
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN HORNIDURA SAREEN ORDENANTZAK 
ALDATZEKO PROIEKTUA EGIN AURRETIKO HERRI KONTSULTA  

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 133. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, legearen edo 
erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta 
publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko 
da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 
ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.  

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Aurrekoa betetze aldera, eta egin aurretik, aipatutako ordenantzak aldatzeko 
proiektuari buruz alderdi hauek planteatzen dira: 

 

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak 
 

Aldaketaren xede diren ordenantzak 2014koak dira. Geroztik, bilakaerak, aldaketak eta 
berrikuntzak izan dira erabiltzen diren materialetan, eta horrek beharrezko egiten du 
ordenantzen egokitzapena, kontuan hartuko dituena:  
 

1. Material eta teknika berriak barne hartzea, instalazioen bizitza erabilgarria 
luzatuko dutenak eta mantentze-kostuak murriztuko dituztenak. 

 
2. Ingurumenerako errespetuzkoagoak diren material berriak erabiltzea, 

kutsatzaileak izan daitezkeen elementuen presentzia txikiagoarekin. 
 

3. Gizakion osasunaren gainean osasun-arriskuak minimizatuko dituzten material 
berriak erabiltzea. 
 

4. Sektorean lan egitearen baldintza ergonomikoak hobetzeko eta, gainera, 
langileen lan-segurtasuna handitzeko bidea ematen duten teknikak eta 
sistemak erabiltzea.  
 

5. Zerbitzua sistema automatizatuagoz hornitzea ahalbidetuko duen bilakaera 
teknologikoa.   

Hori dela-eta, proposatzen diren aldaketak, nagusiki, aipatutako arauko materialei 
dagozkien artikuluekin eta eranskinekin lotutakoak dira. 

 

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den  



 

Araudia egokitzea baliatuko da material berriak sartzeko, eta bai sareen kudeaketa 
automatizatzea ahalbidetuko duten produktu berriak barne hartzeko ere.  

Era berean, materialak aldatuko dira, ingurumenerako iraunkorragoak diren beste 
batzuk hautatuta, eta sektoreko langileen baldintza ergonomikoak eta segurtasunekoak 
hobetzen dituzten muntaketa-teknikak aukeratuko dira.  

Azkenik, ordenantzaren aldaketa baliatuko da akatsak kentzeko eta hizkera inklusibo 
eta berdintasunezko baten ikuspegitik. 

 

c) Arauaren helburuak 
 

Hornidura-sareak egiteari eta haien materialei buruzko preskripzioak ezartzea, 
proiektu- eta eraikuntza-irizpideak ezarri eta bateratzera datozenak, eraikitakoaren 
kalitatea bermatuko dutenak eta homogeneotasunaren eta normalizazioaren bidetik 
zerbitzua ematea optimizatzeko bidea emango dutenak, hartara, sustatzaileen, 
proiektugileen, eraikitzaileen, obra-zuzendarien eta administrazioen lana errazte 
aldera.  

Jarraian, berrikusi beharreko alderdien laburpen motz bat dago: 

- Izendapen eta nomenklatura berriak, egungo araudiekin bat datozenak. 
 

 Burdinurtuzko hodiak. 
 Saiakuntzen arauak, polietilenozko osagarriak. 

 
- Korrosioarekiko erresistenteagoak diren estaldura eta sistemetarako bilakaera. 
 

 Sistema hariztatuak gutxiago erabiltzea. 
 Estalduren lodiera minimoa handitzea. 
 Egituren aireztapena handitzea. 

 
- Ingurumenerako iraunkorragoak eta errespetuzkoagoak diren materialak erabiltzea. 
 

 Torlojuen estaldura. 
 Berun gutxi duten letoiak. 

 
- Erabili beharreko materialen ergonomia (sinpletasuna muntaketetan, zamak 
maneiatzean).  
 

 Lepokoak. 
 Kontagailu-kaxak. 

 
 



- Bilakaera teknologikoa. 
 

 Irakurketak irrati bidez egiteko egokiak diren kontagailu-kaxak. 
 
 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak   

 
Ordenantza batean agertzeko beharrak berekin dakarren arauzko ahalmenaren bidez 
egin behar da tokiko erakundeek gai edo arlo hau arautzeko beharrezkoa den 
garapena; izan ere, geroko eta segidako aplikazioak egiteko modukoa baita, haien 
aplikazio-esparrua aintzat hartuta. 
 
 
 
 
Herri-kontsultaren hartzaileak:  
 
 

‐ Elkargo profesionalak (arkitektoak, arkitekto teknikoak, industriakoak, 
agronomoak…).  

‐ ANECOP elkartea. 
‐ Kontsumitzaileen elkarteak. 
‐ Etxebizitzen sustatzaileak/eraikitzaileak. 


