
 
 

   
 

 

         
    

 

      

 
   

            
 

 

        

        

      

   
 

   

   

  

  

  

  

  
 

 

     

   

   

     

      

        

     

  
      

  
 

    

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 
goihorniketan 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 BATZUEK 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) 
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