
 

 

1.- Ze arrazoigatik proposatu du Gipuzkoako Urak-ek uraren tarifan 
erroldatutako pertsonen kopurua ere kontutan izatea? 

 Hornidurako kudeatzaile asko dira hornidurako zerbitzuaren prezioa 
modu zertxobait zaharkituan erreferentziatzen jarraitzen dutenak, kontsumoko 
minimoekin, etab., honek aurrezkiari eta, uraren zentzuzko erabilerari eta 
uraren kostuen gizarte eta ekonomi justiziari ez dio bat ere mesederik egiten. 

 Aurreko aspektuak sustatu asmoz, jada urte batzuk, Gipuzkoako Ur 
Kontsortzioak mailakako tarifa aplikatzen ari da, beraz unitateko kostua 
gehitzen doa abonatuaren kontsumoaren arabera. 

 Une honetan, beste urrats bat eman nahi izan dugu eta aurrezkia, 
zentzuzko erabilera, ingurugiroarekiko errespetua, ahal bada, gehiago sustatu 
asmoz eta ordaindu behar den azkeneko prezioarekin orekatuagoak izatearren,  
prezioa pertsona bakoitzaren kontsumoaren arabera lotzen bultzatzen ari gara. 

 Modu berri hau, gainera, zuzenagoa da.  Pertsona gehien erroldatuta 
dauden etxebizitzen mesedegarri bait da, eta bakarrik edo beste batekin bizi 
diren pertsonen kontsumoa (bataz bestekoaren gainetik daudenak) gutxitzen 
laguntzen bait du. 

 2.- Ohikoa al da tarifikazio mota hau Uraren kudeaketaz arduratzen 
diren erakundeetan? 

 Ez, ez da ohikoa, baina APLIKATZEA GUZTIEI GUSTATUKO 
LITZAIEKE. Uraren kudeatzaile denak edo gehiengoak ez aplikatzearen 
arrazoia fakturazio eredu honek ezartzeko duen zailtasun teknikoa. 

 3.- Zein onura ikusten dizkiozue tarifikazio berriari? 

 Lehen esan dugun bezela, justuagoa da zeren bakoitzak bere kontsumo 
unitarioaren arabera ordaindu beharko du eta honek batez bestekoa baino 
gehiago gastatzen duten pertsonen kontsumoa gutxitzen laguntzen du. 

4.- Gipuzkoko Urak-ek fakturazioa handitzea ekarriko al du neurri 
honek? 

 Ez, gure diru-sarrerak tarifikazio mota hau ezarrita ez dira aldatuko, 
abonatu batzuk gutxiago ordainduko dute (batez bestekoa baino gutxiago 
kontsumitzen dutenak) eta beste batzuk gehiago. 
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5.- Orain artean kontsumo ertaina mantendu duten familiek (10 m3 

pertsonako) igarriko al dute aldaketarik? 

 Pertsona baten batez besteko kontsumoa hiruhileko 10 m3 da. Batez 
besteko horren inguruan dauden guztiak, EZ dute beraien fakturan inongo 
aldaketarik igarriko. 

 Hala ere, suposatu dezagun etxe bizitza batetan 3 pertsona daudela eta 
beraien kontsumoa 10 m3 pertsona/hiruleko dela, hau da, 30 m3  guztira. 

 Tarifikazio berriarekin, 49,84 € ordainduko lituzke. 

 Alderantziz, kontsumoa batez bestekoa baino %33 handiagoa bada, hau 
da 13 m3 biztanleko edo 40 m3  hiruhileko, 63,71 € ordainduko lituzke, aldiz 4 
pertsona izango balira, kontsumo hori bera egiten dutenak, ordaindu 
beharrekoa 61,90 € izango litzateke, hau da, unitateko prezioa %3an gehitu da. 

 Honekin esan nahi dugu, sistema justuagoa dela eta berekin ez 
dakarrela neurrigabeko alderik (%3), kasu honetan, batez besteko baino %30 
gehiago kontsumitzen dutenentzat. 

6.- Lehengo tarifikazioa baino justuagoa dela uste al duzu? 

 Gure iritziz, tarifikazio hau askoz ere justuagoa da, gehien kontsumitzen 
dutenak gehiago ordaintzen dute eta ur gehiago aurrezten dutenak onura 
lortzen dute. 

  

 
 

 

 


