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SALBUESPENEN ETA HOBARIEN ESKAERA EGITEKO 

ESKULIBURUA, F.A-0010 V.1 EREDUA 

 

Eskuliburu honetan, salbuespenen eta hobarien eskaera honetako lauki 

bakoitzean jarri behar diren datuak eta eman behar den informazioa zehazten dira, 

zenbakien bidez, dagokien azalpenarekin. Kontuan izan behar da kasu guztietan ez 

direla lauki guztiak bete behar; uraren erakunde edo erabiltzaile bakoitzaren kasu 

zehatzaren araberakoa izango da hori. 

Hobaria edo salbuespena eskatu duzun erabilerarako ura zuzenean neurtzeko 

mekanismo bat baino gehiago baldin baduzu, behar beste I. Eranskin aurkeztu 

beharko dituzu. 
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Lehenik eta behin, honako eremu hauek bete behar dira: 

o Eskatzailea identifikatzeko datuak: IFZ, izena edo sozietatearen izena. 

o Establezimenduaren helbidea 

o Harremanetarako pertsona/Ordezkaria 

1. Jakinarazpenak egiteko helbidearen etorbidea/kalea. 

2. Jakinarazpenak egiteko helbidearen ataria. 

3. Jakinarazpenak egiteko helbidearen atariaren hizkia. 

4. Jakinarazpenak egiteko helbidearen eskailera. 

5. Jakinarazpenak egiteko helbidearen solairua. 

6. Jakinarazpenak egiteko helbidearen aldea. 

7. Jakinarazpenak egiteko helbidearen posta-kodea. 

8. Jakinarazpenak egiteko helbidearen lurralde historikoa 

(Araba/Bizkaia/Gipuzkoa). 

9. Jakinarazpenak egiteko helbidearen udalerria. 

10. Jakinarazpenak egiteko helbidearen herria. 

11. Harremanetarako telefonoa. 

12. Harremanetarako telefono mugikorreko zenbakia. 

13. Harremanetarako helbide elektronikoa. 

14. Jakinarazpenetarako hizkuntza. 

15. Jakinarazpen mota. 

16. Aprobetxamendua erabiltzeko emakida administratibo bat edukiz gero, BAI 

adierazi; bestela, EZ adierazi. 

17. Emakida administratiboaren espediente-zenbakia adierazi. 

18.  Emakidan espresuki finkatutako bolumena adierazi, urteko m3 kopuruaren 

arabera. 

19. Aprobetxamenduaren hargune kopurua. 
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20. Zuzenean neurtzeko mekanismoren bat edukiz gero, BAI adierazi; bestela, EZ 

adierazi. 

21. HUNMH mota adierazi (emari-neurgailua, kontagailua…). 

22. HUNMHaren marka. 

23. HUNMHaren modeloa. 

24. HUNMHaren serie-zenbakia. 

25. HUNMHaren kokalekuaren UTMX eta UTMY koordenatuak. Koordenatuak eduki 

ezean, dagokien lurralde historikoko katastroetara sartuz lortu ahal izango dira, 

adibidez, honako esteka hauen bitartez:  

Arabako Katastroa: https://catastroalava.tracasa.es/navegar/?lang=eu 

Bizkaiko Katastroa: https://apps.bizkaia.eus/KUNO/visor/ml_KUNO_index.jsp 

Gipuzkoako katastroa: http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/catastro/presenta.asp 

26. HUNMHaren helbide osoa. 

27. HUNMHa zer lurralde historikotan dagoen (Araba/Bizkaia/Gipuzkoa). 

28. HUNMHa zer udalerritan dagoen. 

29. HUNMHa zer herritan dagoen. 

30. Hobari-/salbuespen-eskaera berri bat baldin bada, marka ezazu lauki hori; 

emandako hobari/salbuespen bat berritzeko eskaera bat bada, marka ezazu 

dagokion laukia. 

31. X baten bidez marka ezazu zer hobari edo salbuespen mota eskatu nahi den: 

Kontsumorik eragin gabe, ura energia lortzeko edo indar eragilea sortzeko 

erabiltzeagatiko salbuespena: eskaerarekin batera, aipatutako kontsumorik 

gabeko erabilera hori egiten den kokalekuaren plano bat aurkeztu behar da, ur-

harguneak eta itzulerako guneak non dauden adierazita, baita hartutako ur-

bolumenak kontrolatzeko elementuak non dauden ere. 

Hartutako ur-bolumena, hartzen den lekutik gertu, errespetatu beharreko emari 

ekologikoaren parte gisa ingurunera itzultzeagatiko salbuespena: eskaerarekin 

batera, memoria tekniko bat aurkeztu behar da, zeinetan ur-bolumen horiek 

hartzen diren lekutik gertu itzulerako gune bat dutela eta errespetatu beharreko 

emari ekologikoaren parte direla egiaztatu behar den eta bolumen horiek 

neurtzeko mekanismoa zein den zehaztuko den. 

% 90eko hobaria, ura nekazaritzan eta abeltzaintzan erabiltzeko hartu edo 

sartzeagatik: eskaerarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako 

Jardunbide Egokien Kodea betetzen dela egiaztatzeko agiriak, ustiapen-
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koadernoa, ingurumen-kontratua edo bestelako antzeko agiriak aurkeztu behar 

dira. 

32. Formularioa zein egunetan bete den. 

33. Interesdunaren sinadura/zigilua. 

F.A-0010 V.1 - I. ERANSKINA 

Hobaria edo salbuespena eskatu den erabilerarako ura zuzenean neurtzeko 

mekanismo bat baino gehiago baldin badago, behar beste I. Eranskin aurkeztu beharko 

dira. 

Lehenik eta behin, eskatzailea identifikatzeko datuei dagozkien eremuak bete behar 

dira: IFZ, izena edo sozietatearen izena. 

Ondoren, aprobetxamenduaren datuak adieraziko dira, baita F.A-0010 V.1 formularioan 

informatutakoa ez beste hargune osagarrien datuak ere. 16-29. puntuetan zehaztutakoa 

aplikatu behar da. 
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