen edo eskatzailearen IFZren fotokopia.
o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.
o Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.
-

Banakako kontratuak izanez gero:
o

Jabetzako eskrituraren fotokopia. Eskriturarik izan ezean, salerosketako
kontratu pribatuaren fotokopia, edo notarioaren ziurtagiria edo
higiezinaren jabetza egiaztatzen duen edozein dokumenturen fotokopia.

o

Alokatutakoa izanez gero, errentamendu-kontratuaren fotokopia.

o

Titularraren NANaren fotokopia.

o

Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

o

Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.

10.
ARTIKULUA.BETEBEHARRAK.

HORNITZEKO

KONTRATUAREN

AURRETIKO

Hornidura-eskabideaz geroztik, Udal Ur-zerbitzuak berak egiteko betebehar teknikoekonomikoen azterketaren berri emango du, gehien jota 10 egun balioduneko epean.
Eskatzaileak betebehar tekniko-administratiboen jakinarazpena jaso eta 30 eguneko
epea izango du kontratua egiteko. Epe hori amaituta, kontratua egin ez bada, eskaera bertan
behera utzitakotzat hartuko da.
Kontratu edo poliza hori ez da perfekzionatutzat hartuko, eskatzaileak ordaindu edo
bete behar dituen betebehar ekonomiko, tekniko eta administratibo guztiak bete arte,
Erregelamendu honekin bat.
Eskatzaileak eskubideak ordaindu eta dagozkion betebeharrak bete ostean, Udal Urzerbitzuak instalazioa eta hornidura zerbitzuan jarri beharko ditu, kontratua egin eta ordaindu
den egunetik zenbatutako 5 egun balioduneko epean.
Lanak egiteko beharrezko baimenak ematen luzatzeak berekin ekarriko du aurreko
paragrafoan adierazitako epea etetea. Udal Ur-zerbitzuak eskatzaileari luzamendu horren berri
emango dio.
11. ARTIKULUA.- KONTRATATZEARI UKO EGITEKO ARRAZOIAK.
Udal Ur-zerbitzuari dagokio
erregelamenduzko arauekin bat.

ur-hornidura

emateko

eskumena,

indarreko

Udal Ur-zerbitzuak uko egingo dio hornidura kontratatzeari honako kasu hauetan:
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1.- Hornidura eskatu duen pertsonak edo eskatzaileak eredu arautuaren arabera
egindako kontratua izenpetzeari ezetz esaten dionean, Udalak baimendutakoa eta ur-hornidura
kontratatzeari buruzko indarreko xedapenen araberakoa izan arren, edota agindutako
dokumentuak aurkezten ez dituenean, edota dagokiona ordaintzen ez duenean.
2.- Udal Ur-zerbitzuaren iritziz eta aldez aurretik egiaztatuta, eskatzaileak bere
instalazioan, oro har, indarreko arauek ezartzen dituzten zehaztapenak bete ez dituenean.
Kasu horretan, Udal Ur-zerbitzuak eskatzaileari topatutako akatsen berri emango dio, zuzen
ditzan, eta organo eskudunari eragozpenen jakinarazpena igorriko dio, adostasunik izan
ezean; honek, egoki iritzitako ekintzen ostean eta, edozein kasutan, instalatzaileari entzun
ostean, dagokion ebazpena emango du.
3.- Ur-hornidurarako hargunerik izan ezean, edo eskatutako zonaldean emari nahiko
izan ezean, Ur-zerbitzuaren iritziz, edo, kasuan kasu, hondakin-urak isurtzeko baimenik izan
ezean.
4.- Egiaztatzen bada horniduraren eskatzaileak lehendik ur-horniduraren zenbatekoa
ordaintzeari utzi diola eta kontzeptu horren ziozko ordaingabeak dituela. Halaber,
eskatzaileak zorrik ez badu ere, alta ukatuko zaio aldez aurretiko zorrik badago, hornidura
hartu behar duen lokalarena edo etxebizitzarena, alegia (txandakako alokairuak).
5.- Horniduraren eskaera egiten den lokalerako aldez aurretiko beste hornidurakontraturik badago eta indarrean badago, ez bada beste tarifa eta baldintza batzuk ezar
dakizkiekeen beste zerbitzu batzuetarako.
6.- Horniduraren eskatzaileak frogaz egiaztatu ez badu hirugarren bati dagozkion
baimenak lortu dituela edo, kasuan kasu, zortasun iraunkorrak ezarri izana, erregistroan
inskribaturik, eskatutako zerbitzuak emateko beharrezkoak diren obrak eta instalazioak
egiteko.
7.- Nekazaritzako eskabideetarako, kasuan kasu, organo eskudunaren nekazaritzaerregistroko inskripzioa aurkeztu beharko da.
12. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUA.
Hornidura-kontratua izango da bera eman delako fedea emango duen dokumentu
bakarra, eta horren arabera arautuko dira, Erregelamenduan ezarritako baldintzekin batera,
Udal Ur-zerbitzuaren eta harpidedunaren arteko harremanak. Aipatutako kontratua idatziz eta
bikoiztuta egingo da, Zerbitzuaren bulegoetan, eta harpidedunari betetako aleetako bat eman
beharko zaio.
Kontratuak ezarriko dira hornidura-mota bakoitzeko, beraz, nahitaezkoa izango da
banatutako kontratuak egitea, beste tarifa edo baldintza batzuk eskatzen dituzten kontratu
guztietarako.
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13. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN LEKUALDAKETA ETA ALDATZEA.
Bizilekua aldatu eta lokal bera kontratu-sinatzailea ez den beste pertsona batek hartzen
badu, beste kontratu bat egin beharko da edo, kasuan kasu, aurrekoa subrogatu, baldin eta
Erregelamenduaren 14. artikuluan ezarritakoa betetzen bada.
14. ARTIKULUA.- SUBROGAZIOA.
Harpidetutako polizaren titularra hil edo bananduz gero, haren ezkontideak edo
etxebizitza jarauntsi duenak polizaren eskubideak eta betebeharrak subrogatu ahal izango ditu.
Erakunde juridikoren bat bada eskubideak eta betebeharrak subrogatzen dituena,
berdin egin ahal izango du harpidedun polizan, baldintza hau betez gero: Udal Ur-zerbitzuari
beharrezko baimen administratibo guztiak aurkeztea.
Eskatzaileak subrogazio-eskabideari honako dokumentazio hau erantsiko dio:
-

Titularra hilez gero:
o Eskatzailearen NANaren fotokopia (titular berria).
o Titular berria jaraunslea bada, jaraunspen-eskrituraren fotokopia (honen
ordez testamentua eta heriotza-egiaztagiria aurkez daitezke).
o Titular berria ezkontidea bada, jabetza-eskrituraren fotokopia, heriotza- eta
ahaidetasun-egiaztagiriekin batera (heriotza-egiaztagiria eta familia
liburua).
o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

-

Ezkontideak bananduz gero:
o Ezkontidearen NANaren fotokopia (titular berria).
o Etxebizitzaren titularra zein den zehazten duen epaitegiko banantzeepaiaren fotokopia.
o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

-

Erakunde juridikoaren izendapena aldatuz gero:
o Erakundeak IFK bera badu, izendapen berriko IFKren fotokopia.
o Erakundeak IFK aldatzen badu, izendapen berriko IFKren fotokopiarekin
batera, aldaketa egiaztatzen duen erregistro-agiria.
o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN XEDEA ETA HELMENA.
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Hornidura-kontratuak unitate independenteak diren etxe, pisu, lokal, industria edota
obra bakoitzerako egingo dira.
Hornidura bakoitza bera eman zeneko helburuei lotuko zaie eta debekatuta dago beste
helburu batzuetarako erabiltzea edo helmena aldatzea; horretarako, edozein kasutan,
beharrezkoa izango da beste eskaera bat egitea eta, kasuan kasu, ondoriozko kontratua egitea.
16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA
Hornidura-kontratua denbora zehaztugabe baterako izenpetuko da, beste izaera bateko
zehaztapenik izan ezean. Hala ere, harpidedunak edozein unetan eman ahal izango du
amaitutzat, baldin eta erabaki hori jakinarazten badio Udal Ur-zerbitzuari hamabost egun
baliodun lehenago.
Ebazpenik izanez gero, harpidedunak erabiltzailearen zerbitzuan ordaindu barik
dauden ordainagiriak eta bajak eragindako gastuak (kontagailua zigilatzea) ordaindu beharko
ditu, baita likidatzeko azken denboraldiari dagokion zerbitzu- eta mantentze-kuota osoa ere.
Obretarako, lokal mugigarrietako aldi baterako ikuskizunetarako eta, oro har, batbateko jardueretarako hornidura kontratatzeko orduan, beti egingo da denboraldi zehatz
baterako eta, berariaz, jasoko da kontratuan.
17. ARTIKULUA.- HORNIDURA ETETEKO ARRAZOIAK.
Udal Ur-zerbitzuak harpidedunei edo erabiltzaileei hornidura eten ahal izango die,
indarreko legeek babeserako ahalbideratzen dizkieten ekintzak, agindu zibil edo
administratiboak kaltetu barik, honako kasu hauetan:
a.- Hornidura eten ahal izango da, bi faktura ez ordaintzeagatik, ordaindu gabeko
fakturak betearazpen-bidean kobratzeko premiamenduzko prozeduraren arabera izapidetzea
kaltetu barik.
b.- Erabiltzaileren batek horniduraz baliatzen bada, bere izenean idatzitako
kontratuaren babesa izan barik, eta harpidetza egiteari uko egiten badio, Udal Ur-zerbitzuak
horretarako errekerimendua egin eta 10 egun balioduneko epean.
c.- Ez ordaintzeagatik, jakinarazpena jaso eta 10 egun balioduneko epean, iruzurra
likidatzeko behar diren zenbatekoak, edo iruzurra berriro egin dela egiaztatzen bada.
d.- Harpidedunak hornitutako ura erabiltzen badu kontratatu ez diren erabileretarako
edo moduan, eta behar bezala justifikatu beharko da izapidean.
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e.- Harpidedunak bere instalazioan desbideraketarik ezarri edo horretarako baimena
ematen badu, beste finka, lokal edo etxebizitza batzuk urez hornitzeko, hornidura-kontratuan
jasotakoetatik kanpo.
f.- Udal Ur-zerbitzuko langileek sareetan inolako kontraturik ez duten desbideraketarik
topatzen badute, ura kontsumitzeko, inolako kontrolik gabe, alegia. Horrelakorik gertatuz
gero, Udal Ur-zerbitzuak berehala eten ahal izango du ur-hornidura desbideraketa horietan.
g.- Aldez aurretik horren jakinarazpena eginda eta arrazoi justifikatuak alde batera
utzita, kontratupeko hornidura duen lokalean langileei sartzen uzten ez bazaie, ordu
baliodunetan edo kanpokoekiko ohiko harremanetarako orduetan, Udal Ur-zerbitzuaren
baimena badute eta nortasunezko agiri egokiak badituzte, instalazioak berrikusten saiatzen
direnean, eta kasu horretan beharrezkoa izango da Udal Zerbitzuak gertaeren akta egitea.
h.- Harpidedunak duen kontratua edo zerbitzua erabiltzeko betebehar orokorrak
betetzen ez dituenean, edozein alderdiri dagokionez, teknikariaren horren aldeko txostenaren
ostean.
i.- Horniduraren baten barruko instalazioen kokapenak edo uraren erabilerak banaketasareko uraren edangarritasunean eragin izan dezaketenean edota estolda-sarean baimenik
gabeko isuririk eragiten bada, harik eta harpidedunek horrelakoak saihesteko neurri egokiak
hartu arte. Horrelakoetan, Udal Zerbitzuak hornidura berehala eten ahal izango du.
j.- Harpidedunak kontagailuaren erregistroa edo kutxatila aldatzeari uko egiten badio,
baita barruko instalazioa ere, baldin eta hori beharrezkoa bada Erregelamenduak
baimendutako zioengatik.
k.- Harpidedunak beste jatorri bateko ura nahastu eta Udal Ur-zerbitzuak anomalia
deuseztatzeko errekerimendua egin dionean, hori gehienezko 10 eguneko epean egiten ez
badu.
l.- Hamabi hiletan zehar irakurketa egitea ezinezkoa denean, horretarako ezarritako
ohiko erregimenaren barruan, harpidedunari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Udal
Zerbitzuak hornidura aldi baterako eten ahal izango du, harik eta harpidedunak onartu arte,
bere kargura eta bere kabuz, kontagailuaren instalazioa aldatzeko, irakurri ahal izateko
sarbidea ez eragozteko moduan.
m.- Harpidedunaren arduragabekeriarengatik, instalazioetako matxurak konpontzeko,
baldin eta Udal Zerbitzuak idatziz jakinarazi badio eta 10 egun baino gehiago igarota matxura
konpontzen ez badu, inolako arrazoirik gabe.
n.- Lizentziarik gabeko edo lizentziako baldintzak betetzen ez dituzten obrak
egiteagatik, hirigintzako legeetan ezarritako baldintzekin bat eta horietan adierazitako
hipotesietan.
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18. ARTIKULUA.- ETETEKO PROZEDURA.
Erregelamenduan aurreikusitako berehalako etendura kasuetan izan ezik, Udal
Zerbitzuak harpidedunari aldez aurretik eta posta ziurtatuaz jakinarazi beharko dio zein den
egoera irregularra eta interesatuari 10 egun balioduneko epea eman beharko dio agiriak eta
justifikazioak aurkezteko. Epe hori amaituta, interesatuak dokumentazioa aurkeztu ez badu
edo udal teknikariek nahikotzat jotzen ez badute, hornidura etengo da, honako atalak izango
dituen aldez aurretiko jakinarazpena eginda:
-

Harpidedunaren izena eta helbidea.
Hornitutako higiezinaren izena eta helbidea.
Zein egunetatik aurrera etengo den.
Etendura eragin duen arrazoi zehatza.
Ur-zerbitzuaren merkataritza bulegoen izena, helbidea, telefono-zenbakia eta
ordutegia, etendura eragin duten arrazoiak bertan zuzentzeko.

Ur-hornidura, berehalako etenduraren kasuetan izan ezik, ezin izango da jaiegunetan
eten edo, arrazoia edozein izanik ere, jendeari arreta emateko zerbitzu administratibo edo
teknikorik ez dagoen egunetan, zerbitzua berrezartzeko izapide guztiak egiteko
ondorioetarako, ezta inguruabar berberetako jai bezperetan ere.
Zerbitzua egun berean berrezarriko da edo, ezinezkoa izanez gero, hornidura-etendura
eragin duten arrazoiak konpondu diren egunaren hurrengo egun baliodunean. Birkonexioa
Udal Ur-zerbitzuak egingo du eta harpidedunari lan hori kobratuko dio, berrezartzeko unean
bertan, instalatutako kalibre berbererako lotune-lizentzia emateko ezarrita dagoen indarreko
zenbateko berbera.
19. ARTIKULUA.- KONTRATUA HUTSALTZEA.
Urez hornitzeko kontratua eraginik gabe geratuko da honako arrazoi hauetariko
edozeinengatik:
1.- Harpidedunak eskatuta.
2.- Udal Zerbitzuak ebatzita, Udalak horren aldeko txostena egin eta gero, honako
kasu hauetan:
a.- Erregelamenduaren 17. artikuluan hornidura eteteko araututako
arrazoietariko edozeinek bere horretan irauteagatik, etenduraren osteko hiru
hileko epean, interesatuari aldez aurretik ohartarazpena egina.
b.- Kontratuaren beraren epea edo baldintza ez betetzeagatik.
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c.- Kontratuaren titularra izan barik hornidura erabiltzeagatik, kasurako,
arauzko epea subrogatzeko ahalmenaz baliatu barik, arrazoi justifikatuengatik
izan ezik.
Arestian adierazitako arrazoien ondorioz kontratua hutsaldu ostean, hornidura ezin
izango da berriro hasi, ez bada eskaera berriro egiten, beste kontratu bat izenpetzen ez bada
eta horri dagozkion eskubideak ordaintzen ez badira.
IV. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN BETEBEHARRAK.
20. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN IZAERA.
Horniduraren izaera uren erabileraren arabera tipifikatuko da:
- Etxeko erabileretarako hornidura: kasu honetan ura oinarrizko beharrizanak
asetzeko baino ez da erabiliko. Mota hau ezarriko zaie etxebizitza diren higiezinei edo
lokalei, baldin eta bertan inolako industria, merkataritza edota lanbide edo antzeko
jarduerarik egiten ez bada. Honen barruan daude etxeko ur beroaren instalazio
zentralizatuak. Atal honetan sartuko dira auzo-udalekin kontratatutako hornidurak,
baldin eta ura erabiltzeko eskaera xede horretarako den.
- Industria erabileretarako hornidura: multzo honetan sartuko dira industria
jarduerarako beharrezkoak diren hornidura guztiak, ura jarduera horretarako
ezinbesteko osagaitzat hartu zein ez.
- Bestelako erabileretarako hornidura: multzo honen barruan sartuko dira etxeko
eta industriako erabileretatik kanpokoak. Hornidura honetan sartuko dira merkataritza
lokalak, pisuak, pabilioiak, etxolak, lursailak, eta abar, merkataritza, lanbide, jatetxe,
zerbitzu, nekazaritza, abeltzaintza, eraikuntza, behin-behineko, eta abarreko jarduera
eta erabileretarako, industria jarduera ekoizleen multzoan sartu ezin daitezkeenak, eta
etxebizitzetarako etxe-horniduraren multzoan ere sartu ezin daitezkeenak.
21. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN BALDINTZAK.
Udalak urez hornitu beharra dauka udalerriko biztanleriari, hiri zonaldeetan eta urhornidurarako eta estolderiarako udal sarea instalatuta dagoen zonaldeetan, Erregelamenduko,
hirigintzako antolamenduko eta legezko arau ezargarrietako xedapenekin bat, eta lehentasuna
emango dio etxeko erabilerari.
22. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN GALDAGARRITASUNA.
Udalak udalerriko biztanleriaren etxeak urez hornitzeko zerbitzua izateko eta
kontratatzeko duen betebeharra bakarrik eskatu ahal izango zaio hiri zonaldeetan edo eskatu
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den kale, plaza edo bide publikoan edateko uretarako eroanbiderik edo kanalizaziorik eta
estolderiarik badago, harguneak eta loturak ohiko moduan edo modu erregularrean egitea
badago eta hornidura emateko legezko eskakizun guztiak betetzen badira.
Banaketa-sare nagusian hoditeriarik ez badago, ezin izango da udal hornidura eta
kontratazioa eskatu, harik eta eroanbidea instalatuta egon arte.
Arrazoi teknikoengatik zerbitzu erregularra bermatu ezin den zonaldeetan edo
higiezinetan ere ezin izango da hornidura eskatu. Hala ere, hornidura kontratatu ahal izango
da, kontratuan inguruabar hori jasotzen bada; horrek Udala salbuetsiko du gerta daitezkeen
irregulartasunen erantzukizunetik eta harpidedunak ezin izango du kontzeptu horren ziozko
inolako erreklamaziorik egin.
23. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN JARRAITUTASUNA.
Urez hornitzeko zerbitzua jarraitua eta iraunkorra izango da, Erregelamenduaren 5.
artikuluan adierazitakoarekin bat, harpidetza-polizako aurkako zehaztapenik izan ezean eta
ezinbestean edo zerbitzuaren banaketa bidezkorako hornidura murrizten den kasuetan izan
ezik.
Ur-horniduraren lehentasunezko helburua da biztanleriaren etxebizitzetako etxebeharrizanak asetzea, baita herriko industriakoa eta merkataritzakoa ere. Abeltzaintzako,
nekazaritzako eta lehen aipatutako beste erabilera batzuetarako ur-hornidura egingo da, baldin
eta hornitzeko gaitasunak horretarako aukera ematen badu eta Erregelamenduaren
artikuluekin bat.
Zerbitzuak hala eskatuz gero, emariak agortzeagatik, matxurengatik, kontsumoa
bikoizteagatik edota beste edozein arrazoirengatik, eta Udala aldez aurretik ados badago,
abeltzaintzako, nekazaritzako edo beste erabilera batzuetarako zerbitzua murriztu eta eten ahal
izango da, etxeetakoa, industriakoa eta merkataritzakoa bermatzeko xedeaz, horren ondorioz
inolako kalte-ordaina emateko betebeharra eragin barik. Udal Ur-zerbitzua saiatuko da
eragindako bezeroak ahalik eta lasterrena eta modurik eraginkorrenean ohartarazten,
Erregelamenduak ezarritakoarekin bat.
24. ARTIKULUA.- ALDI BATERAKO ETENAK.
Ur-zerbitzuak modu iraunkor batean bermatu beharko die harpidedunei edateko uren
hornidura, ezinbestean edo ondoren zehaztutako kasuetan eragiten diren aldi baterako etenak
izan ezik.
a) Harguneetako instalazioak eta sareak zaintzeko, zabaltzeko, berriztatzeko edo
hobetzeko obrak egitearen ondorioz.
b) Zerbitzuari lotutako instalazioetako matxuren ondorioz.
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Hornidura eteten denean, Ur-zerbitzuak etenaren iraupena ahalik eta laburrena izaten
saiatu behar du eta harpidedunei jakinarazi beharko die 24 orduko aurretiaz, programatutako
etendura bada. Kasu horretan, Ur-zerbitzuak aipatutako aurretiaz iragarri beharko du,
eraginpeko atarietan eta lokaletan, ondorio txikiko etenduren kasuan, eta tokiko
komunikabideetan eta udalerriko gune zehatzetan, ondorio handiko hornidura-etenduren
kasuan.
25. ARTIKULUA.- UR-ERRESERBAK.
Sektore bakoitzak dituen arau zehatzetan ezarritakoa kaltetu barik, lokaletan erreserbaontziak izan beharko dituzte, baldin eta lokal horietan egindako jardueran ura osasun
publikorako edo pertsonen eta ondasunen segurtasunerako ezinbesteko behar iraunkorra bada
eta, batez ere, ospitaleetan, material sukoien eta erregaien biltegietan eta merkataritza zentro
handietan, bete beharreko gutxieneko beharrizanen araberako hornidura-autonomia
bermatzeko xedeaz, eta 24 ordutik gora gutxienez.
Halaber, industriek ere erreserbak dimentsionatu eta ezarri beharko dituzte, bertako
ekoizpen-prozesuan eta produktuen kontserbazioan ura ezinbesteko osagaia bada, gutxienez
24 ordutan auto-hornidura bermatuta izateko moduan.
26. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN MURRIZKETAK.
Lehorteek, ur-emari urriek edo tratamendu-zailtasunek horrela aholkatzen badute,
Udal Ur-zerbitzuak proposaturik, Udalaren alkateak ezarri ahal izango die harpidedunei
hornidura-zerbitzuaren murrizketa.
Udal Ur-zerbitzuak harpidedunak jakinaren gainean
Erregelamenduaren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

jarri

beharko

ditu,

27. ARTIKULUA.- SUTEEN AURKAKO ZERBITZUAREN HORNIDURA.
Eraikinen barruko suteen aurkako instalazioek, eraikinen helburua edo erabilera
edozein izanik ere, ur-hornidura izan beharko dute erabilera horretarako bakarrik eta, ondorio
guztietarako, bete beharko dituzte Erregelamenduak ohiko hornidurarako instalazioetarako
zehaztutako betebehar guztiak, honako irizpide hauekin bat:
1.- Instalazioen independentzia: suteen aurkako instalazioak erabat independenteak
izango dira, beste edozein helburutako instalazioetatik aparte, eta horietatik ezin izango da
beste erabilera baterako desbideraketarik egin.
Halaber, debekatuta dago instalazio horietako osagaietatik ura hartzea, suterik ez
badago, Udal Ur-zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.
Suteen aurkako instalazioaren parte den sistema oro elikatuko da banaketa-sare
publikotiko sarrera duen hargunearen bidez, ohiko hornidurakotik aparte.
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Suteei buruzko arau zehatzek Udal Zerbitzuak berma dezakeen baino presio handiagoa
eskatzen badute harpidedunaren barruko instalazioan, harpidedunaren ardura izango da lehen
aipatutako arau zehatzak betetzeko aukera ematen dioten gain igoerarako gailuak jartzea eta
egoera onean zaintzea.
2.- Horniduraren kontratazioa: suteen aurkako hornidura egiteko, banaketa-sare
publikoarekiko konexioa egiteko, aldez aurretik horri dagokion hornidura-kontratu egokia
egin beharko da, Udal Ur-zerbitzuaren eta harpidedunaren artean.
Kontratu horiek ohiko hornidurakoak bezala izapidetuko dira eta izaera bera izango
dute, ondorioz, arauzko zehaztapen berberak bete beharko dituzte, barne izanik, aitzakiarik
gabe, zonalde publikoarekiko mugan eten-giltza karratutxoaren instalazioa, Ur-zerbitzuaren
zehaztapenek adierazitako kalibrerako neurgailuaren instalazioa, eta ezargarria izango da
instalazioak alta hartzen duen erabilerari dagokiona.
V. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN INSTALAZIOA.
28. ARTIKULUA.- BANAKETA-SAREA.
Uren banaketa-sarea da ura presiopean erabiltzeko eta kontrolatzeko hoditeriaren eta
osagai guztien multzoa, eta harpidedunentzako harguneak hortik ateratzen dira. Edateko uren
banaketa-sarearen edozein puntutan egindako jarduera oro eta harguneak Udal Ur-zerbitzuko
langileek egingo dituzte, edo Zerbitzuak berak horretarako jarritako langileek. Jarduera horiek
Zerbitzuak berak ordain ditzake, edota harpidedunak, kasuan kasukoa.
29. ARTIKULUA.- ARTERIA.
Arteria da banaketa-sarean hornidura-zonaldeko sektoreak lotzen dituzten hodiak eta
horien osagaiak, eta bertan ezin izango da hargunerik egin.
30. ARTIKULUA.- EROANBIDEAK.
Eroanbideak dira, kasurako, harguneak hartzen dituzten banaketa-sareko hodiak,
hornidurarako, ureztatzeko eta suteetarako.
31. ARTIKULUA.- HARGUNEAK.
Eroanbideak eta hornitu nahi den higiezinaren barruko instalazioak lotzen dituzten
hodiak eta bestelako osagaiak dira.
a.- Hargailua: banaketa-sarearen hoditeriaren gainean dago eta hargunerako sarbidea
zabaltzen du.
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b.- Adarra: hargailua eta erregistro-giltza lotzen dituen hoditeria zatia da. Erregistrogiltzarik ez dagoen kasuetan, adartzat hartuko da eta, ondorioz, Udal Ur-zerbitzuaren
ardurapekoa izango da harpidedunaren eraikinaren fatxada-hormaren eta hargailuaren arteko
zatia, edo jabetza pribatuaren mugaren artekoa.
c.- Erregistro-giltza: hargunearen adarraren amaieran dago, behinik behin, bide
publikoan eta higiezinaren edo jabetza-mugaren ondoan. Udal Ur-zerbitzuaren eta
harpidedunaren arteko elementu banatzailea da, kontserbazioari eta erantzukizunen banaketari
dagokienez, beraz, giltza hori Udal Ur-zerbitzuak berak baino ezin izango du erabili.
Hargunearen adarra instalatu ostean, Udal Ur-zerbitzuak kargan jarriko du erregistrogiltzaraino, eta ezin izango da erabili hornidura hasi arte, barruko instalazioek horretarako
baldintzak bete ostean. Edozein hargune egin aurretik, Udal Ur-zerbitzuak egiaztatuko du
indarreko arauak betetzen direla.
Instalazioak Erregelamenduak eskatutako baldintzak bete ezean, eskatzailea jakinaren
gainean jarri beharko da eta ikusitako gabeziak esango zaizkio.
Hargune bereko hornidura-kontratu guztiak amaitu edo hutsaldu direnean eta inolako
erabilerarik gabeko hiru hilen ostean, hargunearen adarrak libre geratuko dira Udal Zerbitzuak
erabiltzeko, eta horiei dagokienez egoki iritzitako neurriak hartu ahal izango ditu.
32. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
Ur-horniduraren barruko instalaziotzat hartuko dira hoditeria eta hodien kontrolerako,
erabilerarako eta segurtasunerako elementuak, erregistro-giltzaren ostekoak, uraren fluxuaren
ohiko norazkoan.
Erregistro-giltzarik ez dagoen kasuetarako, barruko instalaziotzat hartuko dira
hoditeria eta hodien kontrolerako, erabilerarako eta segurtasunerako elementuak,
harpidedunaren eraikinaren fatxada-hormaren ostekoak, edota jabetza pribatuaren mugaren
ostekoak. Berorien mantentze-lana jabeei dagokie.
VI. KAPITULUA.- HARGUNEAK.
33. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EMAKIDA.
Edateko urez hornitzeko harguneen emakida Udalari dagokio eta baldintzatuta egongo
da honako hauek betetzera:
1.- Zerbitzurako higiezina horniduraren estaldura-eremuan egotea.
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2.- Zerbitzua eman nahi zaion higiezinak barruko instalazio erabilgarriak eta egokiak
izatea, Erregelamenduko arauekin bat.
3.- Zerbitzurako higiezinak hargunea justifikatzen duen obrarako, edo okupaziorako,
edo jarduerarako, edo abarretarako lizentzia izatea.
34. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EZAUGARRIAK.
Harguneen ezaugarriak, bai dimentsioei, osagaiei, motari eta materialen kalitateari
dagokienez, bai egiteko moduari eta harguneari dagokienez, Udal Ur-zerbitzuak zehaztuko
ditu, indarreko legeek ezarritakoaren arabera eta Erregelamenduko Oinarrizko Arau
Teknikoak izeneko eranskinarekin bat, oinarritzat hartuta hornitu beharreko eraikinaren
erabilera, aurreikusitako kontsumoak, presio-egoera eta emariaren eskuragarritasuna.
Hornidura-puntuetako presioa banaketa-sare orokorraren aldaketa teknikoei lotuta
egongo da.
Harpidedunek ezin izango dute ezein kasutan ere, Zerbitzuaren baimenik gabe,
harguneetan ponparik edo bestelako gailurik txertatu, banaketa-sarearen egoera aldatu edota
eragina izan baitezakete.
35. ARTIKULUA.- ESKAERAK IZAPIDETZEA.
Eskatzaileek harguneetarako eskaerak Udal Ur-zerbitzuan egin beharko dute,
horretarako araututako eskabide-orrian, eta bertan emango diote.
Eskabidearekin batera, gutxienez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:


Hargunea behar duen higiezinaren jabetza-eskritura edo erabilgarritasunziurtagiria, edo alokairu-kontratua. Nekazaritza-abeltzaintzan erabiltzeko
hargunea izanez gero edo landa-eremuan izanez gero, etxean erabiltzeko ez
bada, Foru Aldundiko Abeltzaintzako eta Nekazaritzako Erregistroaren altaagiriaren kopia ere aurkeztu beharko da.



Identifikazio osoa, eskatzailearen NANaren edo IFKren bidez.



Ura zertarako erabili nahi den.



Eskatutako beharrei buruzko datuak: presioa, emaria, diametroa, eta abar, eta
planoan zehatz-mehatz identifikaturik hargunea egiteko puntua eta
kontagailuaren kokapena.



Zerbitzuaren ardura duen udal teknikariaren horren aldeko txostena.

Eskatzaileak emandako datuak, higiezinen ezaugarriak eta banaketa-sareen egoera
ikusita, Udalak eskatzaileari jakinaraziko dio, gehienezko 30 egun balioduneko epean,
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eskabidea aurkeztu den egunetik zenbatuta, eskatutako hargunea ematen ala ukatzen dion eta,
ukatuz gero, zergatik ukatu zaion.
Halaber, eskatzaileak hilabeteko epea izango du Udal Ur-zerbitzuak adierazitako
errekerimenduak egiteko, edota, kasuan kasu, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Epe hori
amaitu ostean, araututakoa bete ez bada, eskaera bertan behera geratutakotzat hartuko da eta
Udal Ur-zerbitzuak ez du bestelako betebeharrik izango.
Eskaera onartuz gero, Zerbitzuak jakinaraziko du, gehienezko 10 egun balioduneko
epean, zein diren harguneak bete beharreko inguruabarrak, baita emakidarako eta bera egiteko
baldintzak ere.
36. ARTIKULUA.- EGITEA ETA ZAINTZEA.
Hargunea Udal Ur-zerbitzuak edo berak baimendutako langileak egingo du,
eskatzailearen kargura. Edonola ere, eskatzaileak ordaindu beharko ditu aipatutako lanak,
lanak egin aurretik.
Hargunea zaintzeko, konpontzeko eta ordezkatzeko lanak ere Udal Ur-zerbitzuak egin
beharko ditu eta higiezinaren jabeak ezin izango du hartunean aldaketarik egin edo tokiz
aldatu, Udal Ur-zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.
Barruko banaketa-instalazioa edo instalazio partikularra zaintzeak, konpontzeak eta
ordezkatzeak eragindako gastuak harpidedunaren ardurakoak eta kargukoak izango dira, hau
da, ur-horniduraren instalazioa hartunearen giltzatik aurrera edo, giltzarik izan ezean, jabetzamugarik aurrera.
Harguneak hobetzeko lanak eta jarduerak, harpidedunak eskatu eta Ur-zerbitzuaren
baimenaz eginak, harpidedunaren ardurakoak eta kargukoak izango dira.
Ur-zerbitzuaren ardurakoak eta kargukoak izango dira harguneak zaintzeko gastuak,
erregistro-giltzaraino edo, giltzarik izan ezean, jabetzaren mugaraino.
Udal Zerbitzuak bere gain hartuko ditu aipatutako mugetaraino ordezkatu edota
konpondu behar diren harguneak, ohiko erabileraren ondorioz balio ez edo matxuratzeagatik,
zerbitzu eta mantentze-lanetako kuotaren kargura. Halaber, aurreko ataletan aipatutako
zerbitzuak emateko beharrezkoak diren obra edo jarduera osagarri guztiak Ur-zerbitzuak bere
gain hartuko ditu, esaterako, zangak zabaldu eta itxi, zoladurak edota espaloiak eta antzekoak
jaso eta berrezarri.
Harpidedunaren barruko instalazioan hodiren bat apur daitekeela aurreikusita, finka
edo lokal orok izan behar du isurbide nahiko, ura aske husteko aukera izateko, kontratatutako
hartuneak eman dezakeen gehienezko emariaren parekoa, eraikinari, bertan bildutako
produktuei edo kanpoko edozein elementuri kalte materialik eragin gabe. Udal-zerbitzuak
baztertu egiten du atal hau ez betetzeagatik etorritako edozein erantzukizun.
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Udal Ur-zerbitzua ez den inork ezin izango du, Zerbitzuak berariaz jakin eta baimendu
gabe, inolako aitzakiarik gabe, zerbitzuko obretan eta instalazioetan ez jardun, ez ukitu, ez
erabili.
37.
ARTIKULUA.HARGUNEETARAKO
INSTALAZIOETARAKO OSASUN-NEURRIAK.

ETA

BARRUKO

Hornidurako edateko uren kontsumoaren osasun-egoera bermatzeko xedeaz,
debekatuta dago berunezko eroanbiderik edota metal astunezko bestelako elementurik
erabiltzea, ehunekoren batean badute ere, urez hornitzeko sareetan: banaketa-sare orokorretan,
harguneetan, ur hotzen barruko banaketa-sareetan, eta etxeko ur beroarenean, eta alde batera
utzita beroriek izaera publikoa edo pribatua duten.
Oro har, debekatuta dago edateko urez hornitzeko sare orokorra material arrotzez
kutsatzeko aukera ematen duen edozein instalazio mota, nahiz eta istripuz izan, eraikinetako
sareekiko konexioetan eta horietan zehar. Zalantzarik izanez gero, udal teknikariei dagokie
instalazioaren egokitasunaz informatzea, eta txosten hori ikusita Alkatetzak ebatzi ahal izango
du bera egiteko debekua, antzemandako gabeziak konpondu arte, edo zerbitzua etetea,
instalazioan akatsen bat egon daitekeen hipotesian.
Kontratupeko harpidetzaren barruko instalazioak ezin izango du beste jatorri bateko
ura hartzen duten sare, hodi edo banaketa-sareekiko loturarik izan, ezta enpresa beraren beste
harpidetza bateko ura bada ere, halaber, ez da zerbitzu-emailearen ura beste ezein urekin
nahastu beharko, bai arrazoi teknikoengatik, bai osasun arrazoiengatik.
Harpidedunak ontzi hartzailerik izanez gero, arretaz garbi iraunarazi beharko ditu eta
aldian-aldian desinfektatu eta zentzuz babestu beharko ditu, kutsadura eragileak saihesteko.
Horrelako ontzietarako baimena salbuespenezkoa izango da, horniduraren
jarraitutasuna beharrezkoa den kasuetarako (osasungintza, suteak, labeen hozte-sistemak,
etab.) eta aurreko artikuluan aurreikusitako kasurako, hau da, hornidura-sarean presio nahikoa
falta denerako, baldin eta ezin bada horien ordez ponpaketa-tresnarik edo tresna hidropneumatikorik jarri, neurri horrek ontzien instalazioak baino lehentasun handiagoa du eta.
Harpidedunak ez du inoiz ontzirik kokatuko dagokion neurgailuaren aurretik.
38. ARTIKULUA.- ARAUBIDE ERKIDEKO LURRAK.
Finka batzuek erregimen erkidean parkerik, aisialdiko edo kirolerako gunerik edo
bestelako instalaziorik badute eta beraietan edateko ura behar badute, aginduzkoa izango da
zerbitzu horietarako hargune independente bat izatea. Kasu horretan, harpideduna izango da
erkidegoaren edota erkidegoen ordezkaritza duen edota duten pertsona edota juridikoak.
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Neurgailua bide publikoarekiko mugan instalatuko da, kontagailurako kutxatila edo
armairu batean sartuta eta Udal Zerbitzuak Erregelamenduan ezarritako ezaugarriekin bat.
39. ARTIKULUA.- ERAIKIN BERRIAK ERAIKITZEA.
Eraikin berriak egiten hasi ahal izateko, ur-hornidura beharko dela aurreikusiz gero,
beharrezkoa izango da Udalak onartzea geroko harguneak eta kontagailuen instalazioa edo,
kasurako, sarea hedatzea.
Ondorio horietarako, sustatzaileak instalazio horietarako beharrezko datu teknikoak
aurkeztu beharko ditu, horri dagokion obra-proiektuarekin batera.
40. ARTIKULUA.- OBRETARAKO BEHIN-BEHINEKO UR-HORNIDURA.
Hornidura mota hori izaera berezikoa eta iragankorrekoa izango da eta honako
baldintza hauen arabera egingo da:
a.- Horretarako instalatutako kontagailuaren bidez, Udal Ur-zerbitzuaren iritziz behar
bezala babestuta dagoen toki batean instalatuta.
b.- Erabiltzaileak ordainduko du hornitutako ura, unean-unean indarrean dagoen zerga
ordenantzan ezarritako tarifaren arabera. Eraikuntzetan eta obretan, kontagailurik instalatu
ezin denean, hiru hilean behin likidazio bat igorriko da, 20 mm-ko kalibreko kontagailu baten
zerbitzu eta mantentze-lan kuotari eta 130 m3-ko kontsumoari dagokienaren parekoa, Urzerbitzuak kontsumoa handiagoa dela justifikatu ez duen kasuetan izan ezik.
c.- Hornidura eten egingo da harpidedunak eskatzen duenean edo eraikinerako lehen
erabilerarako lizentzia eskatzen denean edo eraikina amaitutzat jotzen denean, inguruabar
horiek harpidedunak berak jakinarazi beharko dizkio Udal Ur-zerbitzuari.
d.- Iruzurtzat hartuko da hornidura hori obretarako ez den beste erabilera baterako
erabiltzea eta Udal Ur-zerbitzuak, horri dagokion zehapena edozein izanda ere, hornidura eten
eta kontratua baliogabetu ahal izango du.
41. ARTIKULUA.- URBANIZAZIO PRIBATUAK.
Urbanizazio pribatutzat hartuko da Udalak bere gain hartu ez eta izaera eta erabilera
pribatuak dituena, haren mantentze-lana jabeei dagokie eta. Kasu horretan, ur-hornidura
banaketa-sareko sistema beraren bidez egingo da, sare publikoko ura hornituko zaion
urbanizazioko jabeek sustatuta. Izaera horretako edozein urbanizaziok Zerbitzuan harpidetzaalta bakarra izan beharko du, kalterik eragin gabe Udal Zerbitzuak horniduraren erabiltzaile
guztien berri jasota izatean.
Kasu horretan, fakturazioa egingo da, oinarritzat hartuta urbanizazioaren kanpoko
mugako hargunean jarritako kontagailu orokorrean egindako irakurketak. Inguruabar hori
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edozein izanda ere, edozein erabiltzailek, ur-hornidura urbanizazio barruan izan nahi badu,
ezinbestean aldez aurretik Udal Ur-zerbitzuaren baimena izan beharko du, edateko ura
erabiltzeko, eta aldez aurretik instalazioak egin beharko ditu, horretarako adierazten zaizkion
jarraibideen arabera eta, ezinbestean, horren barruan egon beharko da erabiltzaile
bakoitzarentzako banakako kontagailua.
Fakturazio bakarra egingo da eta urbanizazioaren ordezkariari igorriko zaio (zerbitzuharpidedun gisa alta duen bakarra); horretarako, ordezkaria hornidura erabiliko duten guztiek
izendatu beharko dute eta berak izango du ordaindu beharra.
Urbanizazio pribatuak urez hornitzeko sareak instalatzea honako arau hauei lotuko
zaie:
1.- Udal lizentzia izatea, zerbitzu berrietarako beharrezko obrak egiteko. Horretarako,
Udal Ur-zerbitzuak txostena egingo du, sare berrien ezaugarriak zehatz-mehatz jasotzeko.
2.- Obrak edo aldaketak egitea urbanizazioaren sustatzailearen edo jabearen kontura
eta haren kargura, udal lizentzian zehaztutakoarekin bat, eta presio eta estankotasun proba
egokiak egitea, indarreko arauen arabera ziurtatu beharko direnak.
3.- Inoiz ez du, ezein egoeratan, sustatzaileak edo urbanizazio- edo poligono-egileak
baimenik izango, bertan izango diren eraikinetan, orubeetan edo lurzatietan hornidurahargunerik egiteko, Udal Ur-zerbitzuaren aldez aurretiko baimenik gabe.
4.- Udal Ur-zerbitzuaren eroanbideekiko loturak, barruko sareetan edo poligonoetan,
baita berorietan egin beharreko aldaketak eta sendotzeak ere, urbanizazioak ezarritako
eskaeren ondoriozkoak, Ur-zerbitzuak finkatuko ditu eta urbanizazioaren sustatzaileak edo
jabeak bere kontura eta bere kargura egingo ditu.
5.- Udalak urbanizazio pribatua bere gain hartzea nahi den kasuetarako, arestian
aipatutako estankotasun-probatik urtebetetik gora igaro bada, beharrezkoa izango da arestian
adierazitako baldintza beretan harrera-proba egitea, eta Udal Ur-zerbitzuak adierazitako
aldaketa guztiak egitea, udal multzoari gehituko zaion sareak indarreko arauak betetzeko
xedeaz.
Horrelako kasuetan, edateko uren hornidura etetea eragingo du honako inguruabar
hauek egiaztatzeak:
a) Udal Ur-zerbitzuan urbanizazioaren ordezkaria izendatuta ez egotea edo zerbitzuan
alta duen harpidedun gisa jasota egon beharra ez betetzea.
b) Udaletxean erabiltzaile guztiak eta haietariko bakoitza zein den jasota egon
beharra ez betetzea, ezta haietariko bakoitzarentzat eskatutako erabilera-baimena
ere.
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c) Erabiltzaile bakoitzari dagokion kontsumo-puntu
kontagailuak instalatu beharra ez betetzea.
d) Horniduraren gainontzeko erabiltzaileentzat
gainontzeko betebeharrak ez betetzea.

izaera

bakoitzean

banakako

orokorraz

ezarritako

Kasu horietan, Udalak urbanizazioko egoiliarrei aldez aurretiko errekerimendua
egingo die, Erregelamenduan orokorrean eta artikulu honetan bereziki ezarritako betebeharrak
bete ditzaten, eta horretarako epea emango die. Epe hori amaituta, betebeharrak zaindu ez
badira edo modu eskasean bete badira, ur-hornidura etengo da.
VII. KAPITULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
42. ARTIKULUA.- BALDINTZA OROKORRAK.
Urez hornitzeko barruko instalazioak instalatzaile baimenduren batek egin beharko
ditu, ordenantza honekin, Eraikuntzako Kode Teknikoarekin eta beroriek definitu dituen
proiektuarekin bat.
Instalazio horien zainketa eta mantentze-lana unean-unean dagoen hornidurakontratuaren titularraren edo titularren kontura eta kargura egingo da
43. ARTIKULUA.- IKUSKATZEKO AHALMENA.
Harpidedunak, urez hornitzeko eta banatzeko instalazio partikularrean, legeak gairako
ezarritako xedapenak bete beharko ditu, baita Udal Ur-zerbitzuan baimendutako langileek
egiten dizkioten zehaztapenak ere.
Administrazioaren beste erakunde batzuen ikuskatze-eskumenak kaltetu barik, Udal
Ur-zerbitzuak harpidedunen instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, hornidura behar den
baldintzetan eta eran erabiltzen dutela zaintzeko xedeaz.
Instalazioek zerbitzuari edo hirugarren bati kalterik eragiten dietelako ustean, Udal Urzerbitzuak, behar bezala baimendutako langile espezializatuen bitartez, harpidedunen
instalazio partikularretan egiten diren lanetan, materialetan eta eragiketetan esku hartu,
beroriek ikuskatu edo egiaztatu ahal izango ditu eta hornidura eten ahal izango du.
Horretarako, harpidedunak baimena eman beharko du lehen adierazitako langileak sar
daitezen, instalazioak dauden tokiraino.
Udal Zerbitzuak ezin izango du edateko uretarako hornidura baimendu,
harpidedunaren instalazioak ez baditu, bere iritziz, horretarako beharrezko baldintzak
betetzen.
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Edozein kasutan ere, Ur-zerbitzuak ez du inolako erantzukizunik izango barruko
instalazioek ohi ez bezala funtzionatzeagatik eragin dezaketena dela eta.
44. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIO EZ-SEGURUAK.
Ur-zerbitzuaren iritziz, dagoen instalazio partikular batek ez baditu segurtasunerako
eta gaitasunerako beharrezko baldintzak betetzen, zertarako den kontuan hartuta,
harpidedunari jakinaraziko zaio ahalik eta lasterrena ordezkatu, aldatu edo konpondu beharra,
kasuaren araberako inguruabarrak kontuan hartuta zehaztuko den gehienezko epe batean.
Harpidedunak, emandako epea amaituta, Zerbitzuak agindutakoa bete ez badu eta
haren jarrerak hirugarren bati kalterik eragin ahal dionean, ur-hornidura eten ahal izango dio,
harik eta aipatutako instalazio partikularrak segurtasunerako beharrezko baldintzak bete arte,
Erregelamenduko 17., 18. eta 19. artikuluetan kontratuak eten edo hutsaltzeari buruz
ezarritakoa betetzeko xedeaz.
45. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK ALDATZEA.
Hornidura-zerbitzuko harpidedunek Udal Ur-zerbitzuari jakinarazi behar diote barruko
instalazioen kokapenean, edo ezaugarrietan, egindako edozein aldaketa.
VIII. KAPITULUA.- NEURTZEKO TRESNAK.
46. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ERABILI BEHARRA.
Udal Ur-zerbitzuak egindako ur-hornidura orok kontagailu baten bidez egin beharko
da, hornitutako ur kopurua neurtzeko xedeaz.
Higiezin kolektiboen hornidura izanez gero, fakturazioaren oinarria den kontsumoaren
kontrola kontagailu orokor baten bidez edo baterietan kokatutako banakako kontagailuen
bidez egingo da, Erregelamenduaren eranskinean, Eraikuntzako Kode Teknikoan eta Industria
arloko organo eskudunean ezarritako arauen arabera. Banakako kontagailuen bidezko
fakturazioaren kasuan ere, Udal Ur-zerbitzuak erabaki ahal izango du sarreran kontagailu
orokor bat instalatzea, kontsumoak kontrolatzeko, eta haren titularra erkidegoa izango da.
Kontagailuaren edo kontagailuen ezaugarriak eta neurriak ezartzea, instalatzeko
sistema edozein izanda ere, Udal Ur-zerbitzuaren eskumena izango da eta berak egingo du,
modu justifikatuan, harpidedunak hornidura-eskaeran egiten duen kontsumo-adierazpenean
ezarritakoa ikusita, eta indarreko arauetan ezarritakoarekin bat.
47. ARTIKULUA.- NEURGAILUEN EZAUGARRI TEKNIKOAK.
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Kontagailuak ofizialki homologatutako modelo batekoak izango dira eta Udal Urzerbitzuak unean-unean ezarriko ditu, hau da, kasu bakoitzean erabili behar diren
kontagailuen markak, modeloak eta kalibrea finkatuko ditu.
48. ARTIKULUA.- KONTAGAILUEN KOKAPENA.
Eraikin berrietan eta errehabilitazioetan kontagailu bakarra izanez gero, instalatu
egingo da babeserako eta erabilerarako giltzen ondoan, Udal Ur-zerbitzuak homologatutako
armairu edo lokal batean, horretarako baino erabiliko ez den batean, higiezinaren beheko
solairuan, atariaren ondoan eta fatxada-horman edo itxituraren batean txertatuta, hornitu nahi
den jabetzan eta, edozein kasutan ere, bide publikotiko sarbide zuzena izanik.
Salbuespenez, behar bezala justifikatutako kasuetan, kontagailu bakarra eta erabileragiltzak lur azpiko ganbera batean instalatu ahal izango dira; hala ere, kaletiko sarbide zuzena
izan beharko du eta jabetzaren fatxadatik edo itxituratik ahalik eta hurbilena egon beharko du.
Halaber, arrazoi estetikoengatik edo bestelako arrazoiren batengatik, salbuespenez eta
Zerbitzuaren iritziz, kontagailua eraikinaren barruan instalatzeko baimena eman ahal izango
da, kanpoko hargunetik hurbil eta sarrerako ataritiko sarbidea izanik. Salbuespenezko kasu
horietan, Ur-zerbitzuak harpidedunari edozein unetan eskatu ahal izango dio kontagailuak
irrati bidez teleirakurtzeko sistema izan dezala.
Banakako kontagailuen bateriak horietarako baino prestatu ez diren lokal edo
armairuetan instalatuko dira, higiezinaren beheko solairuan kokatuta, erabilera komuneko
zonaldean, eraikineko hargunetik hurbil dagoen sarrera-gunetik hurbil eta sarrerako ataritiko
sarbide zuzena izanik. Lokal edo armairu horretan bertan instalatuko da suteetarako sarearen
kontagailua ere, halakorik izanez gero. Lur pribatuan zeharreko sarbidea duten etxebizitzen
kasuan, Ur-zerbitzuak eskatu ahal izango du kontagailuen armairua koka dezatela kanpoaldera
jotzen duen jabetza-mugaren mugan bertan.
Kontagailuak zentralizatzeko bateriak Industria arloan eskumena duen erakundeak
ofizialki onartutako eta homologatutako mota eta modelokoak izango dira.
Zurtoin bakoitzaren sorburuan eta konexio-gunean, banakako kontagailuen
bateriarekikoan, atzera ezineko balbula bat instalatuko da, urak banaketa-sarera itzul ez
daitezen, eta horretaz gain beste bi eten-balbula, aurrekoa eta atzekoa, kontagailu bakoitzaren
instalaziorako.
Urtebetetik gorako denboraldian (lau irakurraldi) irakurri ezin izan diren barruko
kontagailuen kasuan (ez zuzenean, zerbitzuaren bidez; ez zeharka, harpidedunaren beraren
bitartez), harpidedunak kontagailua jabetzatik kanpo ateratzeko obrak egin beharko ditu edo
irrati bidezko irakurketa duen kontagailua instalatu beharko du, zerbitzu-emaileari irakurketak
egitera askatasunez sartzen uzteko.
49. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ESKURATZEA.
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Emarien kontagailuek edo neurgailuek Erregelamenduak ezarritako ezaugarriak
izango dituzte eta Udal Ur-zerbitzuak eskuratu eta instalatuko ditu.
50. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEA ETA ZIGILATZEA.
Edozein kontagailuk Udal Ur-zerbitzuak aldez aurretik egiaztatuta egon beharko du
eta Zerbitzuak berak instalatuko du. Kontagailuak lehendik instalatuta dauden kasuetan, Urzerbitzuak kontagailuak egiaztatu izanaren ziurtagiria eskatu ahal izango du eta, berak hala
iritzita, Zerbitzuak egiaztatu eta zigilatu, onartu edo ordezkatu ahal izango ditu.
Harpidedunaren betebeharra da kontagailuaren edo neurgailuaren zaintza, baita bera
egoera ezin hobean zaindu eta iraunarazteko ardura ere, eta betebehar horrek barne hartuko
ditu kontagailuaren zigiluak eta etiketak ere. Betebehar hori ez betetzetik eratorritako
erantzukizuna zuzen-zuzenean horniduraren harpidedun titularrarena izango da.
51. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEKO ESKAERA.
Harpidedun orok eskatu ahal izango dio Udal Ur-zerbitzuari kontagailua egiaztatzeko.
Udal Ur-zerbitzuak gailuak zuzen funtzionatzen duela egiaztatzen badu eta harpidedunaren
ustez kontagailua txarto badago eta ebaluazioaren emaitzarekin ados ez badago, Industriara
joatea dauka, erakunde horrek berrikusketa sakonago bat egin diezaion.
Egiaztapenak eragindako gastu guztiak eskatzailearen kargura egingo dira, ez bada
egiaztatzen gailuak ohi ez bezala funtzionatzen duela eta akatsak eskatzailearen asmoaren
aldeko emaitza ematen duela.
52. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IPINTZEA ETA KENTZEA.
Kontagailua ipini, erabili eta, behar denean, kendu beti egingo dute Ur-zerbitzuko
langileek.
Kontagailuak edo neurgailuak honako arrazoi hauengatik kendu ahal izango dira:
1.- Hornidura-kontratua amaitzeagatik.
2.- Neurgailua matxuratzeagatik.
3.- Aldian-aldian berriztatzeagatik.
4.- Kontsumoen erregimena aldatzeagatik, instalatutako ahalmen teorikoa gainditzen
duen neurrian, bai behera jo denean, bai gora jo denean.
Kontagailua ordezkatzeko kostua, iruzurrez erabili, behar ez bezala maneiatu edo
babesik eta zainketarik izan ez duen kasuetan izan ezik, Ur-zerbitzuaren kargurako izango da.
Kontratua suntsiarazita, eta indarreko arauetan aurreikusitakoaren arabera, Zerbitzuak
kontagailua kendu edo zigilatzeko ahalmena izango du, izandako erabilera horiek
saihestearren.
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53. ARTIKULUA.- LEKUZ ALDATZEA.
Kontagailua edo neurgailua lekuz aldatzeko, hornidura atxikita duen esparruaren edo
jabetzaren barruan, beti egingo da egindako aldaketa eskatu duen alderdiaren kargura. Hala
ere, beti egingo da harpidedunaren kargura, ondoren adierazitako arrazoiek eragindako
edozein kontagailu-lekualdaketa.
1.- Harpidedunak kontagailua instalatu ostean egindako eraberritze-lanengatik,
kontagailua irakurri, berrikusi edo ordezteko erraztasunak murrizten badira.
2.- Kontagailuaren instalazioak Erregelamenduak ezarritakoak ez betetzeagatik eta
horniduraren titulartasunean edozein aldaketa egiteagatik, Erregelamenduaren 14.
artikuluak adierazitako subrogazio-kasuetan izan ezik.
54. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA MANIPULATZEA.
Harpidedunak edo erabiltzaileak ezin izango du inoiz kontagailua edo neurgailua
manipulatu, desmuntatu edo askatu, ezta aipatutako neurgailuaren aurretik inolako hargunerik
edo desbideraketarik egin ere.
Udal Ur-zerbitzuak berak baino ezin izango du kontagailua manipulatu eta erabat
debekatuta dago Zerbitzutik kanpoko langileek inolako jarduerarik egitea (desmuntatu,
lekualdatu, garbitu, ordeztu, etab.). Osterantzean, Erregelamenduaren 65. artikulua ezarriko
da.
Harpidedunak Ur-zerbitzuari jakinarazi beharko dio kontagailuan antzemandako
edozein anomalia, berak ikuskatzeko xedeaz.
Hala kontagailu orokorraren kasuan, nola kontagailuen bateriaren kasuan, instalazioak
beti geratuko dira higiezinaren jabearen zaintza eta erantzukizun arduratsupean.
55. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK ORDEZKATZEA.
Kontagailua egoera onean dagoen beste batez ordezkatu beharko da, harpidedunak
edota Ur-zerbitzuak kontagailuan matxurarik antzeman badu edo gelditu bada, haren helburua
eragotzita, eta teknikoki egiaztatu beharko da, kasurako, Erregelamenduaren 51. eta 52.
artikuluetan adierazitakoa ezarriko da eta.
Kontagailuak matxurarik badu, konpon daitekeen edozein arrazoirengatik, Urzerbitzuak berak konpondu edo ordezkatuko du, harpidedunarentzako kosturik gabe.
IX. KAPITULUA.- IRAKURKETAK, KONTSUMOAK ETA FAKTURAZIOAK.
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56. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IRAKURTZEA.
Kontagailuen irakurketak balio izango du harpidedunek kontsumitutako emariak
zehazteko, eta Zerbitzuak horretarako izendatutako langileek egingo dute hiru hilerik behin.
Irakurleak fitxategi informatiko batean idatziko ditu kontagailuak adierazitako
zehaztapenak; horiek izango dira dagokion fakturaziorako oinarria eta une oro emango dute
aukera jakiteko zenbat kontagailu dagoen guztira parkean.
Irakurketa ordu baliodunetan edo kanpokoekiko harreman arruntetarako orduetan
egingo da, Udal Ur-zerbitzuak berariaz baimendutako langileek egingo dute eta dagokien
identifikazio-agiria izango dute.
Harpidedunak ezin izango du Udal Zerbitzuak irakurketarako ezarrita duen ordutegitik
kanpo irakurri beharra ezarri.
Harpideduna etxean egon ezean, irakurleak irakurketa-orria utziko dio eta, horren
bidez, harpidedunaren etxean egon dela jasota uzteaz gain, harpidedunari aukera emango dio
orrian bertan berak idazteko bere kontagailuaren irakurketa-datuak eta Zerbitzura helarazteko,
erregistratutako kontsumoaren fakturazioa egiteko ondorioetarako, edota aukera emango dio
Zerbitzuko Bezeroenganako Arreta Zentrora deitzeko.
Irakurketa faltaren kasu berezietan eta errepikakorretan, Ur-zerbitzuak harpidedunari
ezarri ahal izango dio irrati bidezko teleirakurketa izan dezala, eta harpidedunaren konturakoa
izango da horretarako behar den neurgailua instalatzeak dakarren gain-kostua.
Arestian adierazitakoa gorabehera, kontagailuaren irakurketa lortzen ez bada, eta
Erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera hornidura eteteko ahalmena kaltetu barik, ez da
hiruhileko horretan inolako kontsumorik fakturatuko eta kontsumo hori ondorengo
irakurketarako utziko da, Udalak gutxieneko batzuen ezarpena aurreikusi ez duen kasuan izan
ezik.
57.
ARTIKULUA.KONTSUMOAK

HORNIDURAREN

KALKULUA.

ZENBATETSITAKO

Arau orokor gisa, harpidedun bakoitzak duen kontsumoaren zehaztapena egiteko,
fakturazioaren hurrenez hurreneko bi denboralditan kontagailuari egindako irakurketen arteko
aldearen arabera zehaztuko da.
Fakturazioa egiteko oinarria izango da kontagailuaren ahalmen izenduna, iruzurrezko
ekintzetarako erabilitako instalazioei arauz zegokiokeena, egunean bi orduko tarteaz, etenik
gabe erabilita, irakurketarik gabe egindako lehen fakturaziotik zenbatuta, honako kasu
hauetan:
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 Udal Ur-zerbitzuari neurgailua irakurtzea eragozten zaionean, hornidura eteteko aukerarik
izan gabe.
 Udal Ur-zerbitzuak adierazitako zuzenketak egin ez direnean, neurgailuan eragina duten
barruko instalazioei dagokienez.
 Hurrenez hurreneko hirugarren hiruhilekoa betetzen denean, kontagailua irakurtzea lortu
barik, horren aurreko irakurketan Zerbitzuak horrek zer eragin dezakeen ohartarazi
ostean.
Modu horretan zenbatetsitako kontsumoak irmoak izango dira. Beraz, benetako
irakurketa lortu eta gero, ez da egoera normalduko, ez goitik, ez behetik, ondorengo epeetan
egindako irakurketen arabera egindako fakturazioetan.
58. ARTIKULUA.- FAKTURAZIOA.
Zerbitzua ematearen truke fakturatzeko zenbatekoak irakurketetan erregistratutako
emariei indarreko tarifak ezartzearen bidez kalkulatuko dira.
59. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK.
Emandako zerbitzuari dagozkion zenbatekoen ordainagiriak hiru hilerik behin egingo
dira eta bertan sartuko dira zergak, ur-kanona eta izan litezkeen beste tasa batzuk.
Harpidedun bakoitzari bere ordainagiria egingo zaio.
60. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK ORDAINTZEKO ERA.
Harpidedunak Udal Ur-zerbitzuari ordaindu behar dizkion zenbatekoak, kontzeptua
edozein izanda ere, honako bide hauen bidez ordainduko dira:
* Kutxetan, bankuetan edo Zerbitzuak izendatutako beste bulego kobratzaileetan.
* Kutxetako, bankuetako edo harpidedunak izendatutako beste bulego kobratzaileren
bateko kontuetan egindako banku-helbideratzeen bidez, baldin eta sistema horrek Udal Urzerbitzuari inolako gasturik eragiten ez badio.
Salbuespenez eta aldez aurretik Udal Ur-zerbitzuak horrela ebatzita, eskudirutan
ordaindu ahal izango da Udal Zerbitzuak horretarako izendatutako bulegoan edo bulegoetan.
61. ARTIKULUA.- ERREKLAMAZIOAK.
Harpidedunen batek fakturazioaren gaineko erreklamaziorik egin nahi badu, egitea
dauka Udal Ur-zerbitzura zuzendutako idatziaren bitartez edota bulegoetara joanda eta bere
ustez okerrak diren ordainagiriak eramanda.
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62. ARTIKULUA.- KONTSUMO PUBLIKOA.
Erabilera publikoetarako kontsumoa (eraikin publikoak, kirol instalazioak, lorategiak,
iturriak, ur-harguneak, sute-harguneak, etab., izaera publikokoak, kale-garbiketa, etab.)
kontagailuz neurtuko da edo, kasuan kasu, ahalik eta zehaztasun handienaz neurtua,
kuantifikatzeko xedeaz; eta hornidura-kontratuko helburu bihurtuko da, kasurako, egokia
denean.
X. KAPITULUA.- TARIFEN ARAUBIDEA.
63. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN TARIFA.
Horniduraren prezioa, une oro, tarifen araubidearen bidez ezarriko da, edateko urez
hornitzeko zerbitzua emateko orduan arauz ezargarria denaren arabera.
64. ARTIKULUA.- TARIFEN ARAUBIDE EGUNERATUA.
Eguneratutako tarifen araubidea indarreko zerga ordenantzak arautuko du;
horniduraren kasuan kontagailuaren alokairurako eta mantentze-lanerako hiruhileko kuota
ezarriko da, beste kuota bat hargunearen mantentze-lanerako, erabileraren (etxekoa,
industriakoa eta beste erabilera batzuetakoa) eta kontagailuaren eta hargunearen diametroaren
arabera, eta hornidura-zerbitzuko kuota, kontsumitutako eta irakurritako m3–en araberakoa,
kasu bakoitzean ezarriko gutxienekoekin.
Edozein kasutan ere, Udalak beretzat gordetzen du zerbitzuaren erabilgarritasunaren
trukeko kopuru finko bat kobratzea.
Udalak tarifen araubidea aldatu ahal izango du, legez behar diren izapide guztiak egin
ostean.
XI. KAPITULUA.- IRUZURRAK ETA ARAU-HAUSTEAK. ONDORIOAK.
65. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAKO IRUZURRAK.
Ur-hornidurako iruzurtzat honakoak hartuko dira:
1.- Zerbitzuaren ura erabiltzea, harpidetza-kontratua izenpetu gabe.
2.- Harguneak egitea, aldez aurretik Erregelamenduan aurreikusitakoak bete gabe.
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3.- Aitorpena faltsutzea, Zerbitzua eraginda horniduraren truke ordaindu behar den
baino gutxiago fakturatzera.
4.- Uraren erabilera aldatzea edo zabaltzea, hornidura-kontratuan zehatutakotik kanpo.
5.- Kontagailuak jasotzea, Zerbitzuak baimendu barik; kontagailuetako zigiluak,
kristalak edo esferak apurtzea; desorekatzea, etetea edo gelditzea eta, oro har, edonola
erabiltzea (desmuntatzea, lekualdatzea, garbitzea, ordezkatzea, etab.), Zerbitzutik
kanpoko langileek egiten badute, edo gailu horien adierazpenak desitxuratzera eta,
ondorioz, udal interesak kaltetzera jotzen duen edozein ekintza.
6.- Adarrak, desbideraketak edo txertaketak egitea, horrek interesatuak edo
hirugarrenek ura iruzurrez erabiltzea ekar dezakeelako.
7.- Instalazioan aldaketarik edo zabaltzekorik egitea, aldez aurretiko baimenik gabe.
8.- Zerbitzuaren hornidura-kontratuaren bidez lortutako ura saltzea, edo zerbitzurik ez
duten etxebizitzak urez hornitzea, nahiz eta ez saldu. Aintzatespen honetatik kanpo
geratuko dira, auzo udalerrietako udalekin egindako kontratuak.
66. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK. SAILKAPENA.
1.- Artikulu honetan tipifikatutako arau-hausteak larriak edo arinak izan daitezke.
2.- Arau-hauste larritzat joko dira:
a) Udal Ur-zerbitzuan
klandestinoak izatea.

baimenik

gabeko

desbideraketak

edo

desbideraketa

b) Harpidedunaren etxean Udal Ur-zerbitzuko langileari sartzen ez uztea,
iruzurrarengatiko salaketaren egiaztapena oztopatuta.
c) Zerbitzuko ura beste erabilera edo aprobetxamendu batzuetako urekin nahastea.
d) Kontagailua ipintzeari ezetz esatea, horretarako errekerimendua eginda.
e) Higiezinen jabeek ezetz esatea Zerbitzuak barruko sareetan adierazitako
zuzenketak egiteari, egokiak diren kasuetan.
f) Zerbitzuari ez ematea kontratuaren ezaugarrien edozein aldaketaren berri.
g) Zerbitzuko langileei eginkizunen jardunean oztopoak jartzea edo beldurraraztea,
beste erantzukizun batzuk kaltetu barik.
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h) Udal sareko ixte-giltza Zerbitzukoa ez den inork zabaltzea, ixtea edo beste edonola
erabiltzea.
i) Ura modu desegokian erabiltzea, lehortearengatiko murrizketarik dagoenean, edo
jendaurrean aldez aurretik jakitera emandako beste arrazoiengatik,
Erregelamenduaren 26. artikuluarekin bat.
3.- Arau-hauste arintzat joko da:
a) Erregelamenduan azaldutako beste edozein puntu ez betetzea.
67. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN EDO ARAU-HAUSTEEN ONDORIOAK.
ZIGORRAK. PROZEDURA.
1.- Iruzurretan sartzeak edo 66. artikuluko arau-hausteetariko edozein egiteak edo
Erregelamenduaren IV. kapituluan aurreikusitako arau-hausterik egiteak ur-hornidura etetea
edo bertan behera uztea ekarriko du, udal teknikari arduradunaren aldez aurretiko txostena
izanik.
Kasu horietan erabiltzaileak bere kargu hartu beharko ditu etetearen ondoriozko
gastuak eta, kasuan kasu, hornitzeari ekingo zaio berriro, egingo den behin-behineko
iruzurrarengatiko likidazioa kaltetu barik, hurrengo artikuluak ezarritakoarekin bat.
Egoera irregularrik edota iruzurrezkorik izanez gero, Zerbitzuko mantentze-lanetako
langileek ikuskapenaren akta egingo dute eta, hornidura etetea eragin duen arrazoia egiaztatu
ostean, jakinarazpen bat igorriko dute, egoera irregularraren berri emateko eta horretarako,
egoera erregularizatzeko, egutegiko hamar eguneko epea emango dute. Arestiko epean
erregulaziorik egin ezean, bigarren gutun bat igorriko da, hornidura moztuko delako
ohartarazpena egiteko. Horren guztiaren berri jakinaraziko zaio Zerbitzuko arduradunari ere.
Etxean edo lokalean inor ez dela bizi egiaztatuz gero, kontratua suntsiarazteari ekingo
zaio eta, ondorioz, hornidura behin betiko etengo da.
2.- Aurreko lehen paragrafoan jasotako aurreikuspenez gain, arau-hausterik egiteak
honako zehapen hauek ekarriko ditu:
a) Arau-hauste larriak 750 eta 1.500 euro bitarteko isunez zehatuko dira.
Iruzurrarengatiko likidazioa ere ezargarri den kasuetarako, kasu bakoitzeko
larritasunaren eta berriro egitearen arabera, azter daiteke biak edo bietan jasoena
ezartzea: zehapenarengatiko isuna edo iruzurrarengatiko likidazioa.
b) Arau-hauste arinak ohartarazpenaz zehatuko dira eta 750 eurorainoko isunak jar
daitezke.
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3.- Egindako arau-hausteengatiko zehapenak ezartzeko edo, hala badagokio,
eragindakoengatiko kalte-ordainak eskatzeko, beharrezkoa da aldez aurretik zehapenespedientea izapidetzea, indarreko legeekin bat.
Ondorio horretarako, Zerbitzuko teknikari arduradunak txostena egin eta horren
ostean, zinegotzi egokiak Alkatetza-udalburutzari proposatuko dio zehapen-espedienteari
hasiera emateko, eta alegazioak aurkezteko epea emango da. Epe hori amaituta, alegazioak
ebatziko dira, egonez gero, eta behin betiko ebazpena emango da.
Zehapenak ezartzeko eskumena, une oro, Alkatetza-udalburutzari dagokio.
68. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN LIKIDAZIOA.
Udal Ur-zerbitzuak iruzurraren likidazioa egingo du, honako kasu hauek kontuan
hartuta:
1.- Ur-hornidurarako kontratu bat bera ere ez izatea.
2.- Edozein prozeduraren bidez kontagailuaren edo neurgailuaren erregistroa ukitzea
edo aldatzea.
3.- Neurgailuen aurretik emari-desbideraketarik egitea, modu iraunkorrean zein une
baterako izan.
4.- Ura kontratatu ez den beste erabilera batzuetarako erabiltzea, horrek eragina baitu
kontsumoen fakturazioan, ezarri beharreko tarifari begira.
Horretaz gain, 65. artikuluko kasuak kasu hauetan sartutakotzat hartuko dira. Udal Urzerbitzuak beharrezko likidazioa egingo du, kasuen arabera, honako modu honetan:
1. kasua.- Iruzurrarengatiko likidazioa egingo da eta horren barruan sartuko den
kontsumoa izango da iruzurrerako erabilitako instalazioei erregelamenduz zegokiekeen
kontagailuaren ahalmen izendunari dagokion kontsumoaren parekoa, egunean hiru orduko
tarteaz eta etenik gabe erabilita, eta epea aipatutako instalazioak erabiltzeko eskubideak edo
titulartasuna eskuratu denetik antzemandako iruzurra konpondu den artekoa izanik, guztira
urtebete baino gehiagokoa izan gabe.
2. kasua.- Instalatutako kontagailuak edo neurgailuak adierazitakoa faltsutu bada,
edozein prozeduraren bidez edo haren funtzionamendu ez-ohikoa eragin dezakeen edozein
gailuren bidez, iruzurraren zenbatekoaren likidazioaren oinarritzat hartuko da izendunaren
ahalmen neurtzailea, denbora honela neurtuta: kontagailuaren azken egiaztapena egin den
egunetik hasita, denboran urtebete gainditu gabe, egunean hiru orduko kontsumoa, eta
kontsumo horretatik kenduko dira iruzur-egileak denboraldi horretan zehar ordaindu dituen
kontsumoak.
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3. kasua.- Iruzurra egin bada kontagailuaren aurretik emaria desbideratuta, lehen
kasuan bezala likidatuko da, hornidura-kontraturik izango ez balitz bezala, eta kontagailuak
neurtutako ur-kopuruarengatiko deskonturik egin gabe.
Kasu guztietan, iruzurraren zenbatekoan gutxitutakoa, aurreko paragrafoetan
ezarritako manuekin bat, eragingarriak zaizkion zergei lotuta egongo da.
Udal Ur-zerbitzuak egiten dituen likidazioak interesatuei jakinaraziko zaizkie eta
horien aurkako erreklamazioak egin ahal izango dira erakunde eskudunean, 70. eta 71.
artikuluetan adierazita, baliagarritzat jotzen diren gainontzeko ekintzak kaltetu barik.
Erreklamazioek ez dute geldiaraziko fakturazioen eta euren helburuko likidazioen
ordainketa. Erreklamazioa ebatzi ostean, Udal Ur-zerbitzuak egindako likidazioa
erregularizatuko du.
Iruzurrak delitu edo falta izaera izan dezakeen kasuan, zehapen-espedientearen
izapidetzea kaltetu barik, horren berri emango zaio Fiskaltzari, kasuan kasu, izan litekeen
erantzukizun kriminala eska dezan.
XII. KAPITULUA.- ESKUMENAK ETA ERREKURTSOAK.
69. ARTIKULUA.- UDAL ZERBITZUAREN ESKUMENA.
Udal Ur-zerbitzuko buruak Erregelamenduak ematen dizkion ahalmenak izango ditu,
baita alkateak bere ahalmenen jardunean ematen dizkionak ere, eta hari eman beharko dio
ebazpenen berri.
70. ARTIKULUA.- ADMINISTRAZIO-EBAZPENAK.
Udal Ur-zerbitzuko buruak hartutako erabakiak ez dira inoiz administrazio-egintzatzat
hartuko eta euren aurkako alegazioak Alkatetza-udalburutzan aurkeztu ahal izango dira, bera
jaso eta hamabost egun balioduneko epean. Alkatetza-udalburutzaren ebazpena administrazioegintza da eta haren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.
XIII. KAPITULUA.- ERREGELAMENDUAZ.
71. ARTIKULUA.- BERA BETETZEKO NAHITAEZKOTASUNA.
Harpidedunek eta Udal Ur-zerbitzuak nahitaez bete beharko dituzte Erregelamenduko
klausula eta betebehar guztiak.

OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA
Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
obras@laudiokoudala.net

Herriko Plaza
01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava)
www.laudiokoudala.net
GAROÑA 2013an ITXI / GAROÑA CIERRE 2013

72. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA ALDATZEA.
Udalak edozein unetan aldatu ahal izango du Erregelamendua ofizioz, bera onartzeko
egindako izapide guztien bidez.
Xedapen berriak ezarri ahal izango zaizkie, salbuespenik gabe, harpidedun guztiei,
onartzen direnetik.
73. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA INTERPRETATZEA.
Erregelamendua ezartzeko orduan izan daitezkeen gorabeherak Udaleko organo
eskudunak interpretatuko ditu, beharrezkoak diren aldez aurretiko txosten teknikoen ostean.
1. ERANSKINA
UR-HARGUNEETARAKO ARAU TEKNIKOAK.
LAUDIOKO UDAL MAILAKO EREMUA
AURKIBIDEA
1. UR-HARGUNEAK.
1. ART. EZARPENAREN HELBURUA ETA EREMUA.
2. ART. ALDEZ AURRETIKO TXOSTENA ETA HORNIDURAN ALTA ESKATZEA.
3. ART. EZ BETETZEA.
4. ART. HARGUNEAREN DEFINIZIOA.
5. ART. KOKAPENA.
6. ART. DIAMETROA.
7. ART. MATERIALAK.
7.1. HODIERIA
7.2. LOTURA-PIEZA
7.3. IXTE-GILTZA
7.4. HARGUNE-KUTXATILA
8. ART. SUTEETARAKO HARGUNEAK.
9. ART. UREZTATZEKO HARGUNEAK.
10. ART. OBRETARAKO HARGUNEAK.
2. KONTAGAILUAK.
11. ART. AHOKALEKUA.
11.1. ETXEBIZITZETAKO ERAIKINAK (erkidegoak).
12.2. MERKATARITZAKO LOKALAK.
11.3. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK ETA INDUSTRIA PABILIOIAK.
11.4. UREZTAPEN PUBLIKOA.
11.5. ITURRI PUBLIKOAK.
12. ART. INSTALAZIOA.
12.1. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik beherakoa.
12.2. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik gorakoa.
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13. ART. BERRIKUSKETA.
ERANSKINA HORNIDURA-IRUDIAK
1. IRUDIA. ETXEBIZITZETAKO ERAIKINETAKO HARGUNEA. Kokapen orokorra.
2. IRUDIA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZETAKO HARGUNEA. Kokapen
orokorra.
3. IRUDIA. INDUSTRIA PABILIOIETAKO HARGUNEA. Kokapen orokorra.
4. IRUDIA. HARGUNEA. 32-40-50-63-75eko POLIETILENOA
5. IRUDIA. HARGUNEA. 80ko BURDINURTUA.
6. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODITERIA.
7. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODITERIA. JUNTURA MOTAK.
8. IRUDIA. HORNIDURAKO HODITERIA. DIMENTSIOAK.
9. IRUDIA. POLIETILENOZKO HODITERIA. Hodiak eta osagarriak.
10. IRUDIA. ZANGA. HORNIDURAKO HODITERIA.
11. IRUDIA. POLIETILENOZKO HODIRAKO HARGUNE-LEPOKOA.
12. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODIRAKO HARGUNE-LEPOKOA.
13. IRUDIA. ITXITURA ELASTIKOKO UHATE-GILTZA. MUTUR HARIZTATUAK.
14. IRUDIA. ITXITURA ELASTIKOKO UHATE-GILTZA. MUTUR HARIZTATUAK.
15. IRUDIA. UREZTAPEN PUBLIKORAKO HARGUNEA. Kokapen orokorra.
17. IRUDIA. KONTAGAILUEN GELA. Etxebizitzetako eraikina. Kokapen orokorra.
18. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-13-15 MM.
19. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-20 MM.
20. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-25-30-40 MM.
21. IRUDIA. BI KONTAGAILUTARAKO ARMAIRUA.< 50 MM.
22. IRUDIA. KONTAGAILUA DI < 50 MM. MUNTAKETA.
23. IRUDIA. ITURRIA. INSTALAZIOA - MATERIALAK.
24. IRUDIA. KONTAGAILUAK. MOTAK.

1.- UR-HARGUNEAK.
1. ART. EZARPENAREN HELBURUA ETA EREMUA.
Arau hauen helburua da hornidura-harguneetako materialak eta beroriek egiteko
agindu edo zehaztapenak ezartzea, proiektuetako eta eraikuntzetako irizpideak bateratzeko eta
eraikitakoaren kalitatea bermatzeko xedeaz, homogeneotasunaren eta normalizazioaren
bidetik, zerbitzua optimizatu ahal izateko eta, horretaz gain, obretako, eraikuntzetako,
administrazioetako lana eta proiektugileen eta sustatzaileen lana errazteko.
Arau hauek ur-hargune berri guztiei ezarriko zaizkie, edateko urez hornitzeko
zerbitzua ematen den udal mailako eremuan eginez gero.
2. ART. ALDEZ AURRETIKO TXOSTENA ETA HORNIDURAN ALTA ESKATZEA.
Udal Ur-zerbitzuak txostena idatziko du sare orokorren egoerari buruz eta harguneen
antolamendu teknikoari buruz, Udalak hargunerako beharrezko lizentzia eman aurretik.
Lizentzia eman ostean, interesatuak Ur-zerbitzuan hornidurarako alta eskatu beharko
du eta eman egingo zaio aldez aurretik instalazioen ikuskapen teknikoa eginda, Zerbitzuari
dagokionez; halaber, Edateko Uren Horniduraren Barneko Instalazioetarako buletinak (75-12-
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09ko MA) aurkeztu beharko dira, zigilua jartzeko eta alderdi biei emateko (Ur-zerbitzua eta
harpideduna).
3. ART. EZ BETETZEA.
Hargunerako lizentzia eskatu beharra ez betetzearen eta obretan zehar arau hauetan
ezarritakoa haustearen ondorioz, Udal Ur-zerbitzuak uko egingo dio instalazio osoa hartzeari
eta hornidura-zerbitzua kontratatzeari.
4. ART. HARGUNEAREN DEFINIZIOA.
Hoditeria orokorretik ura erabiltzen den finkaraino doan sarearen adarra da.
Arau orokor gisa, eraikin, finka edo industria bakoitzak bere hargune independentea izango
du.
Merkataritza lokalek ura eraikineko hargunetik hartuko dute, kontagailuen gelan konektaturik.
Hargunearen mantentze-lana eta zainketa Udal Zerbitzuari dagokio ixte-giltzaraino, bera
barne, edo horren ezean, fatxadaren edo lurzatiaren mugaraino.
5. ART. KOKAPENA.
Hargunearen trazadura plantan beti izan beharko da lerro zuzenean, eta kaleko ardatzarekiko
ortogonalean.
Eraikin bakoitzak hargune bakarra izango du. Lehengo urbanizazio-lanen ondorioz edo
eraikinak eraistearen ondorioz, orubean hargune bat baino gehiago badago, soberakoak kendu
beharko dira eta horretarako hodi orokorreko irteeran tapoi itsua jarriko da. Lan hori
eraikinaren sustatzailearen ardura izango da.
Oruberen bat errepartzelatzearen ondorioz, urbanizazioaren lehengo harguneak plantan
desfasaturik geratuz gero, partzela berriei begira, eraikinen sustatzaileak berriro egin beharko
du harguneen zuinketa, lehengoak kenduta eta errepartzelazioaren araberako beste batzuk
eginda. Ez da onartuko hargune-zatirik fatxadekiko paraleloan.
6. ART. DIAMETROA.
Hornidurako eraikinaren beharren kalkuluak definituko du hargunearen diametroa.
Kontuan hartuko da eraikina zertarako erabiliko den, zenbat ur-gune dagoen eta zer-nolako
aurreikuspena egiten den suteen sarerako, halakorik badago.
Banakako zein taldekako etxebizitzen eraikinen kasurako, hargunearen diametroa, bestelako
justifikaziorik onartu ezean, honako hau izango da:
ETXEBIZITZA MOTAREN ARABERAKO HARGUNEAREN DIAMETROA:
ETXE MOTA
A

BEREHALAKO
EMARIA (l/s)
Q<0.6
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B

0.6≤Q<1.0

C

1.0≤Q<1.5

D

1.5≤Q<2.0

E

2.0≤Q<3.0
Gehienezko hornidura-kopurua

HODITERIA
(mm)
20

A mota
2

B mota
1

C mota
1

D mota
-----------

E mota
---------

25
30
40
60
80

6
15
60
180
400

4
11
40
120
300

3
9
33
90
250

2
7
22
60
200

1
5
17
50
150

Hargunearen luzera 6 eta 15 metro artekoa bada, diametroak 10 mm handitu beharko dira.
Luzera 15 metrotik gorakoa bada, diametro horiek 20 mm handitu beharko dira.
Eraikinaren hornidura presiodun multzo baten bidez egiten bada, ponpek ez dute inoiz ura
saretik zuzenean hartuko, horretarako eraikitako ontzi batetik baizik.
7. ART. MATERIALAK.
Harguneak hornitu beharreko etxebizitzaren arabera sailkatuta daude:
1. Etxebizitzetako eraikinerako harguneak.
2. Familia bakarreko etxebizitzetarako harguneak.
3. Industria pabilioietarako harguneak.
Beste erabilera batzuetarako harguneak aurrekoen antzekoenaren arabera moldatuko
dira.
Hargune mota bakoitzaren kokapen orokorra arau hauetako eranskineko irudietan
zehaztuta dago:
(1. irudia).(Etxebizitzetako eraikina)
(2. irudia).(Familia bakarreko etxebizitzak)
(3. irudia).(Industria pabilioia)
Edateko uretarako harguneak honako atal hauek dauzka:
1. Hargunea edo lotura (lotura-pieza).
2. Adarra.
3. Ixte-giltza (horretarako kutxatilan instalatuta).
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Harguneak, 75 mm-ko diametroa edo txikiagoa badute eta hodi gaineko instalazioa
zulatze zuzenaz egin behar bada, hargunea edo lepokoa jarrita, edateko uretarako zehaztutako
10 atmosfera edo gehiagoko presioa duen polietilenoan instalatuko dira. Kasu honetan
hargunearen piezak hauexek dira: (4. irudia)
- Hargune-lepoko bat (burdinurtukoa, adar hariztatukoa).
- Letoizko piezak.
- Itxitura elastikoko uhate-giltza karratudun bat.
- Hodia (dentsitate handiko polietilenozkoa eta 10 atmosferakoa).
- Burdinurtu normalizatuko erregistro-estalkia, “PVCrako hidraulika jasogarria, DI-300 SaintGobain” edo antzekoa.
- PVCko kutxatila, TEJA DI-315, 6 kg/cm2-ko PN, 7,7 mm-ko lodierakoa, kanpoaldetik
hormigoiztatuta.
“T” erako adarra duten harguneak egingo dira, baldin eta hargunearen diametroa ura hartzen
den sare orokorraren diametroaren % 30 handiagoa bada eta 80 mm-ko diametroa edo
handiagoa daukatenetan, burdinurtu nodularraz, honakoak sartuta: (5. irudia)
- TE bat, brida-irteera.
- Itxitura elastikoko uhate-giltza karratudun bat.
- Burdinurtuzko hoditeria.
- Burdinurtu normalizatuko erregistro-estalkia, “PVCrako hidraulika jasogarria, DI-300 SaintGobain” edo antzekoa.
- PVCko kutxatila, TEJA DI-315, 6 kg/cm2-ko PN, 7,7 mm-ko lodierakoa, kanpoaldetik
hormigoiztatuta.
7.1. HODITERIA
Harguneetan erabili beharreko materialak, hodiei eta piezei dagokienez, sare orokorretan
erabilitako bera izango da:
1) DI >=80 mm-ko hodiak.
ISO 2531 nazioarteko arauak eta EN 545 arau europarrak burdinurtu nodularreko hodiei eta
osagarriei buruz ezarritako zehaztapenak, presiodun ura bideratzeko (lodiera, estaldura,
mugak, probak…).
Estaldurak: hiru mota.
1. Barnealdea zementu zentrifugatuzko morteroaz estalita eta kanpoaldeko tratamendua
zinkezkoa eta pintura bituminosoa.
2. Barnealdea poliuretanoz estalita eta kanpoaldea zinkez eta pintura bituminosoaz.
3. Barnealdea eta kanpoaldea poliuretanozko estalduraz.
Hodiaren hormaren lodiera: K=9 koefizienteari dagokiona.
Juntura mota: automatikoa, malgua eta autoestankoa. ISO 4633 araua.
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Hodien eta osagarrien fabrikatzaileak EN 29001 arau europarraren eta ISO 9001 nazioarteko
arauaren egiaztapena izan beharko du (diseinu eta garapenaren, kalitatearen, instalazioaren eta
saldu osteko zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eredua).
Bateragarritasuna eta funtzionaltasuna direla kausa, instalatuko diren burdinurtuzko
osagarriak hodia fabrikatu duen berberak fabrikatu beharko ditu. Hodiek babesa izango dute,
perimetro eta luzera guztian polietilenozko mahuka izango baitute, plastikozko loturaz lotuta
eta goiko sortzailean tolestuta.
(6. irudia, 7. irudia, 8. irudia)
2) DI<80 mm-ko hodiak.
Dentsitate handiko polietilenoa eta lan-presioko 10 atmosfera (salbuespenezko kasuetarako 16
atmosfera). Elikagaiekin erabiltzeko egokia. AENOR kalitate-marka.
UNE 53131 araua.
Hodiak letoi estanpatuzko osagarrien bidez lotuko dira. (9. irudia)
Udal Ur-zerbitzuaren berariazko baimena izanez gero, hodiak soldadura bidez edo osagarri
elektrosoldagarrien bidez lotu ahal izango dira.
Hoditeriaren instalazioari dagokionez, ezinbestean honako alderdi hauek izango dira kontuan:
a)
Hodien kokalekuaren zuinketa eta markaketa.
b)
Zangaren hondeaketa eta sestran jartzea.
c)
Hoditeriaren “ohea” hondar garbituaz edo txintxorrez.
d)
Hodiak kokatzea (polietilenozko mahukadunak), lerro zuzenean eta malda uniformean.
e)
“Bizkarrak” betetzea eta hondar garbituaz edo txintxorrez estaltzea.
f)
Ibaiko zabor-legarrez betetzea, geruza trinkoen bidez.
g) Seinaleztatzeko, kalearen azken sestratik 40 cm-ra sare bat jartzea.
(10. irudia)
7.2. LOTURA-PIEZA.
Sare orokorreko hargune-hodiaren lotura-pieza hargune-hodiaren diametroaren araberakoa
izango da.
a)
Hodiak DI≤80 mm-koak eta sarearen diametroaren % 50etik beherako diametrokoak.
Sare orokorreko hargune-hoditeria lotzeko instalatzeko pieza izango da adar hariztatuko
burdinurtuzko hargune-lepoko bat. (11. irudia)
b) DI≥80 mm-ko hodiak: instalatu beharreko pieza burdinurtu nodularreko TE bati dagokio.
(12. irudia)
7.3. IXTE-GILTZA
Hargune guztiek izango dute dagokien sekzio-balbula.
Burdinurtuzkoa izango da, itxitura elastikoko uhate-giltzaduna eta karratuduna.
Itxitura elastikoko uhate-giltza honelakoa izan daiteke:
- Mutur hariztatuak. 25-32-40-50eko diametro izendatuko balbuletarako. (13. irudia)
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- Eredu laburra (DI=65-80-100-150-200-250-300-400). (14. irudia)
7.4. HARGUNE-KUTXATILA
Ixte-giltza dagoen toki fisikoa da. Fatxadaren edo kanpoko itxituraren ondoan jarriko da, 30
cm-ra.
Kutxatila PVCko hodiez eratuko da, TEJA DI-315, 6 kg/cm2-ko PN eta 7,7 mm-ko lodiera.
Kanpoaldea sendoturik izango du 12 cm HM-25 hormigoiez.
Estalkia burdinurtu nodular normalizatukoa izango da, “PVCrako hidraulika jasogarria, DI300 Saint-Gobain” edo antzekoa.
8. ART. SUTE-HARGUNEAK.
Sute-harguneen dimentsioak ezartzeko orduan kontuan hartuko dira Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren oinarrizko dokumentua (OD-SS), suteetarako segurtasunerako, eta ezargarriak
diren arauak eta xedapenak.
Suteetarako urez hornitzeko sistema, haren ezaugarriak eta zehaztapenak UNE-23500/1990
arauan ezarritakoaren araberakoak izango dira.
Suteetarako hargunea eta hornidurarako hargunea ez dira inoiz berbera izango.
Suteetarako hoditeriak beti izango du sekzio-balbula hargune-kutxatila normalizatuan, eta
horren ostean atzera ezineko balbula. Barruko suteetarako instalazioetan sarrera kontrolatzeko
kontagailua instalatuko da eta ahal dela eraikineko kontagailuen gelan kokatuko da.
Sute-sarea osatzen duten eroanbide guztiak probatu egingo dira probarako presioa 12 kg/cm2
(12 atmosfera) izanik.
9. ART. UREZTATZEKO HARGUNEAK.
Berdegune publikoak ureztatzeko, ixte-giltza eta kontagailua izango dituen adar bat egongo
da. Kontagailua eta hargunearen diametroa beharrezko emariaren araberakoak izango dira
(instalatu behar den ureztapen-sistema, aspertsoreak, berorien aldiberekotasuna eta
ureztatzeko programazioa). (15. irudia)
10. ART. OBRETARAKO HARGUNEAK.
Eraikuntzetako eta obretako harguneetan beharrezko kontagailua instalatuko da
sustatzailearen kontura. Horretarako aukerarik izan ezean, gutxieneko kontsumo bat zenbatetsiko
da, 130 m3/hiruhileko, alegia.
2.- KONTAGAILUAK.
11. ART. AHOKALEKUA.
11.1. ETXEBIZITZETAKO ERAIKINAK (erkidegoak).
Eraikinaren beheko solairuko kontagailuen gelan kokatuko da.
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Kontagailuen gelak sartzeko atea izango du eta gutxienez 1.5 m2-ko azalera izango du.
Atearen sarraila giltza “orokor” batez zabalduko da.
Aurrefabrikatutako eta homologatutako bateria bat instalatuko da, etxe edo etxebizitza
bakoitzerako gorako hodi bat izanik. (16. irudia)
Enpresa espezializatuek kontrolatutako banakako kontagailuen bidez ur beroa eta hotza
autokudeatzeko sistema dagoen kasuetan, baimenduta dago kontagailu orokor bat instalatzea,
Udal Ur-zerbitzuan alta egiteko.
11.2. MERKATARITZAKO LOKALAK.
Lokal bakoitzak kontagailu bat izango du, bera parte den eraikineko kontagailuen gelan
kokatuta. (16. irudia)
11.3. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK ETA INDUSTRIA PABILIOIAK.
Fatxadan edo barruko itxituran kokatuko da, aluminiozko edo poliesterrezko kutxa baten
barruan, eta kanpoaldetik itxitura normalizatuaren bidez irisgarria den estalkia izango du.
Horrelako kasuetan, izozterik ez izateko, hormen edo fatxaden aldean kontagailuaren
sarrerako eta irteerako hodi-zatiek material isolatzaileko zorroa izan beharko dute. (17-18-1920. irudiak)
Kontagailua 40 mm baino handiagoa bada, instalazio berezia egingo da, dimentsio
aldagarriko armairu batean. (21. irudia)
11.4. UREZTAPEN PUBLIKOA.
Kontagailua hargunearen giltzaren oste-ostean kokatuko da. (15. irudia)
11.5. ITURRI PUBLIKOAK.
Hala edateko ur-iturriek nola apaingarriek zeinek bere hargunea eta ur-kontagailua izan
beharko ditu. (22. irudia)
12. ART. INSTALAZIOA.
12.1. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik beherakoa.
Turbinadun kontagailua, neurketa-multzo mekanikoa edo elektrikoa. (23. irudia)
12.2. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik gorakoa.Woltmann motako kontagailua.
Kontagailuetatik hurbil oztopo hidraulikoak (balbulak, ukondoak, etab.) egoteak
zehaztasunean eragin ditzakeen turbulentziak kentzeko, kontagailuaren aurretik (L = 5
diametro) eta atzetik (L = 3 diametro) zati zuzenak instalatu beharko dira.
Halaber, kontagailuaren aurretik iragazki bat eta desmuntaketa-txirrika bat instalatuko dira.
(21. irudia)
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Beti instalatuko da ixte-giltza bat kontagailuaren aurretik, eta beste bat atzetik. Halaber, atzera
ezineko balbula bat instalatuko da kontagailuaren aurretik. Balbula biak homologatu beharko
ditu Ur-zerbitzuak.
13. ART. BERRIKUSKETA.
Arau hauek aldian-aldian berrikusiko dira eta berrikusteko unean egoki iritzitako
aldaketak sartu ahal izango dira bertan.
ERANSKINA.- HORNIDURA-IRUDIAK
1. IRUDIA.
orokorra.

ETXEBIZITZETAKO

ERAIKINETAKO

HARGUNEA.

ZERBITZUETARAKO BAINO EZ DEN HARGUNEA
Eraikin bakoitzeko hargune bakar bat.
Ixte-balbula espaloian.
Hodiak sotoko sabaian.
Kontagailuen gela ataritik.

ZERBITZUETARAKO ETA SUTEETARAKO HARGUNEAK
Eraikin bakoitzeko hargune bakar bat, suteetarako sarbidea independentea izanik.
Ixte-balbula espaloian.
Hodiak sotoko sabaian.
Kontagailuen gela ataritik, sute-sarerako kontagailua bertan.

Kokapen
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2. IRUDIA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZETAKO HARGUNEA. Kokapen
orokorra.
FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA ISOLATUA
Ixte-balbula espaloian.
Kontagailuak horman.
(Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarria izan beharko
du).

ETXE ATXIKIAK EDO BINAKAKOAK
Ixte-balbula espaloian.
Kontagailuak horman.
(Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarria izan beharko
du).
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3. IRUDIA. INDUSTRIA PABILIOIETAKO HARGUNEA. Kokapen orokorra.
ZERBITZUETARAKO BAINO EZ DEN HARGUNEA
Ixte-balbula espaloian.
Kontagailuak horman.
(Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarria izan beharko
du).

ZERBITZUETARAKO ETA SUTEETARAKO HARGUNEAK.
Suteetarako sarbide independentea.
Ixte-balbulak espaloian.
Kontagailuak horman.
Atzera ezineko balbula suteetan.
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(Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarria izan beharko
du).
4. IRUDIA. HARGUNEA. 32-40-50-63-75eko POLIETILENOA
HARGUNE-LEPOKOA (burdinurtukoa, adar hariztatukoa).
PIEZAK (letoizkoak).
BALBULA (itxitura elastikoko uhate-giltza karratuduna, salbuespenez bola-giltza baimendu
ahal izango da, buelta laurdenekoa, diametro txikietan).
HODITERIA (dentsitate handiko polietilenokoa eta 10 atmosferakoa).
KUTXATILA-ESTALKIA, burdinurtuzkoa, hidraulika jasogarrikoa, PVCrako, DI-300
Saint-Gobain edo antzekoa.
Kutxatila HODIA (PVC, Ø-315 teja).
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5. IRUDIA. HARGUNEA. 80ko eta gehiagoko BURDINURTUA.
TE brida-irteera.
PIEZAK (burdinurtuzkoa, bridaduna).
BALBULA (itxitura elastikoko uhate-giltza karratuduna).
HODITERIA (burdinurtuzkoa).
KUTXATILA-ESTALKIA, burdinurtuzkoa, hidraulika jasogarrikoa, PVCrako, DI-300 SaintGobain edo antzekoa.
Kutxatila HODIA (PVC, Ø-315 teja).
Garajerako sarrera, bridako TXIRRIKAduna.
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6. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODITERIA.
DI>=80

OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA
Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
obras@laudiokoudala.net

Herriko Plaza
01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava)
www.laudiokoudala.net
GAROÑA 2013an ITXI / GAROÑA CIERRE 2013

Hodian markaturik: fabrikatzailea + burdinurtu nodularra + DI + muntatzeko gehienezko
seinale zirkularra.
Hodi arteko lotura:
Juntura automatiko malgua.
Junturan markaturik: fabrikatzailea + DI + fabrikazio astea eta urtea.
Estankotasuna lortuko da urak egindako konpresioaren ondorioz hodiaren kanpaian
jarritako ezpainbiko gomazko eraztunean.
Hodiaren mutur leunak alaka bat izan beharko du, lotura zuzena lortzearren.

Junturen desbideraketak:
Junturen angeludun desbideraketek aukera ematen dute erradio handiko bihurguneak egiteko.
Desbideraketa-taula (hodiaren luzera erabilgarria = 6 metro):
DI
mm
80

Angelua edo graduak
4,5º

Erradioa
metroak
76

d
cm
47

7. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODITERIA. JUNTURA MOTAK.

HODI ARTEKO LOTURA. Juntura automatiko malgua.
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HODI-ENTXUFE LOTURA. Juntura mekanikoa.
Estankotasuna lortuko da entxufean jarritako gomazko eraztun baten konpresioaren ondorioz, bernoez
estututako kontrabridaren bidez.

BRIDA-BRIDA LOTURA. Zirrindola laua.
Estankotasuna lortuko da briden arteko konpresioaren ondorioz eta elastomerozko edo polietilenozko
zirrindolako torlojuen bidez.
8. IRUDIA. HORNIDURAKO HODITERIA. DIMENTSIOAK.
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MATERIALA
Burdinurtua

Polietilenoa

DI
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600

BARNEKO
KANPOKO
DIAMETROA* DIAMETROA*
65
82
80
98
100
118
150
170
200
222
250
274
300
326
350
378
400
429
450
480
500
532
600
635
PE

PE 100

PN-10

PN-16

1/2"
14,4
3/4" PN-10
20
1"
23,2
1 1/4"
29
1 1/2" 36,2
2"
45,8
2 1/2" 54.4
3"
4"
5"
5,5"
6"
8"
9"
10"
12"
14"
16"

16
20,4
26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90
102,2
114,6
130,8
163,6
184
204,6
257,8
290,4
327,2

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
150
315
355
400

9. IRUDIA. POLIETILENOZKO HODITERIA. Hodiak eta osagarriak.
HODITERIA
Dentsitate handiko polietilenozko eta 10 atmosferako hodiak.
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Kanp.D.
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm

Barr.D.
20 mm
23,2 mm
29 mm
36,2 mm
45,8 mm
61 mm

OSAGARRIAK
Letoizko piezak.

Burdinurtuzko pieza. Brida askagaitza.

LETOIZKO LOTURAK
Hari arreko lotura

Hari arreko lotura 90º-koa

90º-ko ukondoa

Hari emeko lotura

Hari emeko lotura 90º-koa

Hiru ahoko TE

10. IRUDIA. ZANGA. HORNIDURAKO HODITERIA.

Lotura-mahuka

Hari arreko lotura 45º-koa

Hiru ahoko TE, hari emekoa
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Instalatzeko prozedura:
1.- Zanga hondeatu eta lurra berdindu.
2.- Hondar garbituko ohea zabaldu.
3.- Polietilenozko mahukadun hoditeria kokatu.
4.- Hondar garbituaz bete.
5.- Hondarra trinkotu.
6.- Geruzaka bete eta trinkotu.
7.- Sare bat edo seinalizazio-banda bat kokatu.
8.- Kokatutako zatia probatu.
Sarea edo seinalizazio-banda hodiarekiko bertikalaren arabera kokatuko da, azken sestrarainoko
distantzia 400 eta 500 mm artekoa izanik.

Hodia horretarako egokitutako zangan instalatuko da, 500 eta 1000 mm arteko
sakoneran, diametroaren, lur-motaren eta zirkulazioaren arabera, Udal Ur-zerbitzuak
adierazitakoarekin bat.
OHARRA: Udal Zerbitzuaren berariazko baimena izanez gero, hondar garbituaren
ordez txintxorrak erabili ahal izango dira, edo txintxorrak eta hondarra nahasita.
11. IRUDIA. POLIETILENOZKO HODIRAKO HARGUNE-LEPOKOA.
BESARKAGAILU motakoa, irteera hariztatutakoa
GORPUTZA (1)
BANDA (2)

Burdinurtu
nodularra
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GOIKO GOMA (3)
GOIKO GOMA (4)

Nitrilo kautxua

TORLOJUAK (5-6) Altzairu herdoilgaitza
ESTALDURA

Epoxi erretxina

Kanp.D.: hodiaren kanpoko diametroa
12. IRUDIA. BURDINURTUZKO HODIETARAKO TE LOTURA.
GORPUTZA
ESTALDURA

Burdinurtu
nodularra
Epoxi erretxina

TORLOJUAK
Burdinurtu nodularra
GORPUTZNitrilo kautxua
BANDA-JUNTURA
EPDM
JUNTURA
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e1: gorputzaren lodiera
e2: adarraren lodiera
13.
IRUDIA.
ITXITURA
HARIZTATUAK.

ELASTIKOKO

UHATE-GILTZA.

Aplikazio-eremua: DI= 25-32-40-50
Zehaztapenak:
GORPUTZA ..........
PINTURA ..............
UHATEA ..............
ARDATZA .............

Burdinurtu nodularra
Kanpoaldea eta barnealdea epoxiz
Burdinurtu nodularra, nitriloz estalita
Altzairu herdoilgaitza

TORLOJUAK ......... Enbutituak
MANIOBRA ......... 30x30 mm-ko karratutxoa.

MUTUR
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H/H BALBULA
(Diametro
izendatua)
25 - 1"
32 - 1 1/4"
40 - 1 1/2"
50 - 2"
14.
IRUDIA.
ITXITURA
HARIZTATUAK.

PE hodia
(Kanpoko
diametroa)
25 mm
40 mm
50 mm
63 mm

ELASTIKOKO

UHATE-GILTZA.

Aplikazio-eremua: DI= 65-80-100-150-200-250-300-350-400
Zehaztapenak:
GORPUTZA ........... Burdinurtu nodularra
PINTURA … ……... Kanpoaldea eta barnealdea epoxiz
UHATEA ………... Burdinurtu nodularra, nitriloz estalita
ARDATZA ............ Altzairu herdoilgaitza
TORLOJUAK ……. Enbutituak
BRIDAK …...……. PN-16 ISO 2531 arauaren arabera
MANIOBRA ……... 30x30 mm-ko karratutxoa

MUTUR
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Muntatzeko era: mutur bat brida bati lotuta. Beste muturra hodiari lotuta desmuntaketajunturaren bidez.

Muntatzeko eredua.

15. IRUDIA. UREZTAPEN PUBLIKORAKO HARGUNEA. Kokapen orokorra.
Hoditeria Balbula

Kutxatila

PE 25
PE 32

Kontagailua Atzera
Balbula
ezineko balb.
3/4"-ko esfera DI-15
3/4"
3/4"-ko esfera
1"-ko esfera DI-15-20 1"
1"-ko esfera

burdinurtua
burdinurtua

1 1/4"-ko
uhatea

obrakoa

PE 40

DI-25

1 1/4"

1 1/4"-ko
uhatea
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PISUA
PE 63

1 1/2"-ko
DN-30
uhatea
2"-ko uhatea DI-40

1 1/2"
DI-50

1 1/2"-ko
uhatea
2"-ko uhatea

obrakoa
obrakoa

HARGUNE-LEPOKOA (burdinurtuzkoa eta altzairu herdoilgaitzeko zumitza)
PIEZAK (letoizkoak)
HODITERIRA (dentsitate handiko polietilenozkoa eta 10 atmosferakoa)
BALBULA (brontzezkoa eta loturaduna edo itxitura elastikoko uhate-giltza)
KONTAGAILUAREN KUTXATILA (burdinurtuzkoa edo obrakoa)

16. IRUDIA. KONTAGAILUEN GELA. Etxebizitzetako eraikina. Kokapen orokorra.
KOKAPENA: eraikinaren BEHEKO SOLAIRUAN.
SARBIDEA: atea sarrailaduna eta giltza orokorrerako PONPATXOA duena.
AZALERA: gutxienez 1,50 m2.
BATERIAK: aurrefabrikatuak eta homologatuak.
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17. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-13-15 MM.
Poliesterrezko armairua fatxadan edo kanpoko itxituran sartuta.
Estalkia kanpoalderako eraisgarria eta izozteen aurka babestuta.
Sarraila normalizatua Allen moduko torlojukoa.
Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarriaz estalita egon
beharko du.
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18. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-20 MM.
Poliesterrezko armairua fatxadan edo kanpoko itxituran sartuta.
Estalkia kanpoalderako eraisgarria eta izozteen aurka babestuta.
Sarraila normalizatua Allen moduko torlojukoa.
Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarriaz estalita egon
beharko du.
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19. IRUDIA. KONTAGAILURAKO ARMAIRUA. DI-25-30-40 MM.
Altzairu galbanizatuzko atea eta poliester-erretxinazko akabera.
Kanpoalderako eraisgarria.
Sarraila normalizatua Allen moduko torlojukoa.
Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarriaz estalita egon
beharko du.
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DI
25
kontagailua
Balbulak
H 1"-ko haria
PE 32 lotura

30

40

H 1 1/4"-ko
haria PE 40
lotura

H 1 1/2"-ko
haria PE 50
lotura

20. IRUDIA. BI KONTAGAILUTARAKO ARMAIRUA <50 MM.
Altzairu galbanizatuzko atea eta poliester-erretxinazko akabera.
Kanpoalderako eraisgarria.
Sarraila normalizatua Allen moduko torlojukoa.
Itxitura-hormaren barruan kokatutako hoditeriak izozteen aurkako babesgarriaz estalita egon
beharko du.
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21. IRUDIA. KONTAGAILUA DI < 50 MM. MUNTAKETA.
MUNTAKETA:
Balbulek, laburketek, bihurguneek, eta abarrek eragin ditzaketen turbulentziak saihesteko,
kontagailuaren aurretik eta atzetik hodi zati zuzenak sartu behar dira.
- Kontagailuaren aurreko ZATI zuzena = 5 x DI
- Kontagailuaren atzeko ZATI zuzena = 3 x DI
Kontagailuaren aurretik IRAGAZKI bat kokatuko da.
Kontagailuaren atzean ATZERA EZINEKO BALBULA bat kokatuko da.
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KOKAPENA.
Dimentsio aldagarriko kutxatilan.

22. IRUDIA. ITURRIA. INSTALAZIOA - MATERIALAK.
ITURRI MOTA:
Lurrera torlojuez lotuta eta desmuntagarria. Altzairuzko edo burdinurtuzko gorputza.
Pintaketa: inprimazioa + oxironezko bi geruza. Letoizko edo altzairu herdolgaitzezko
txorrota tenporizadoreduna.
HARGUNEA:
Kontagailurako kutxatila normalizatua.
Brontzezko bola-giltza.
13 mm-ko kontagailua.
Presioa 1,5 atmosferara jaisteko balbula.
Manometrorako hargunea.
PE hodia kanalizazio korrugatuaren barruan.
HUSTUBIDEA:
Beti erregistro-kutxatiladuna, hondarra bereiztekoa izanik (PVC). Kutxatilaren estalkia:
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sarea bera, egonez gero. Sarerik izan ezean, 40x40 estalki hidrauliko normalizatua. PVCko
hoditeria, teja D≥125.

23. IRUDIA. KONTAGAILUAK. MOTAK.
DI= 13, 15 eta 20 mota

DI (mm) 13 15 20
L (mm) 115 115 115
Q.I. (m3/h) 1,5 1,5 2,5

DI = 25 , 30 eta 40 ZURRUSTA ANIZKOITZ mota.

OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA
Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
obras@laudiokoudala.net

Herriko Plaza
01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava)
www.laudiokoudala.net
GAROÑA 2013an ITXI / GAROÑA CIERRE 2013

DI (mm) 25 30 40
L
(mm) 260 260 300
QI (m3/h) 3,5 6 10

DI = 50, 65, 80, 100 eta 125 WOLTMANN mota.

DI (mm)

50

65 80

100 125

PN (mm)
L (mm)
Q.I. (m3/h)

16 16 16 16 16
210 220 220 290 250
40 60 120 180 200

Laudio, 2013ko azaroaren 4a.- Alkatea, JON IÑAKI URKIXO ORUETA.

