
 
 

   
 

 

         
    

 

      

 
   

            
 

 

        

        

      

   
 

   

   

  

  

  

  

  
 

 

     

   

   

     

      

        

     

  
      

  
 

    

HORNITUTAKO BOLUMENEN INFORMAZIO-EREDUA. F.A-0014 V.1
 

Erabiltzaileak urez hornitzen dituzten erakunde guztiek, bai goi-horniketan zein behe-horniketan, inprimaki hau bete beharko dute. Beste erakunde batzuei 
ura goi-horniketan ematen bazaie behar beste I. eranskin aurkeztu beharko dira. 

ERAKUNDE HORNITZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

IFK / IFZ SOZIETATEAREN IZENA 

URTEA 

Aitorpenaren xede den aldiaren hasiera-data Aitorpenaren xede den aldiaren amaiera-data 

BOLUMENEN ADIERAZPENA 

Erakunde hornitzaileak berak hartutako edo sartutako m3 kopurua (m3, guztira) 

Kopuru hori bat dator hornidura-sistemetan hartutako bolumenen baturarekin 

Beste erakunde batzuek goi-horniketan emandako m3 kopurua (m3, guztira) 

Kudeatutako m3, guztira 

BESTE ERAKUNDE BATZUEI GOI-HORNIKETAN EMANDAKO BOLUMENEN BANAKAPENA 

GOI-HORNIKETAN EMANDAKO ERAKUNDE HORNITZAILEAREN IZENA GOI-HORNIKETAN EMANDAKO URTEKO 
BOLUMENA (M3/URTE) 

HORNITUTAKO BOLUMENEN BANAKAPENA 

Etexeko erabileretarako m3 kantitatea (m3, guztira) 

Industria-erabileretarako m3 kantitatea (m3, guztira) 

Merkataritza-erabileretarako m3 kantitatea (m3, guztira) 

Erabilera publikoetarako m3 kantitatea (m3, guztira) 

Nekazaritza eta abeltzaintzarako m3 kantitatea (m3, guztira) 

Beste erakunde hornitzaile batzuei hornitutako bolumena (m3, guztira) 

Norberaren kontsumorako bolumena (m3, guztira) 

Ur-galerei eta kontrolik gabekoie dagozkien bolumenak (m3, guztira) 
(Azpikontaketa, neurtu gabeko kontsumoak, iruzurrezko kontsumoak, barneko 
instalazioetako ihesak eta sarearen eraginkortasunik eza) 

DATA SINADURA 



DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Tratamendu-jarduera Uraren Kanona. 

Arduraduna Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza. 

Helburuak  
EAEko lurralde osoan uraren kanonaren adierazteari lotutako espedienteak, eta kobrantzak kudeatzea. Administrazio eta diru bilketa kudeatzea. Administrazio-
errekurtsoak. 

Legitimazioa 
Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko. 
Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere 
publikoak egikaritzeko. 

Hartzaileak  
Ogasun publikoa eta zerga-administrazioa. 
Autonomia-erkidegoko beste organo batzuk. 

Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. 

Informazio gehigarria 
Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: 
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/138000-capa2-eu.shtml 

Araudia 
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra ( www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf ) 
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. 
( www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf ) 
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