
Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 

Gamarrako atea 1.A, 11-12. solairua - 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

 

 
Formularioa betetzeko eskuliburua, FA-
0008 V1 eredua 

UR-APROBETXAMENDUEN ERABILTZAILE ZUZENEK 
HASIERAKO DEKLARAZIOAK EGITEKO ESKULIBURUA, 

F.A-0008 V.1 EREDUA 

 

Eskuliburu honetan, hasierako deklarazio honetako lauki bakoitzean jarri behar 

diren datuak eta eman behar den informazioa zehazten dira, zenbakien bidez, dagokien 

azalpenarekin.  

Zuk zuzeneko ur-aprobetxamenduren bat baldin baduzu, dela lur gaineko ur-

harpena dela lurpekoa, F.A-0008 V1 formularioa bete beharko duzu, daukazun 

aprobetxamendu bakoitzeko bat (eta hargune bat baino gehiago edukiz gero, behar beste 

I. Eranskin).  
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Lehenik eta behin, honako eremu hauek bete behar dira: 

o Eskatzailea identifikatzeko datuak: deklaratutako ur-hartzea (edo sarrera) 

egiten duen pertsona fisiko edo juridikoaren datuak. 

o Establezimenduaren helbidea: hartutako edo sartutako ura erabiltzen duen 

establezimenduaren helbidearen datuak jarriko dira eremu horretan. 

o Harremanetarako pertsona edo ordezkaria: uraren kanonarekin lotutako 

auzietarako Uraren Euskal Agentziarekin harremanetan egongo den 

pertsonaren identifikazioa. 

o Jakinarazpenetarako helbidea: jakinarazpenak jasotzeko helbidea. 

Pertsona juridikoen kasuan, jakinarazpenak posta elektronikoz bakarrik 

egingo dira (Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitartez). 

Aprobetxamenduari buruzko datuak. 

1. Aprobetxamendua erabiltzeko emakida administratibo bat edukiz gero, BAI 

adierazi; bestela, EZ adierazi. 

2. Aprobetxamenduaren espediente- edo baimen-zenbakia. 

3. Emakidan finkatutako bolumena (m3/urte). 

4. Emakidak barne hartzen duen hargune kopurua. 

Hargunearen datuak 

5. Zer zenbakidun harguneri buruzko informazioa emango den. 

6. Hargunearen izendapena, baldin badu. Adib.: Iturriberde iturburua; Errekatxiki ibaia; 
Larraun zundaketa. 

7. Hargune mota: iturburua, lur gaineko ur-harpena, zundaketa edo putzua. 

8. Hargunearen 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 

9. Hartutako ura neurtzeko mekanismo homologaturik (HUNMH) dagoen adierazi. 

 

Jarraian, HUNMH bat edukiz gero: 

10. HUNMH mota adierazi (emari-neurgailua, kontagailua…). 
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11. HUNMHaren marka. 

12. HUNMHaren modeloa. 

13. HUNMHaren serie-zenbakia. 

14. HUNMHaren kokalekuaren UTMX eta UTMY koordenatuak. 

15. HUNMHaren kokalekuaren helbide osoa. 

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

17. HUNMHa zer udalerritan dagoen. 

18. HUNMHa zer herritan dagoen. 

19. HUNMHaren irakurketa. 

20. HUNMHa zer egunetan irakurri den. 

21. Erantsitako egiaztagiriak: emakidaren kopia eta/edo bestelako dokumentazioa 

aurkezten den adierazi (bigarren kasuan, zer agiri aurkezten diren adierazi behar 

da). 

22. Formulazioa zein egunetan bete den. 

23. Interesdunaren sinadura/zigilua. 

F.A-0008 - I. ERANSKINA: 

Hargune bat baino gehiago edukiz gero, behar beste I. Eranskin aurkeztu beharko dira. 

Aprobetxamenduari buruzko datuak. 

Atal honetan, formulario nagusiko 1., 2., 3. eta 4. laukietan dagoeneko adierazitako 

aprobetxamenduari buruzko datuak emango dira. 

24. Aprobetxamendua erabiltzeko emakida administratibo bat edukiz gero, BAI 

adierazi; bestela, EZ adierazi. 

25. Aprobetxamenduaren espediente- edo baimen-zenbakia. 

26. Emakidan finkatutako bolumena (m3/urte). 

27. Emakidak barne hartzen duen hargune kopurua. 

Hargunearen datuak 

Atal honetan, deklaratuko diren hargune osagarriei buruzko datuak adieraziko dira (eta 

dagozkien emariak neurtzeko mekanismo homologatuei buruzkoak). 5-20. puntuetan 

zehaztutakoa aplikatu behar da. 


