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Banaketa-sarera konektatzeko kontratuaren baldintza orokorrak 

Kontratuaren hasiera: 
Kontratuaren hasiera-datak instalazioko zerbitzua martxan jartzen deneko datarekin bat egingo du eta lehenago enpresa merkaturatzaile 
batekin egindako hornikuntza-kontratua formalizatuko da. 

Kontratuaren iraupena: 
Erabilerako kontratuaren iraupena urte batekoa izango da eta tazituki luzatuko da beste urtebetez. Hala ere, kontratua automatikoki desegingo 
da hornikuntzari behin betiko baja ematen bazaio. 
Hornikuntzaren baja banatzaileari eskatuko zaio hornitzailearen bidez eta araudiaren arabera aplika daitezkeen baldintzen arabera 
gauzatuko da. 

Instalazioen mantentzea: 
Instalazioen titularrek, edo halakorik ezean, erabiltzaileek instalazioak eta instalazio horietara akoplatutako gas-aparatuak mantentzeko eta 
modu egokian erabiltzeko betebeharra dute, erregai gaseosoen eta horien Jarraibide Tekniko Osagarrien banaketari eta erabilerari buruzko 
erregelamenduan ezarritako irizpideei jarraiki, eta, ondorioz, segurtasun-maila egokiarekin modu etengabean zerbitzua emateko egoeran 
egongo dira. Era berean, segurtasunari dagokionez, hornitzaileak, banatzaileak, enpresa instalatzaileak eta aparatuen fabrikatzaileak 
jakinarazten dizkien gomendioak beteko dituzte, gas-aparatuaren ondoan dagoen jarraibideen liburuan agertzen diren arauen eta gomendioen 
bidez. 
Banatzailea arduratuko da banaketa-sareko instalazioak kontserbatzeaz eraikineko hargune-giltzara arte, giltza bera barne. 

Instalazioen aldizkako ikuskapenak: 
Kanalizazio bidez, banaketa-saretatik elikatzen diren instalazio-hargailuen aldizkako ikuskapenak, urriaren 7ko 34/1998 Legeko 74. artikuluaren 
eta uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren arabera, banatzaileak egin beharko ditu, bere baliabideak edo kanpokoak erabilita. 
Instalazio-hargailuen zati komunaren aldian behingo ikuskapena banatzaileak egin beharko du, bere baliabideak edo kanpokoak erabilita. 
Instalazio horien titularrek aldizkako ikuskapenetatik eratorritako zenbatekoa banatzaileari ordainduko diote. 

Hornikuntzaren irakurketa: 
Hornikuntza neurtzeko aparatuak irakurtzea banatzailearen erantzukizuna da eta horretarako bere baliabideak edo kanpokoak erabili ahal 
izango ditu. Aparatuak, gutxienez, bi hilean behingo aldizkakotasunarekin irakurriko dira etxebizitzetako kontsumitzaileen kasuan. Aparatuak 
irakurtzen dituzten langileen betebeharra da benetako irakurketa hartzea. Kontagailua ez badago eskuragarri eta kontsumitzaileak ezin badu 
bertan egon aparatua irakurtzen den unean, doako bestelako bitarteko batzuen bidez emango zaio informazioa kontsumitzaileari; horrela, 
banatzaileari aparatuaren irakurketa eman diezaion. 

Neurgailuak: 
Hornikuntza-puntu bakoitzean behar adina neurgailu instalatuko dira. Neurgailuen jabearen ardurakoak izango dira horien mantentze-lanak eta 
aldian behingo egiaztapen metrologikoak. 
Erabiltzaileak, banatzaileak eta hornitzaileak neurgailua egiaztatzea eskatu ahalko dute, laborategi akreditatuetako zerbitzuen bitartez. 
Kontagailua egiaztatzeko eta ziurtatzeko gastuak eskatzailearen konturakoak izango dira, baldin eta behar bezala funtzionatzen badu. Kontrara, 
aparatuaren jabearen konturakoak izango dira. Gastutzat joko dira hauek ere: egiaztatu beharreko neurgailua kentzetik eta berriz instalatzetik 
eratorritako gastuak eta egiaztatze-aldian ordeztu beharreko aparatuaren gastuak. 
Neurgailua oker dabilela egiaztatuz gero, fakturazio osagarri bat egingo da neurgailua azken aldiz berrikusi zen egunaren edo neurgailua 
instalatu zen egunaren eta egiaztapen-unearen artean. Zuzenketa-aldia neurgailua azken aldiz berrikusi edo instalatu zenetik igarotako 
denboraren erdia izango da, baldin eta onargarria ez den hutsegitearen kausa gertatu zen unea zehazteko adostasunik ez badago. Ezein 
kasutan, aldi horrek ezingo du urte bateko epea gainditu. 
Banatzaileak ezin badu neurgailua irakurri eta erabiltzaileak ez badio irakurketa hori ezarritako beste bide batzuen bidez ematen, banatzaileak 
hornikuntza-puntuko kontsumoak balioetsiko ditu. Baldin eta erabiltzailea ez badago bere etxebizitzan behin eta berriz eta, batez ere, benetako 
azken irakurketa hartu zenetik 12 hilabete igaro badira, hurrengo puntuan adierazitakoa aplikatuko da. 

Erabiltzailearen instalazioetarako sarbidea: 
Erabiltzaileak enpresa banatzaileak baimendutako langileei zerbitzua kontratatu duen lokalera edo etxebizitzara sartzeko betebeharra du, ordu 
baliodunetan edo ordu normaletan, instalazioak ikuska ditzaten, neurgailua irakur dezaten edo banatzailearen hornikuntza-zerbitzuarekin 
zerikusia duten bestelako lanak egin ditzaten. Ezin denean instalazioetara sartu, egoera horren emango zaie Industriako Zerbitzuei eta alor 
honetako gainerako erakunde eskudunei eta, ondorioz, neurgailura behin eta berriz ezin izan denez iritsi hornikuntza eteteko kudeaketak 
egingo dira, indarreko legediaren arabera. 

Larrialdietarako arreta-zerbitzua: 
Erabiltzaileen instalazio-hargailuetan izan daitezkeen segurtasun-gorabeherei (gas-usaina, sutea edo leherketa) arreta emateko helburuarekin, 
banatzaileek sistema bat izan beharko dute (propioa edo kontratatua) larrialdietan arreta eskaintzeko. Banatzaileek erabiltzaileei kobratuko 
dizkiete larrialdietarako segurtasuneko arreta-zerbitzu iraunkor hau izateagatik eratortzen diren kostuak, araudian ezartzen den eran. 

Banaketa-sarerako aldi baterako konexio-etena arrazoi teknikoak direla eta: 
Banatzaileak zerbitzua eman beharko die etengabe bere sarera konektatuta dauden erabiltzaileei, indarreko legedian zehaztutako kasuetan 
izan ezik. Hala ere, hornikuntza eten ahal izango dute honako baldintzetako baten bat betez gero: 
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a) Segurtasun-arrazoiak.
b) Ezinbesteko kausa.
c) Gas-instalazioen mantentze-lanak, konponketak, ordezkapenak edo handitzeak egitea.

Larrialdietan izan ezik, banatzaileak behar besteko aurrerapenarekin jakinarazi beharko die zerbitzua ematen dien eta etenak kaltetuko dituen 
erabiltzaileei eta merkaturatzaileei hornikuntza eteteko asmoa duela, zein egunetan etengo duen zehaztuta. Etenaldiaren arrazoia jaso 
beharko du jakinarazpenak, hala nola hornikuntzari berrekiteko aurreikusitako data. 
Kasu guztietan, banatzaileak hornikuntzari berrekingo diola jakinarazi beharko die erabiltzaileei eta merkaturatzaileei, horretarako bitarteko 
egokiak erabilita. 

Banaketa-sarerako aldi baterako konexio-etena teknikoak ez diren arrazoiak direla eta: 
Banatzaileak teknikoak ez diren arrazoiengatik, hornikuntza aldi batean eteteko lanak egin ahal izango ditu, erabiltzaileak eta/edo 
merkaturatzaileak hala eskatzen dionean. Kasu horietan, banatzaileak erabiltzailearekin bisita bat egitea adostuko du eta bisita horretan itxiko 
da hornikuntza. Bisita hori ezin bada adostu, eragiketa bertan behera geldituko da. 

Deskonektatzeagatiko eta berriz konektatzeagatiko gastuak: 
Hornikuntza-etenak sor ditzakeen gastuak enpresa banatzailearen konturakoak izango dira. Hornikuntzara berriz konektatzeko gastuak, 
kontsumitzaileari egoztekoak badira etenaldiaren arrazoiak, erabiltzailearen konturakoak izango dira, eta indarreko lotura-eskubideen 
zenbatekoa halako bi ordaindu beharko du deskonektatzeak eragindako gastuei aurre egiteko. 

Instalazioak aldatzea: 
Instalazio-hargailu bat aldatzen den aldi bakoitzean (materiala edo bide-trazaduraren luzera metro batetik gorako neurrian aldatzea, edo ezein 
kontsumo-handitze egitea, edo aparatuak bestelako ezaugarriak dituzten beste batzuekin ordeztea), lan horiek egingo dituen enpresa 
instalatzaileak egoera horren berri eman beharko dio hornitzaileari eta honek banatzaileari lotura egitea eskatuko dio. Banatzaileak araudiaren 
arabera ezarritako aurretiazko probak egingo ditu eta lotura-eskubideen kostuak azken erabiltzaileari kobratuko zaizkio. 

Iruzurra: 
Iruzurra egin dela ulertuko da, banatzailearen kaltetan, kontratatutako hornikuntza horren neurketa aldatzen duen edo hornikuntza hori 
neurtzea eragozten duen ekintza edo ez-egiteren bat egiten bada, 1434 Errege Dekretuan azaldutako eran. Banatzaileak edo 
merkaturatzaileak autonomia-erkidegoko organo eskudunari edozein erabiltzaileren instalazioa bisitatu edo ikuskatu ahal izatea eskatu ahal 
izango dio, balizko iruzurren bat dagoen egiaztatu ahal izateko. 
Autonomia-erkidegoko organo eskudunak iruzurrik egin den ala ez ebatziko du, baita iruzurraren zenbatekoa ere eta, halakorik bada, ebazpen 
hori eskatzaileari eta kontsumitzaileari jakinaraziko zaie. Iruzurraren kontzeptuagatiko ebazpenak administrazio-egintzaren izaera izango du 
eta iruzurrak zenbat denbora iraun duen zehazki kalkulatzeko behar beste zirkunstantzia emango ditu. Aipatutako ebazpenean iruzurra 
ordaintzeko behar den diru-kopuruaren zenbatekoa zehaztuko da; halaber, instalazioak ikuskatzetik eratorritako gastuak ere zehaztuko dira. 
Erabiltzaileak iruzurraren likidazio ofizialaren zenbatekoa ez badu ordaintzen hilabete bateko epean edo ez badu zenbateko hori gordailutzen, 
hornikuntza etengo da eta kontratua amaituko da. Banatzaile batek iruzur bat ikertzea eskatu ondoren, lortutako emaitza negatiboa bada, hau da, 
iruzurrik ez dagoela egiaztatzen bada, ikerketa horretatik eratortzen diren gastu guztiak ikerketa hori eskatu duenaren kargura ordainduko dira. 

Baimenak: 

a) Zerbitzua martxan jartzea: Erabiltzaileak, abenduaren 27ko 1434/02 Errege Dekretuko 48.3 artikuluaren arabera, hornikuntza
izateko kontratatu duen merkaturatzaileari baimena eman ahal izango dio, erabiltzailearen izenean, haren instalazioa konektatzeko
beharrezkoak diren kudeaketak egin ditzan. Kasu horretan, kontratu honetan adierazitako gas-zerbitzua martxan jartzeko gastu
ekonomikoak erabiltzailearen izenean aipatutako merkaturatzaileak banatzaileari ordainduko dizkio. Erabiltzaileak berariaz baimena
ematen dio merkaturatzaile horri gas-hornikuntzako fakturetan edo jakinarazpenetan erabiltzailearen izenean ordaindutako gastu
ekonomikoak ezartzeko.

b) Banatzaileak gasaren garraiatzeko eta banatzeko sarbide-tarifaren terminoarekin batera, zerbitzu horiek egiteagatiko
kontraprestazio ekonomikoari lotutako zenbatekoa kobratuko dio Hirugarrenentzako Sarerako Sarbide Kontratua duen (faktura
jaulkitzeko unean indarrean egongo dena) merkaturatzaileari eta honek hornikuntzaren egiazko titularrari kobratuko dio, halakorik
balego.

Jaso dut: 

Erabiltzailea edo haren ordezkaria 
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