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HORNITUTAKO BOLUMENEI BURUZ INFORMATZEKO 
EREDUA BETETZEKO ESKULIBURUA, F.A-0014 V.1 

EREDUA 

 

Eskuliburu honetan, bolumenei buruz informatzeko emandako Eredu 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; Erakunde Hornitzaile bakoitzaren kasu zehatzaren araberakoa 

izango da hori. 
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Lehenik eta behin, honako eremu hauek bete behar dira: 

o Erakunde hornitzailea identifikatzeko datuak: IFZ eta sozietatearen izena. 

1. Deklaratu beharreko ekitaldia (besterik adierazi ezean, aurkezten den urtearen 

aurrekoa izango litzateke). 

2. Deklaratu beharreko aldiko lehen eguna (besterik adierazi ezean, likidatu beharreko 

ekitaldiko urtarrilaren 1a). 

3. Likidatu beharreko aldiko azken eguna (besterik adierazi ezean, likidatu beharreko 

ekitaldiko abenduaren 31). 

Bolumenen deklarazioa. 

4. Erakunde hornitzaileak berak hartutako edo sartutako m3 kopurua (m3 guztira). 

Bolumen hori hornidura-sistema bakoitzean hartutako bolumenen batura da (F.A-

0013 V.1 formularioko 30. laukia). 

5. Erakunde horri beste erakunde batzuek goi-horniduran eman dioten m3 kopurua. 

6. Kudeatutako m3 kopuru osoa (4. eta 5. laukien batura). 

Beste erakunde batzuek goi-horniduran emandako bolumenen banakapena. 

Atal honetan, erakunde deklaratzaileak beste erakunde hornitzaile batzuetatik goi-

horniduran jaso duen m3 kopurua adieraziko da, bakoitzak emandako bolumena 

zehaztuz: 

7. Erakunde hornitzailearen izena. 

8. Goi-horniduran emandako urteko bolumena (m3/urte). 

Hornitutako bolumenen banakapena. 

9. Etxeko erabileretarako m3 kopurua (m3). 

10. Industria-erabileretarako m3 kopurua (m3). 

11. Merkataritza-erabileretarako m3 kopurua (m3). 

12. Erabilera publikoetarako m3 kopurua (m3). 

13. Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabileretarako m3 kopurua (m3). 
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14. Beste erakunde hornitzaile batzuei hornitutako bolumena (m3). Bolumen hori 

geroago banakatuko da, I. ERANSKINEAN. 

15. Norbere kontsumorako bolumena (m3). 

16. Galerekin eta kontrolatugabeekin lotutako bolumena (m3): behar baino zenbaketa 

txikiagoak, neurtu gabeko kontsumoak, iruzurrak, barneko instalazioetako ihesak eta 

sarearen eraginkortasun eza. 

17. Formularioa zer egunetan bete den. 

18. Erakunde hornitzailearen sinadura/zigilua. 

FA-0014 V.1 - I. ERANSKINA: 

Beste erakunde batzuei ura goi-horniduran ematen dieten erakunde hornitzaileek 

bakarrik bete behar dute formulario hau. 

Lehenik eta behin, honako eremu hauek bete behar dira: 

o Erakunde hornitzailea identifikatzeko datuak: IFZ eta sozietatearen izena. 

19. Erakunde hornituaren izena. 

20. Goi-horniduran emandako urteko bolumena (m3/urte). 


