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1. SARRERA 

Dokumentu honek Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Plan 
Hidrologikoa taxutzen du. Izan ere, integratu egiten ditu, batetik, Estatuko Administrazio 
Orokorrak –Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bitartez– landutako plan hidrologikoa 
eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoak –Uraren Euskal Agentziaren bitartez (URAren 
bitartez)– egindako plan hidrologikoa.  

Bi plan horiek koordinatuta egin ziren.  

Horrela, mugape hidrografikoen lurralde-esparrua finkatzen duen otsailaren 2ko 125/2007 
Errege Dekretua eta arroko organismoen eta plan hidrologikoen lurralde-esparruak definitzen 
dituen maiatzaren 8ko 650/1987 Errege Dekretua aldatzen dituen urtarrilaren 14ko 29/2011 
Errege Dekretuaren eskakizunei erantzuten zaie. Errege Dekretu horrek ezartzen duenez, 
mugape horren Plan Hidrologikoa lantzean, herri-administrazio eskudunen plan hidrologikoen 
integrazio harmonikoa hartuko da aintzat. 

1.1. URAREN ESPARRU ZUZENTARAUA (UEZ) 

2000/60/EE Zuzentaraua, Uraren Esparru Zuzentarau gisa ezagutzen dena, abenduaren 
30eko 62/2003 Legearen bidez eraman zen Espainiako araudira.  

Zuzentarau horrek lurrazaleko ur kontinentaletarako, trantsizio uretarako eta kostaldeko 
uretarako babes esparrua ezartzen du, bai eta eremu babestuetarako ere. Honako alderdi 
hauek zehazten ditu:  

 

- Narriadura gehigarriari aurrea hartzea eta ur-ekosistemak babestea eta hobetzea, 
bai eta horien mendeko lur-ekosistemak ere. 

- Uraren erabilera iraunkorrak sustatzea. 

- Ingurune urtarra babestea eta hobetzea. 

- Lurpeko uren poluzioa murriztea. 

- Uholdeen eta lehorteen eraginak arintzea. 

 

Uraren Esparru Zuzentaraua aplikatzeko funtsezko tresnetako bat mugape hidrografiko 
bakoitzerako landu beharreko plan hidrologikoak dira. Plan hidrologiko horietan, helburu 
horiek lortzera zuzenduko diren jardun guztiak hartu beharko dira barnean. 

1.2. PLAN HIDROLOGIKO BERRIAK LANTZEA 

Uraren Esparru Zuzentaraua (UEZ) indarrean jartzearekin batera, hasiera eman zaio ohiko 
plangintza hidrologikoarekiko aldaketa sakona ekarriko duen plangintza hidrologikoko beste 
ziklo bati. Ikuspegi tradizionala ur-eskaria asetzeari begira bazegoen ere, plangintza 
hidrologiko berriak ingurune hidrikoa babestera eta uraren erabilera iraunkorra sustatzera 
joko du. Hortaz, plangintza hidrologikoak honako hiru helburu nagusi hauek izango ditu: 
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- Mugapeko ur-masen egoera ona eta babes egokia lortzea. 

- Ur-eskariak asetzea. 

- Lurraldeko eta eskualdeko garapenaren oreka eta harmonizazioa lortzea. 

 

Helburu horiek guztiak baliabidearen eskuragarritasuna areagotuz, horien kalitatea babestuz, 
erabilera murriztuz eta ingurumenarekiko eta gainerako baliabide naturalekiko harmonian 
erabilera arrazionalizatuz  lortu ahal izango dira. Helburu horiek eta beste batzuk zer 
bitartekorekin lortuko diren aztertuko da arroko Plan Hidrologikoan, horixe baita arro 
hidrografikoetan ura kudeatzeko funtsezko tresna. 

1.3. KANTAURI EKIALDEKO MUGAPE HIDROGRAFIKOAREN 
ESPAINIAKO ZATIKO PLAN HIDROLOGIKOA 

Urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretuak ezartzen du Kantauri Ekialdeko Mugape 
Hidrografikoaren Espainiako zatiko lurralde-esparrua, eta bat dator, funtsean, 1998an onartu 
zen III. Iparraldeko Plan Hidrologikoaren lurralde-esparruarekin (1. irudia). 

Honako dokumentu hauek osatzen dute Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren 
Espainiako Zatiko Plan Hidrologikoko plana: 

 

- Memoria bateratua 

- Eranskinak 

- Neurrien programa bateratua 

- Araudia 

- Ingurumen-izapide bateratua 

 

Mugapearen informazio xehatua administrazio hidrauliko eskudunek landutako plan 
hidrologikoei buruzko dokumentuetan azter daiteke. Dokumentu horiek memoria integratu honen 
1. eta 2. eranskin gisa jaso dira: 

• 1. eranskina.- Estatuko Administrazio Orokorraren eskumeneko Mugapearen eremuan 
garatu den dokumentazioa, hau da, Memoria eta memoriatik bereizi ezin diren 
hamaika eranskin, honako eduki hauekin: 1) Ur-masa artifizialen eta oso aldatuen 
izendapena, 2) Baliabide hidrikoen inbentarioa, 3) Uraren erabilerak eta eskariak, 4) 
Eremu babestuen erregistroa, 5) Emari ekologikoak, 6) Ustiapen-sistemak eta 
balantzeak, 7) Presioen inbentarioa, 8) Ingurumen-helburuak eta salbuespenak, 9) Ur-
zerbitzuen kostuak berreskuratzea, 10) Neurrien programa, eta  11) Parte-hartze 
publikoa; eta ingurumen-memoria. 

• 2. eranskina.- Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko Mugapearen eremuan 
garatu den dokumentazioa, hau da, Laburpena, memoria eta memoriatik bereizi ezin 
diren hamaika eranskin, honako eduki hauekin: 1) Arau-oinarria, 2) Ur-masak 
ezaugarritzea, 3) Baliabide hidrikoen inbentarioa, 4) Uraren erabilerak eta eskariak, 
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5) Presioen inbentarioa, 6) Emari ekologikoak, 7) Baliabideen esleipenak eta 
erreserbak, 8) Eremu babestuen erregistroa, 9) Ingurumen-helburuak eta salbuespenak, 
10) Parte-hartze publikoa eta 11) Ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa; 
Neurrien programa eta dagozkion eranskinak eta Ingurumen Inpaktuaren Baterako 
Ebaluazioari buruzko Azterlana. 

 

1. irudia Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoa 



Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa 
 

      Memoria Integratua      4. or. 

2. MUGAPEAREN DESKRIBAPENA 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoak Kantauri itsasoan urak isurtzen dituzten arro 
hidrografikoen lurraldea hartzen du barnean, Barbadun ibaiaren arrotik, Oiartzun ibaiaren 
arrora, La Sequilla errekaren eta Barbadun ibaiaren arteko arroartea barne, bai eta tarteko 
ur guztiak eta kostaldeko ur guztiak ere. Bidasoa ibaiaren arroko Espainiako zatia ere hartzen 
du barnean, Urdazuri eta Errobiko trantsizioko urak barne. Kostaldeko uren mendebaldeko 
muga Kobaron puntatik pasatzen den 2. orientazio-lerroa da, eta ekialdeko muga, berriz, 
Espainiako eta Frantziako lurraldeetako itsasoen arteko muga. 

2.1. INGURUNE FISIKOA ETA SOZIOEKONOMIKOA 

Mugape hidrografikoaren Espainiako zatiak 5.794 km2 hartzen ditu (6.405 km2 kostaldeko 
masak hartzen baditugu), eta 3 autonomia-erkidegotako 5 probintzia hartzen ditu. Azalera 
horretan 1.800.000 biztanle baino gehiago bizi da, hau da, km2-ko 300 biztanletik gorako 
dentsitatea, Estatuko batez bestekoa baino hiru aldiz handiagoa. Gainera, populazio hori 
bertako orografia gorabeheratsuak ahalbidetzen duen espazio urrian kokatzen da nagusiki. 
Izatez, haran estuen segida batek osatutako orografia horretan, populaziogune eta industria-
garapen nagusiak haran-hondoetan  eta itsasertzeko lautadetan kokatzen dira. Hori dela eta, 
kokaleku horien egitura oso kaltebera da gerta daitezkeen uholdeekiko eta uhaldiekiko. 

Klima ozeanikoko erregio batean kokatzen da, eta negu leun eta uda freskoko, aire hezeko 
eta hodeitza ugariko ezaugarri klimatikoak ditu. Urtaro guztietan sarri izaten ditu 
prezipitazioak, eta ugariagoak dira ekialdeko eremuetan. Nolanahi ere, lurraldearen 
ezaugarri topografikoek eragin handia dute (mikroklimak). 

Paisaia-aniztasunak ezaugarritzen du lurraldea. Aniztasun hori erliebearen egitura konplexuan 
eta ezaugarri bioklimatiko atlantikoetan oinarritzen da. Haranek eta mendiek guztiz 
mailakatzen dute erliebea, eta paisaia-aniztasun handia sortzen dute. Paisaia aniztasun hori 
ondo bereizten da barnean zein penintsulako beste lurralde batzuekiko. Haatik, aditzera eman 
daiteke eskualde osoa “hostozabalen baso epela” bioman sartzen dela. 

Ezaugarri geografiko horiek lurraldearekin bat egiten duten lurzoruaren erabilerak zehazten 
dituzte. Okupatutako azalerari begira, basoek eta zuhaitz-laborantzek azaleraren % 50etik 
gora hartzen dute, eta sastrakek eta larreek eta belardiek  % 20 eta % 21 hurrenez hurren.  
Horrez gain, industria- eta hiri-erabilera duten zenbait zona daude, eta horiek esparruaren 
guztizkoaren % 3 hartzen dute –ibai-arroetan batik bat metatzen dira–. Honako taula honetan 
islatzen da hori guztia. 

1. taula Lurzoruaren erabilerak 

Lurzoruaren erabilera Azalera (km2) % 
Basoak eta zuhaitz-laborantzak 3.055 % 53 
Sastraka 1.135 % 20 
Larreak, belardiak 1.216 % 21 
Hiri-eremua 198 % 3 
Bestelakoa 190 % 3 

GUZTIRA 5.794 % 100 
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Egitura ekonomiko sektorialari dagokionez, industria sektorearen garrantzia nabarmentzen da. 
Eskualdeko jarduera ekonomikoan duen ekarpena Estatuko batez bestekoa baina nabarmen 
handiagoa da; dena dela, zerbitzu-sektorearen ekarpena handiagoa da. 

2.2. UR MASAK 

Uraren Esparru Zuzentarauak ezartzen duen bezalaxe, urak “ur-masa” deritzan unitate 
homogeneoetan sailkatzen dira. Ur-masa bakoitza espazioan mugatuta dago, zer presioren 
eta inpakturen eraginpean dagoen aztertu ahal izateko moduan. Horrela, jarraipena egiteko 
eta neurriak ezartzeko programak finkatu ahal izango dira, eta betetze-maila egiaztatu eta 
aplikatzekoak diren ingurumen-helburuak lortu ahal izango dira. Ur-masak bi multzo nagusitan 
sailkatzen dira: lurrazaleko ur-masak eta lurpeko ur-masak. 

Lurrazaleko ur-masak ibai, aintzira, trantsizioko ur eta kostaldeko ur kategorietan sailkatzen 
dira. Haien izaeraren arabera ur-masa naturalak, oso aldatuak edo artifizialak izan daitezke. 
Urtegiak ibai oso aldatuak dira, uretan gorako efektua sortzen duten presak agertzearen 
ondorioz. Hortaz, ibaien kategoriaren barruan sartzen dira, ezaugarriei erreparatuta aintziren 
antza duten arren.  Mugapean 138 ur-masa definitu dira. 

2. taula Lurrazaleko ur-masak 

IZAERA KATEGORIA 
NATURALA OSO ALDATUA ARTIFIZIALA 

GUZTIRA 

Ibaiak  87 30 - 117 
Aintzirak 1 - 2 3 

Trantsiziokoak 10 4 - 14 
Kostaldekoak 4 - - 4 

 

 

2. irudia Lurrazaleko ur-masak 

Horrez gain, 28 lurpeko ur-masa identifikatu dira, eta honako irudi honetan irudikatu dira. 
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3. irudia Lurpeko ur-masak 

2.3. USTIAPEN SISTEMAK ETA UNITATE HIDROLOGIKOAK 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoa 13 ustiapen-sistematan edo unitate hidrologikotan 
banatzen da (aurrerantzean, ustiapen-sistema). Ustiapen-sistema bakoitza lurrazaleko eta 
lurpeko ur-masez, azpiegitura hidraulikoko obra eta instalazioez, eskariaren ezaugarriekin 
lotutako erabilera-arauez eta ustiapen-arauez osatuta dago. Baliabide hidriko naturalak 
baliatuta, eta uraren kalitatearen arabera, ezarri ahal izango da ur-hornidura. Izatez, 
ingurumen-helburuak aintzat hartuta eskaini ahal izango dira erabilgarri dauden ustiapen-
sistemaren baliabideak.  

3. taulan erakusten dira ustiapen-sistema bakoitzaren azalerari eta ekarpenari buruzko 
datuak. Era berean, 4. taulan, horietako bakoitzean barnean hartzen diren lurrazaleko ur-
masen kopurua ikus daiteke. 

3. taula Ustiapen-sistemak Azalera eta ekarpena 

USTIAPEN SISTEMAK AZALERA (km2) BATEZ B. URTEKO 
EKARP. (hm3/urte) 

Barbadun 134 71 
Nerbioi - Ibaizabal 1.820 1.203 

Butroe 236 100 
Oka 219 136 
Lea 128 63 

Artibai 110 81 
Deba 554 445 
Urola 349 328 
Oria 908 785 

Urumea 302 386 
Oiartzun 93 93 
Bidasoa 751 774 

Pirinioetako ibaiak 186 194 
GUZTIRA 5.794 4.659 
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4. taula Ustiapen-sistemak Lurrazaleko masen kopurua 

LURRAZALEKO UR MASEN KOPURUA USTIAPEN 
SISTEMAK IBAIA AINTZIRA TRANTSIZIOKOA KOSTALDEKOA(1) 
Barbadun 2 - 1 1 

Nerbioi-Ibaizabal 30 1 2 1 
Butroe 3 - 1 1 
Oka 4 - 2 1 
Lea 2 - 1 1 

Artibai 1 - 1 1 
Deba 16 - 1 1 
Urola 12 - 1 1 
Oria 23 1 1 1 

Urumea 8 - 1 2 
Oiartzun 1 - 1 2 
Bidasoa 12 1 1 1 

Pirinioetako ibaiak 3 - - - 
GUZTIRA 117 3 14 4 

(1) Hainbat ustiapen-sistemek partekatzen duten kostaldeko lau masa daude  
 

2.4. ARROAREN NAZIOARTEKO ZATIA 

2006ko otsailaren 15ean, Frantziak eta Espainiak uraren kudeaketari buruzko administrazio-
akordioa sinatu zuten. Akordio horren helburua zen mugaz haraindiko ur-ibilguetan Uraren 
Esparru Zuzentaruaren aplikazioa koordinatzea, Zuzentarau horren 3. artikuluan aintzat 
hartzen den moduan.   

Akordioak ez du beharrezkotzat jo nazioarteko barruti hidrografikoa eratzea, mugako edo 
mugaz haraindiko ur-ibilguek luzera eta garrantzi txikia baitute. Alabaina, mugaz haraindiko 
ur-ibilguen kudeaketaren jarraipenaz arduratuko den Koordinazio Batzordea eratu zuen, eta 
bertan agintaritza eskudun inplikatu guztiak daude ordezkatuta.   

Toulouseko erabaki horren aurretik (2003tik), hainbat topaketa egin ziren –urtean behin  
gutxienez–, Frantziako ur-masen (batez ere mugako inguruneko ur masen) azterketaren eta 
identifikazioaren arloko aurrerapenen berri emateko. Ondoren, Uraren Esparru Zuzentaraua 
Espainia eta Frantzia arteko mugaz haraindiko arro hidrografikoetan ezartzeko lanak 
koordinatzera zuzendu ziren administrazioen artean izan ziren bilerak eta harremanak. 

4. eta 5. irudiak Bidasoa, Errobi eta Urdazubi ibaien arro partekatuak eta lurrazaleko eta 
lurpeko ur-masak, hurrenez hurren, azaltzen dituzte. 

Bidasoa ibaiaren arroa Espainiako estatuan dago ia osorik. Espainiako zatiak 751 km2-ko 
azalera du eta Frantziako zatiak 25 km2 inguru, hau da, arroaren guztizkoaren % 3 gutxi 
gorabehera. Bestalde, Urdazuri ibaiaren arroa ia osorik dago Frantziako lurraldean. Guztira 
373,6 km2 azalera du, eta, horretatik, Espainiako lurraldean 70,7 km2 ditu (ia % 12) eta 
Frantziako lurraldean 302,9 km2. Azkenik, Errobi ibaiaren arroa ere nagusiki Frantziako 
lurraldean dago. Guztira 1.032,8 km2-ko azalera du, eta horretatik 121,4 km2 (ia % 19) 
Espainiako lurraldean dago, eta 911,4 km2 Frantziako lurraldean (% 81).  
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4. irudia Bidasoa, Urdazubi eta Errobi arroen kokalekua eta horien lurrazaleko ur-masak 

 

 
 

5. irudia Bidasoa, Urdazubi eta Errobi arroetako lurpeko ur-masak 



Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa 
 

      Memoria Integratua      9. or. 

3. PRESIOAK, ERABILERAK ETA ESKARIAK 

3.1. PRESIOAK 

Ur-masen egoera zehazten lagundu duen presioen inbentarioa landu da. Uren egoera 
naturalaren gainean eragina duen giza jarduera oro da ur-masen gaineko presioa. Batez ere, 
hiriguneen, nekazaritza-jardueren, industria-jardueren eta energia hidroelektrikoko 
produkzioaren  ondoriozko presioak dira. 

Presio adierazgarriak inbentariatu dira, hau da, ingurumen-helburuak lortzea eragozten 
dutenak, eta lurrazaleko ur-masen kasuan honela taldekatzen dira: 

• Iturri puntualek eragindako poluzioa. 

• Iturri lausoek eragindako poluzioa. 

• Ur-erauzketak. 

• Fluxuaren erregulazioak eta aldaketa morfologikoak.  

• Lurzoruaren erabilerak. 

• Beste eragin antropogenikoak. 

Era berean, lurpeko ur-masen kasuan, atal hauetan bereizten dira: 

• Iturri puntualek eragindako poluzioa. 

• Iturri lausoek eragindako poluzioa. 

• Ur-erauzketak. 

• Errekarga artifiziala. 

• Beste presio batzuk. 

Oro har, presiorik adierazgarrienak poluzio-iturri puntualen ondoriozkoak (hiri-isurketak eta 
industria-isurketak) eta presio hidromorfologikoak (isuri-aldatzeak, presak eta presa txikiak, 
ubideratzeak,...)  dira. Ondoren, inbentariatutako presio nagusien mapak jaso dira. 
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6. irudia Hondakin Uren Araztegietako isurketak, kargaren arabera (biztanle baliokideak)  

 

7. irudia Industrien isurketak, IPPC 

 

8. irudia Hirietako ur-hartzeak 
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9. irudia Industrietako ur-hartzeak 

 

10. irudia 2 m-tik gorako altuera duten presa txikiak 

3.2. ERABILERAK ETA ESKARIAK 

Uraren erabileratzat jotzen dira baliabidearen askotariko erabilera motak eta uraren 
egoeraren gainean ondorioak dituen beste edozein jarduera: 

• Hiritarrentzako ur-hornidura: hiriguneetarako ur-hornidura (giza kontsumoa; 
giza kontsumoaz bestelako etxeko erabilerak; udal-erabilera; halaber, 
industriak, dendak, abeltzaintza eta kontsumo urriko ureztatzeak, hiriguneetan 
kokatuak eta udal-sarera konektatuak), eta hiriguneez kanpoko bestelako 
hornidurak. 

• Ureztatzeak eta nekazaritzako erabilerak: ureztatzeak eta abeltzaintza 
barne. 

• Energia elektrikoa sortzeko industria-erabilerak: zentral termiko 
berriztagarriak (termoeguzkikoak eta biomasa), zentral termiko berriztaezinak 
(ikatza eta ziklo bateratua) eta zentral hidroelektrikoak. 

• Aurreko ataletan barnean hartzen ez diren beste industria-erabilera batzuk: 
kontsumo-ondasunak sortzen dituzten industriak, aisialdiko eta turismoko 
industriak, erauzketa-industriak eta mugitze-indarraren produkzioa. 
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• Akuikultura. 

• Olgeta-erabilerak. 

• Nabigazioa eta ur-garraioa: merkantzien eta pertsonen garraiorako 
nabigazioa barne. 

• Beste aprobetxamendu batzuk: izaera publikokoak edo pribatukoak. 

Bestalde, ur-eskaria da erabiltzaileek produkzioko edo kontsumoko helburu jakin bat asetzera 
begira eskuratzeko prest dauden ur bolumena, kantitatean eta kalitatean. Eskari horiek 
kontsuntiboak edo ez-kontsuntiboak izan daitezke. Eskari ez-kontsuntibotzat jotzen dira zentral 
hidroelektrikoek eta arrain-hazkuntzako instalazioek erabilitako emariak, betiere erabilitako 
emarien % 100 ingurunera itzultzen bada. Gaur egungo eskariak eta 2015eko eta 2027ko 
joeren eskariak kalkulatu dira, honako eskari hauek bereizita: hiri-erabilerakoak, industriakoak, 
nekazaritzakoak eta beste erabilera batzuk. 

5. taula Gaur egungo eskariak, ustiapen-sistemaren arabera 

HIRI ERABILERA INDUSTRIAKOA NEKAZARITZAKOA BESTE ERABILERAK GUZTIRA USTIAPEN 
SISTEMAK hm3/urte % hm3/urte % hm3/urte % hm3/urte % hm3/urte % 

Barbadun 6,55 % 54 5,58 % 46 0,01 % 0,1 - % 0 12,14 % 3 
Nerbioi - Ibaizabal 126,39 % 74 42,56 % 25 0,92 % 0,5 0,69 % 0,4 170,56 % 48 
Butroe 5,35 % 91 0,43 % 7 0,02 % 0,3 0,05 % 0,8 5,85 % 2 
Oka 5,36 % 84 0,98 % 15 0,03 % 0,4 - % 0,0 6,37 % 2 
Lea 1,40 % 91 0,13 % 8 0,01 % 0,7 - % 0,0 1,54 % 0,4 
Artibai 2,16 % 80 0,54 % 20 0,01 % 0,4 - % 0,0 2,71 % 1 
Deba 18,21 % 76 5,61 % 23 0,06 % 0,3 - % 0,0 23,88 % 7 
Urola 7,04 % 62 4,24 % 37 0,03 % 0,3 - % 0,0 11,31 % 3 
Oria 18,82 % 47 20,47 % 51 0,41 % 1,0 0,10 % 0,3 39,79 % 11 
Urumea 26,90 % 58 19,54 % 42 0,09 % 0,2 0,05 % 0,1 46,58 % 13 
Oiartzun 10,76 % 68 5,04 % 32 0,01 % 0,1 - % 0,0 15,81 % 4 
Bidasoa 14,11 % 85 1,59 % 10 0,79 % 4,8 0,05 % 0,3 16,54 % 5 
Pirinioetako ibaiak 0,14 % 50 - % 0 0,14 % 50,0 - % 0,0 0,28 % 0,1 
GUZTIRA 243,19 % 68,8 106,71 % 30,2 2,53 % 0,7 0,94 %0,3 353,36 % 100 
 

 

11. irudia Eskariaren banaketa gaur egungo egoeran eta erabileren arabera 
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4. EMARI EKOLOGIKOAK 

Emari ekologikoaz ari garenean ibaietan edo trantsizioko uretan egoera ekologiko ona edo 
potentzial ekologiko ona lortzen laguntzen duen horretaz ari gara, eta, gutxienez, modu 
naturalean ibaian biziko litzatekeen edo bizi litekeen arrain-bizitzari nahiz ur-bazterreko 
landarediari eusten dionaz. 

Emari ekologikoa denboran aldakorra den emari-erregimena da, eta aldakortasun hori 
ibaiaren aldakortasun naturalaren parekoa izango da; izatez, horixe da, eta ez emari-balio 
jakin bat, ibaiari eta bertako ekosistemei haien funtzionalitatea eta egitura mantentzeko 
aukera ematen diena. 

4.1. EMARI ERREGIMENAREN KALKULUA 

Emari ekologikoen erregimena honako osagai hauek definitu dute: 

• Gutxieneko emariak, habitataren aniztasun espazialari eta konektibotasunari 
eusteko gainditu behar direnak, komunitate biologikoen gaineko habitataren 
kontrol-mekanismoak ziurtatuta, betiere bertako komunitateak mantentzearren. 
Lurrazaleko sare hidrologiko osorako definitu dira (ibaiak eta trantsizioko ur-
masak). 

• Gehieneko emariak, azpiegituren ohiko kudeaketan gainditu behar ez direnak, 
emari zirkulatzaileak mugatzeko eta, horrela, emari horiekiko kalteberenak 
diren bertako espezieak babesteko, batez ere oso erregulatuta dauden 
tarteetan. Hiru urtegitarako kalkulatu da  (Ordunte, Añarbe eta Endara). 

Beste osagai batzuetarako –hala nola uhaldi-emarietarako, aldaketako gehieneko tasarako 
edo aintziretako eta hezeguneetako baldintza hidrikoetarako– lehen azterlanak egin dira, 
baina plangintzaren hurrengo etapetan sakondu beharko dira. 

Sare hidrologiko osorako gutxieneko emariak kalkulatu dira, eta urte arteko aldakortasuna 
hiru aldi zehatzetan ezarri da: 

• Ur handiak, urtarriletik apirilera bitartean. 

• Tarteko urak, azaroan, abenduan, maiatzean eta ekainean. 

• Ur txikiak, uztailetik urrira bitartean. 

Araudian, emari ekologikoetan aplikatutako balioak biltzen dira. Ibaietako ur-masetan eta 
trantsizioko ur-masetan aplikatzekoak diren balioak azalduko dira, bai ohiko egoeretarako, 
bai izendatutako lehorteak eragindako larrialdi-egoeretarako. 

Ondoren, adibide gisa, Urumea ibaian, Ereñozun, dagoen 1105 aforalekuaren emari 
ekologikoen erregimena erakutsiko da. 
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12. irudia 1105 aforalekuko gutxieneko emari ekologikoen erregimena 
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5. BALANTZE HIDRIKOA 

Mugapean baliabideak esleitzean, baliabideen eta eskarien arteko balantzea hartu da 
aintzat. Esleipen hori egiteko beharrezko informazioa hau izan da: baliabide hidrikoen serieak, 
eskariak, emari ekologikoak, erregulazio-urtegiak eta garraio-eroanbideak. 

Baliabide hidrikoen serieei dagokienez, abiapuntuko datuak honako bi aldi hauei dagozkie: 
1940/41 - 2005/06 aldiari (serie luzea, baina eskura dagoen informazioagatik 1950/51 – 
2005/06 aldietara mugatzen da) eta 1980/81 - 2005/06 aldiari (serie laburra). 

Balantzeak egiteko eta ustiapen-sistemen esleipenak eta erreserbak zehazteko, bi metodologia 
osagarri erabili da. Bata, arau orokorra den modelazioan eta simulazioan oinarritzen da, eta, 
bestea, ur-masen balantzeetan oinarritzen da, betiere elementuen arteko loturak konplexuak 
ez badira eta ondorio baliagarriak lortzea ahalbidetzen badute. 

Egindako simulazioetan eskari-unitate bakoitzaren lehentasun-ordena –Urei buruzko Legean 
ezarritakoa– izan da kontuan, bai eta ereduetan barnean hartzen diren erregulazio-
urtegietatik urak husteko lehentasun-ordena ere. Emari ekologikoak aurretiazko murrizketatzat 
jo dira, nahiz eta hiri-eskarien lehentasuna kontuan hartu den. 

Ondoren egindako balantzeen ereduzko eskema baten adibide bat ikus daiteke. 

 

 

13. irudia Nerbioi ibaiko ustiapen-sistemaren grafikoa 
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6. EREMU BABESTUAK 

Zona babestuak lurrazaleko uren eta lurpeko uren babesari buruzko berariazko araudiaren 
indarrez edo zuzenean ur-ingurunearen mende dauden habitaten eta espezieen 
kontserbazioari buruzko berariazko araudiaren indarrez izendatutako eremuak dira. 

Espainiak harpidetutako nazioarteko hitzarmenak, Europako zuzentarauak eta nazio-mailako 
eta autonomiako legeriak hainbat kategoria ezartzen dituzte zona babestuen artean. 
Kategoria horietako bakoitzak berariazko babes-helburuak ditu, oinarrizko araudia du, eta 
izendatzeko, mugatzeko, jarraipena egiteko (monitoring) eta informazioa emateko (reporting) 
eskakizunak ditu. 

Zona babestuetako kategoriei aplika dakiekeen oinarrizko araudiaren arabera, hainbat 
administraziok (agintaritza eskudunek) izendatu eta kontrolatuko dituzte kategoria horiek, eta 
horietako batzuk plan hidrologikoak berak izendatuko ditu.  

Arroko Plan Hidrologikoaren ondorioetarako, hauek dira zona babestuen motak: 

• Hornidurarako ura hartzeko eremuak 

• Hornidurarako ura hartzeko etorkizuneko eremuak 

• Ekonomikoki adierazgarriak diren ur-espezieen eremuak 

• Olgeta-erabilerako ur-masak 

• Eremu kalteberak 

• Eremu sentikorrak 

• Habitaten edo espezieen babes-eremuak 

• Ur mineralak eta termalak babesteko perimetroak 

• Ibaietako erreserba naturalak 

• Plan hidrologikoetan izendatutako babes bereziko eremuak 

• Hezeguneak 

Ondoren azalduko diren irudietan Mugapeko eremu babestuetako batzuk irudikatzen dira. 
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14. irudia Hornidurarako lurrazaleko ura hartzeko eremuak 

 

15. irudia Ekonomikoki adierazgarriak diren ur-espezieen eremuak 

 

16. irudia Olgeta-erabilerako ur-masak. Bainu-eremuak 
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17. irudia Eremu sentikorrak 

 

18. irudia Ingurune hidrikoaren mendeko habitaten edo espezieen (Natura sarea) babes-
eremuak 

 

19. irudia Ur mineralak eta termalak babesteko perimetroak 
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20. irudia Babes bereziko eremuak. Espazio natural babestuak 

 

21. irudia Hezeguneak (Ramsar, Hezeguneen Inbentario Nazionalerako proposamena) 

Babesgune horiez gain, xehetasun handiagorekin azalduko dira Planaren berezkoak diren 
zona babestuetako batzuk, hala nola ibaietako erreserba naturalak eta babes bereziko 
eremuak: interes naturaleko tarteak eta ingurumen-intereseko tarteak. 

6.1. IBAIETAKO ERRESERBA NATURALAK 

Arroko Plan Hidrologikoak mugapeko administrazio eskudunek izendatutako ibaietako 
erreserba naturalak biltzen ditu. Ibaietako erreserba naturalak giza esku-hartze urria duten 
edo halakorik ez duten ibai-tarteak dira, aldaketarik gabe zaindu eta gordetzeko helburuz 
hala izendatuak.  Erreserba horiek jabari publiko hidraulikoko ondasunetara mugatzen dira 
zorroztasunez. 

Ondoren ikus daitekeen moduan, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoan ibaietako 6 
erreserba natural izendatu da.  
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6. taula Ibaietako erreserba naturalak 

IZENA LUZERA (km) 
Urrizate-Aritzakun ibaiak 10,9 
Añarbe ibaia 13,1 
Altube 2,6 
Arantzazu 3,6 
Deba 2,7 
Altzolaratz 3,4 

 

 

22. irudia Ibaietako erreserba naturalak 

6.2. INTERES NATURALEKO TARTEAK ETA INGURUMEN-
INTERESEKO TARTEAK 

Interes naturaleko tarteak dira aldaketarik gabeko baldintzak dituzten balio paisajistiko 
handiko edo ur-bazterreko kontserbazio-egoera ezin hobeko ibai-tarteak. Horiek ez bezala, 
ingurumen-interesa duten ibai-tarteak honako alderdi hauetan aldaketa handirik gabeko 
ezaugarriak izateagatik hautatzen dira: 

• Ibilguaren morfologia eta egitura (ubideratu gabea). 

• Emari-erregimena. 

• Ibaietako truke-prozesuak mantentzea (ardatz bertikalen, horizontalen eta 
luzeraren araberako fluxuak). 

• Uraren kalitatea. 

• Ur-bazterretako sistemaren kontserbazioa. 

• Ibai-sistemarekin lotzen den faunaren eta floraren aniztasuna. 

• Arroko erabileren eredua. 

Mugape horretan interes naturaleko 17 tarte eta ingurumen-intereseko 30 tarte definitu dira. 
Ondoren zehaztuko dira. 
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7. taula Interes naturaleko tarteak eta ingurumen-intereseko tarteak  

EREMU BABESTUAREN IZENA INTERESEKO TARTE MOTA LUZERA(Km) 
Kadagua ibaiaren iturburua Naturala 3,32 
Ameztia errekastoa Naturala 1,25 
Bearzun errekastoa Naturala 8,92 
Erasote errekastoa Naturala 7,72 
Inarbegi errekastoa (Gorostapolon) Naturala 9,07 
Orabidea errekastoa, Urdazubitik uretan gora Naturala 9,92 
Bertizko parke naturalaren errekastoa Naturala 20,48 
Añarbe ibaia, Artikutza ibaitik uretan gora Naturala 4,06 
Bidasoa ibaia Irunen eta Bidasoaren ibaiadarrak Ingurumenekoa 23,7 
Kadagua ibaia, Balmasedako udalerrian Ingurumenekoa 5,09 
Nerbioi ibaia, Delikatik uretan gora Ingurumenekoa 14,35 
Gujuli Naturala - 
Nerbioi Naturala - 
Osinberde Naturala - 
Kobaundi Naturala 0,27 
Aldabide Naturala 0,41 
Herrerias Ingurumenekoa 7,28 
Altube Ingurumenekoa 1,64 
Oiardo Ingurumenekoa 4,76 
Indusi Ingurumenekoa 10,9 
Oria Ingurumenekoa 5,01 
Agauntza Ingurumenekoa 8,36 
Zaldibia Ingurumenekoa 7,4 
Castaños ur-jauzia Naturala - 
Irusta ur-jauzia Naturala - 
Baldatika ur-jauzia Naturala - 
Mendata ur-jauzia Naturala - 
Antzuola 5 Naturala 1,47 
Arantzazu 1-2 Naturala 13,33 
Aratz 2 Naturala 1,67 
Barbadun 4 Naturala 6,44 
Kilimoi 3 Naturala 2,67 
Oñati 5 Naturala 2,26 
Picon 2 Naturala 2,2 
Sastarrain 2 Naturala 3,23 
Ubera 3 Naturala 1,81 
Bidasoa ibaia Irunen eta Bidasoaren ibaiadarrak Ingurumenekoa 30,9 
Oiartzun 5-6 Ingurumenekoa 5,24 
Urola 13 Ingurumenekoa 2,79 
Altzolaratz 1 Ingurumenekoa 3,91 
Angiozar 2-3 Ingurumenekoa 5,36 
Artibai 3, Bolibar 1ekin elkartu arte Ingurumenekoa 4,19 
Lea 2-3-4-5-6 Ingurumenekoa 15,15 
Ea 2 Ingurumenekoa 2,37 
Mape 2 Ingurumenekoa 2,81 
Butroe 7-8 Ingurumenekoa 5,93 
Barbadun 1-2 Ingurumenekoa 8,3 
Galdames 1 Ingurumenekoa 1,66 
Estepona 2 Ingurumenekoa 4,38 
Bolibar 1 Naturala 3,94 
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EREMU BABESTUAREN IZENA INTERESEKO TARTE MOTA LUZERA(Km) 
Urko 3 Naturala 1,6 
Oiz 2 Naturala 2,41 
Artibai 3 Naturala 6,81 
 

 

23. irudia Babes bereziko eremuak. Interes naturaleko tarteak eta ingurumen-intereseko 
tarteak 
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7. EGOERAREN ANALISIA ETA INGURUMEN HELBURUAK 

7.1. EGOERA KONTROLATZEKO ETA DIAGNOSTIKOA EGITEKO 
PROGRAMAK 

7.1.1. Lurrazaleko ur-masak 
Egoera ekologikoan eta egoera kimikoan emandako balio txarrenen artetik ateratako balioez 
lortzen da lurrazaleko ur-masen egoera, betiere ondorio horretarako ezarritako kontrol-
programen bidez bildutako informazioan oinarrituta.  

Adierazle biologikoen, fisiko-kimikoen eta hidromorfologikoen konbinazioak zehaztu beharko 
du egoera ekologikoa. Ur-masa naturalak honako egoera ekologikoko bost klase hauetan 
sailkatzen dira: oso ona, ona, neurrizkoa, eskasa edo txarra. Ur-masa artifizialen edo oso 
aldatuen kasuan, potentzial ekologikoa ebaluatzen da eta honako lau klase hauetan sailkatzen 
da: maximoa edo ona, neurrizkoa, eskasa edo txarra. 

Lurrazaleko ur-masetako egoera ekologikoa ebaluatzeko, hainbat adierazle eta parametro 
erabiltzen da, ur-masen kategoriaren eta izaeraren arabera:  ibaiak, aintzirak, tarteko ur-
masa eta kostaldeko ur-masa naturalak, ibaiekin pareka daitezkeen oso ur-masa aldatuak, 
trantsizioko ur-masekin pareka daitezkeen oso ur-masa aldatuak eta aintzirekin pareka 
daitezkeen ur-masa artifizialak edo oso aldatuak (urtegiak). 

Lurrazaleko ur-masen egoera kimikoa aztertzeko, indarrean dagoen araudiaren ingurumen-
kalitateko arauak aplikatzen dira. Kontrol-programetan lortutako balioen arabera, egoera 
kimikoa “ona” edo “egoera ona lortzen ez duena” izan daiteke.  

Lurrazaleko ur-masen egoera ekologikoa eta egoera kimikoa lortu ostean, bi egoera horiek 
lotu egingo dira ur-masaren egoera osoa kalkulatzeko, eta hori ere “ona” edo “ona baino 
txarragoa” izan daiteke. 

Laburbilduz, hurrengo taulan, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko lurrazaleko ur-masen 
egoera jaso da. 

8. taula Lurrazaleko ur-masen egoera osoaren diagnostikoa 

  EGOERA IBAIA AINTZIRA TRANSIZIOKOA KOSTALD. GUZTIRA 
ONA 51 3 2 3 59 

EZ DA ONA 63 0 12 1 76 MASA KOP. 
DEFINITU GABE 3 0 0 0 3 

MASA KOP. GUZTIRA 117 3 14 4 138 
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24. irudia Lurrazaleko ur-masen egoera osoaren diagnostikoa 

Azken urteetan hobekuntza nabarmena izan bada ere, gaur egun mugapeko lurrazaleko ur-
masen % 43k soilik betetzen ditu Plan Hidrologiko honetan definitutako ingurumen-helburuak. 
Oro har, egoera txarraren kausa nagusiak dira: hondakin-uren isurketak (batez ere arazketa 
egokirik egiten ez duten hiriguneetan), industria-isurketak, aldaketa hidrologikoak (batez ere 
zentral hidroelektrikoak eta hornidurarako ur-hartune handiak) eta aldaketa morfologikoak 
(ubideratzeak, lur-eremuen okupazioak, eta presak eta presa txikiak). 

7.1.2. Lurpeko ur-masak 
Lurpeko ur-masen egoera zehazterakoan ur masa horiek duten egoera kuantitatiborik edota 
kimikorik okerrenetik zehazten da daukaten egoera. Horrela, ur-masen ebaluazioa lurpeko 
uren kalitatearen kontrol-programetan (egoera kimikoa) eta piezometriako kontrol-
programetan (egoera kuantitatiboa) oinarritzen da.  

Lurpeko ur-masen egoera kuantitatiboa zehazteko, maila piezometrikoa eta ustiapen-indizea  
erabiltzen da. Egoera hori Ona edo Txarra izango da.  

Egoera kimikoa, bestalde, kutsatzaileen kontzentrazioa eta eroankortasuna gisako 
parametroen arabera sailkatzen da. Egoera hori Ona edo Txarra izango da. 

Lurpeko uretarako, egoera kuantitatiboa eta egoera kimikoa lortu ostean, ur-masaren egoera 
osoa kalkulatzen da, eta ona edo txarra izan daiteke.  

Hurrengo taulan lurpeko ur-masen egoera osoa azalduko da. 

9. taula Lurpeko ur-masen egoera osoaren diagnostikoa 

 EGOERA LURPEKOA
  ONA 26

  TXARRA 2
28

MASA KOP. 

MASA KOP. GUZTIRA  
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25. irudia Lurpeko ur-masen egoera osoaren diagnostikoa 

Lurpeko ur-masen egoera kuantitatiboaren eta kimikoaren azterketari erreparatuta, ondoriozta 
daiteke definitutako lurpeko 28 ur-masetatik bi ur-masa dagoela egoera txarrean. Masa 
horiek Beasain eta Gernikakoak dira. Beasainen kasuan, jada itxita dagoen meatze-ustiapen 
batekin lotzen diren artseniko-maila handiak hautematearen ondorioz, ez da egoera kimiko 
ona lortu  –nahiz eta egoera hobetzeko joera duen–. Gernikaren kasuan, 2005ean izandako 
ezbehar baten ondoriozko trikloroetilenoa eta tetrakloroetilenoa agertzearen eraginez, ez da 
egoera kimiko ona lortu –kasu honetan, Beasainen kasuan bezalaxe, hobetzeko joera du–. 

7.2. INGURUMEN HELBURUAK 

Indarrean dagoen araudian oinarrituta, ur-masen “egoera  ona” 2015. urtera arte lortzea eta 
narriadurarik gabeziaren printzipioa lortzea da ingurumen-helburu orokorra. 

Hori dela eta, lurrazaleko ur-masa naturaletarako, egoera ekologiko ona eta egoera 
ekologiko ona lortu beharko da data horretan. Ur-masa artifizialetan eta oso aldatuetan 
potentzial ekologiko ona eta egoera kimiko ona lortu beharko da, eta lurpeko ur-masetan 
egoera kuantitatibo ona eta egoera kimiko ona lortu beharko da. 

Zenbait kasutan, araudiak epe eta ingurumen-helburu orokorrez bestelako epeak eta 
ingurumen-helburuak ezartzeko aukera ematen du. Lurrazaleko ur-masen analisiaren ostean, 
epea 2021era urte luzatzea ekarriko duten salbuespenak baino ez dira ezarri. (10. taula). 

10. taula Lurrazaleko ur-masetako ingurumen-helburuak 

UR MASA KOPURUA 
HELBURUA 

IBAIA AINTZ. TRANS. KOST. 
GUZTIRA 

Oso egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona 2015erako 3 - - - 3 
Egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona 2015erako 60 1 10 4 75 
Potentzial ekologiko ona eta egoera kimiko ona 2015erako 14 2 3 - 19 
Egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona 2021erako 23 - 0 - 23 
Potentzial ekologiko ona eta egoera kimiko ona 2021erako 17 - 1 - 18 
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26. irudia Lurrazaleko ur-masetako ingurumen-helburuak 

Bestalde, 2015ean lurpeko ur-masetarako ingurumen-helburuak betetzeari dagokionez, 
salbuespen bakarra Gernikako ur-masa da; izatez, ur-masa horren ingurumen-helburua da 
2015ean egoera kuantitatibo ona lortzea eta 2021erako egoera kimiko ona lortzea. 

11. taula Lurpeko ur-masetako ingurumen-helburuak 

HELBURUA LURPEKO UR  
MASEN KOPURUA 

Egoera kuantitatibo ona eta egoera kimiko ona 2015erako 27 
Egoera kuantitatibo ona 2015erako eta egoera kimiko ona 2021erako 1 

 

 

27. irudia Lurpeko ur-masetako ingurumen-helburuak 
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8. ALDERDI EKONOMIKOAK 

8.1. ANALISI EKONOMIKOA 

Uraren Esparru Zuzentarauaren III. eranskinak hau dio: 

 “Analisi ekonomikoak honako hau egiteko behar bezala zehaztutako informazio nahikoa 
izango du (datuak lortzearekin lotzen diren kostuak kontuan izanik): 

a. 9. artikuluaren arabera, urarekin lotzen diren zerbitzuen kostuak 
berreskuratzearen printzipioa kontuan hartzeko beharrezko kalkuluak egitea, 
betiere eskaintzaren epe luzerako iragarpenak eta mugape hidrografikoan uraren 
eskaria aintzat hartuta, bai eta beharrezkoa izanez gero: 

• Uraren arloko zerbitzuekin lotzen diren bolumenaren, prezioen eta  
kostuen aurreikuspenak. 

• Dagozkion inbertsio-aurreikuspenak, inbertsio horiei dagozkien 
iragarpenak barne. 

…..” 

Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan, erabilerek Kantauri Ekialdeko Mugapearen eremuan 
eskatzen dituzten ur-bolumenak ezaugarritzeko eta kuantifikatzeko erabilitako metodologia 
azaltzen da.  

Uraren erabileratzat jotzen dira baliabidearen askotariko erabilera motak, bai eta uraren 
egoeraren gainean ondorio adierazgarriak dituen beste edozein jarduera ere. Erabilera 
horien artean daude herritarrentzako hornidura, ureztatzeak, nekazaritza-erabilerak, energia-
produkziorako industria-erabilerak, aurreko ataletan barnean hartzen ez diren beste industria-
erabilera batzuk, akuikultura, olgeta-erabilerak, nabigazioa, ur-garraioa eta beste 
aprobetxamendu batzuk. 

Uraren erabileren ezaugarritze ekonomikoan, baliabide horrek Kantauri Ekialdeko 
Mugapearen ekonomiarako, lurralderako eta garapen iraunkorrerako duen garrantziaren 
analisia sartzen da, bai eta uraren ekarpena funtsezkoa den jarduera sozio-ekonomikoen 
garrantziaren analisia ere. Horrez gain, 2015erako eta 2027rako joerak kontuan izanik, 
uraren erabileretan funtsezkoak diren faktoreen balizko bilakaerari buruzko aurreikuspena ere 
hartzen da barnean. 

8.2. KOSTUAK BERRESKURATZEA 

Uraren Esparru Zuzentarauaren 9. artikuluak uraren zerbitzuen kostuak berreskuratzeko 
analisirako irizpideak definitzen ditu: “Europar Batasuneko kide diren Estatuek urarekin lotzen 
diren zerbitzuen kostuak, ingurumen-kostuak eta baliabidearen kostuak berreskuratzeko 
printzipioa hartuko dute aintzat, III. eranskinaren arabera egindako analisia kontuan izanik, eta, 
zehazki, poluitzen duenak ordaintzen duela dioen printzipioari jarraituta”. 

Bestalde, Uraren Esparru Zuzentarauak 2010. urterako zehazten duenez,  “Europar Batasuneko 
kide diren Estatuek ziurtatu behar dute uraren prezioen arloko politikak pizgarri egokiak ematen 
dituela erabiltzaileek baliabide hidrikoak eraginkor erabiltzeko eta, horrenbestez, ingurumen-
helburuak lortzen laguntzeko. Horrez gain, erabilerek ekarpen egokia egin beharko dute uraren 
zerbitzuen kostuak berreskuratzeari dagokionez”. 
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Aditzera eman behar da Uraren Esparru Zuzentarauak ez duela nahitaez kostuen osotasuna 
berreskuratu behar, uraren zerbitzuei dagozkien kostuen eta diru-sarreren arloan 
gardentasuna behar du, bai eta poluzioa saihesteko eta ura efizientziaz erabiltzeko pizgarri 
ekonomiko egokiak egotea ere. 

Memoria Bateratu honen 1 eta 2 eranskinetan, deskribaturik agertzen dira uraren zerbitzuak, 
horiek eskaintzen dituzten organismoak eta kostuak berreskuratzeko tresnak eta organismo 
publikoen inbertsioak. Analisi horrek, erabakiak hartzeko garaian, urarekin lotzen diren 
zerbitzuen kostuak berreskuratzearen printzipioa kontuan hartzea ekarri du. 

Gainera, administrazio eskudunek arlo hauetako hiri-zerbitzuetan jarraitu beharreko 
zuzentarauak eta gomendioak biltzen dituen araudiaren kapitulu bat hartzen da barnean: 
uraren zerbitzuak kudeatzeko antolamendu-egiturak, erregimen ekonomikoa eta finantzarioa, 
eskaria kudeatzeko planak, gardentasunaren sustapena eta hiritarren kontzientziazioa.  Era 
berean, kostuak berreskuratzearen eta, oro har, ura efizientziaz erabiltzearen printzipioa 
sustatzen saiatzen diren zenbait jardun sartzen da neurrien programaren barruan. 

Mugapean kalkulatu den berreskuratze-maila guztira kostuen % 79koa da, gutxi gorabehera.   

Sarreran jaso den bezalaxe, azterlan horiei buruzko informazio osoa kontsulta daiteke 
memoria honi txertatu zaizkion eranskinetan. 
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9. NEURRIEN PROGRAMA 

Atal honetan, neurrien programako hainbat alderdi adierazgarri jaso da. Alabaina, Kantauri 
Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Espainiako zatiko uraren plangintza eta kudeaketa 
koordinatzeko egin den Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal 
Agentziaren arteko elkarlanerako hitzarmenean ezarritakoari jarraituta –29/2011 Errege 
Dekretuaren indarrez egin zen–, landu da Neurrien Programa Integratua.  

9.1. NEURRIEN PROGRAMAREN LABURPENA 

9.1.1. Arazo nagusien diagnostikoa 
Plan Hidrologikoaren aurretiazko aldietako batean, Gai Garrantzitsuen Eskema deritzana 
landu zen. Dokumentu horrek aurrerapausu handia ekarri zuen Mugapeak dituen arazo 
nagusiak hobeto identifikatzeko garaian , eta orientabide estrategikoa eman zuen Planaren 
helburuak lortzera begira ekin beharreko jardun-ildoak definitzeko. 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoan identifikatutako arazoak eta proposatutako 
jardun-ildoak honela taldekatu ziren: 

 

28. irudia Mugapeko Gai Garrantzitsuen Eskema 

Aztertu ondoren, Neurrien Programan barnean hartu diren neurriak Gai Garrantzitsuen 
Eskemaren lanetan oinarritu dira. Prozedura horrek egituratze egokia ahalbidetu du, eta hura 
hobeto ulertzea erraztu du. 

Ondoren, labur-labur aipatuko dira proposatutako egituraren zenbait alderdi adierazgarri. 
Jardunen xehetasunak dagozkien Neurrien Programan kontsulta daitezke. 

Ingurumen-helburuak betetzea 

Oro har, Mugapeko ur-masen egoeran eragina duten presiorik garrantzizkoenak dira hiri- eta 
industria-erabilerako hondakin-uren isurketaren ondoriozko poluzioa, ingurune hidrikoaren 
aldaketa fisikoa eta emari-erregimenaren aldaketa. 
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Ingurumen-helburuak betetzeari dagokionez, aintzat hartu diren azpiatalik garrantzizkoenak 
hauek dira: 

- Hiri-isurketen, industria-isurketen eta bestelako isurketen ondoriozko poluzioa 
murriztea. 

- Ibilguen, aintziren, hezeguneen eta ekosistemen ingurumen-leheneratzea. 

- Trantsizioko eremuak, itsasertza eta horiekin lotzen diren ekosistemak hobetzea. 

- Lurpeko uren egoera hobetzea. 

- Emari ekologikoak ezartzea. 

- Biodibertsitatea kontserbatzea eta hobetzea. 

- Uren zaintza-aldea sendotzea. 

Eskariak asetzea eta erabilera arrazionalizatzea 

Hirietako eskarirako eta gainerako eskarietarako hornikuntzan, kalitate kimiko egokia eta 
berme egokia mantentzeko beharrezko neurriak biltzen dira (azpiegitura berriak egitea, 
daudenak sendotzea, azpiegituren efizientzia hobetzea, hornidura-sareak mantentzea, eta 
abar), gutxieneko emari ekologikoak errespetatuta, betiere ustiapen-sistemei ezartzen zaien 
murrizketa gisa. 

Era berean, multzo horretan beste alderdi osagarri batzuk gehitzen dira, hala nola ur-
zerbitzuen kostuak berreskuratzea, berrerabiltzea edo emakida-espedienteak kudeatzea eta 
bideratzea.  

Muturreko fenomenoak eta ezbeharrak  

Mugapearen ezaugarri orografikoen, klimatikoen eta hidrografikoen ondorioz, eta ibilgu 
nagusien uholde-lautadak okupatzea ekarri duen presio antropiko handiaren ondorioz, 
mugapea uhaldiekiko bereziki kaltebera den lur-eremu bat da. 

Uholdeen prebentziorako gaur egungo ikuspegiak –uholde-arriskuak ebaluatzeari eta 
kudeatzeari buruzko 2007/60/EE Arteztarauan eta hura Espainiako araudira eraman duen 
uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuan biltzen denak– kokaleku berrien segurtasuna 
bermatuko duten irizpideak eta gaur egungoen arriskuak murriztuko dituzten irizpideak 
aplikatzea aurreikusten du, betiere lurrazaleko ur-masen baldintza morfologikoak jardun 
desegokiez babesteko esparruaren barruan. 

Arauzko esparru horren barruan daude Neurrien Programan barnean hartzen diren jardunak. 
Izan ere, horien artean barnean hartzen dira: urpean gera daitezkeen eremuetan lurzoruaren 
erabilera erregulatzeko edo mugatzeko neurriak, uhaldien aurreikuspena hobetzera zuzenduko 
diren tresnak garatzeko neurriak, babes zibileko neurriak eta, azkenik, hirigune finkatuetan 
uhaldien aurka babesteko egiturazko neurriak. 

Bestalde, uholdeek baino garrantzi txikiagoa duen arren, balizko lehorraldiak agertzearen 
arazoa are larriagoa izan daiteke etorkizunean, klimaren bilakaerari buruzko gaur egungo 
aurreikuspenekin lotzen den ziurgabetasunaren ondorioz. Aurreikusten diren neurrien artean, 
jada aipatutakoez gain, honako neurri hauek daude: zerbitzuaren bermeak gehitzeko 
hornidura-sistemetan hobekuntzak egitea, Alerta eta Behin-behineko Lehorte Egoeretan 
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Jarduteko Plan Berezia idaztea, edo 20.000 biztanleko populazioari edo populazio 
handiagoari bereizita edo modu mankomunatuan erantzuten dieten sistemetarako larrialdi-
planak idaztea. 

Azkenik, klima-aldaketak Mugapearen eremuan izango dituen ondorioei buruzko ezagutza 
hobetzeko beharrari erantzungo dioten neurriak planteatu dira, bai eta herri-administrazioen 
plangintza-estrategiak definitzeko kalkulu horiek diagnostikoaren informaziora txertatzeko 
beharrari erantzungo diotenak ere. 

Atal horretan, garrantzi handiko beste alderdi batzuk ere sartzen dira, hala nola suteen eta 
ezusteko poluzioaren inpaktuak aurreikustea eta murriztea, edo azpiegituren segurtasuna 
bermatzea. 

Gobernantza eta ezagutza  

Plan Hidrologikoaren bidez, administrazioek haien eskumenen eremuan aplikatu beharreko 
ingurumen-politikak hobe integratzea lortu nahi da. Horretarako, funtsezkoa da 
administrazioen arteko koordinazioa eta antolamendu-hobekuntza. 

Atal horrekin zerikusia duten beste gai batzuk honako alderdi hauekin lotuta daude: ezagutzan 
beharrezkoak diren hobekuntzekin; informazioa biltzeko eta banatzeko mekanismoetan 
beharrezkoak diren hobekuntzekin; administrazioen, erabiltzaileen eta, oro har, hiritarren 
prestakuntzarako eta sentsibilizaziorako jardunekin –etengabeko hobekuntzako prozesu baten 
inguruan–.  

9.1.2. Inbertsioen laburpena 
Neurrien Programak 2015erako aurreikusitako inbertsioa 1.169 milioi eurokoa da, eta 12. 
taulan Gai Garrantzitsuen Eskemaren multzoen araberako banaketa islatu da. 

12. taula Neurrien Programaren inbertsioen banaketa 

GAI GARRANTZITSUEN ESKEMAREN ARABERAKO 
NEURRI MOTA 

NEURRIEN PROGRAMAREN  
INBERTSIOEN BANAKETA (M€)  

KANTAURI EKIALD. MUG. HIDR. 
1. Ingurumen-helburuak betetzeko hartutako neurriak 673,287 
2. Eskariak asetzeko hartutako neurriak 310,431 
3. Muturreko fenomenoak eta ezbeharrak 
aurreikusteko hartutako neurriak 143,390 

4. Gobernantzaren eta ezagutzaren esparruan 
hartutako neurriak 41,636 

Guztira 1.168,744 
 

Hurrengo grafikoan, jardunen ehuneko-banaketa jaso da, neurri motaren arabera: 
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29. irudia Neurrien Programako inbertsioen banaketa, Gai Garrantzitsuen Eskemaren 
arabera 

9.2. NEURRIEN PROGRAMAREN ERAGINA 

Uraren Esparru Zuzentarauak ezartzen duenez, identifikatutako arazoak printzipioz 
2015erako konponduta egon behar dira, alegia Plan Hidrologikoaren helburuak lortuta. 
Nolanahi ere, helburuak lortzeko beharrezko neurrien bideragarritasun tekniko-ekonomikoak 
kontuan izanda, helburuok egokitu daitezke   epea luzatuz.  

Luzapen-eskaera horiek sortzen dituzten arrazoi nagusiak poluzio puntualeko arazoekin lotuta 
daude. Kasu horietako askotan, konponbideari ekin zaio jada; alabaina, obra 2015eko 
horizontean gerta badaiteke ere, uretako organismoak berreskuratzeko denbora gehiago 
behar da, uren leheneratze fisikokimikoaren aldean, eta, hori dela eta, helburuak ezin dira 
hurrengo plangintza-ziklora arte lortu. 

Beste kasu batzuetan, arazo jakin baten jatorriari buruzko informazioaren gabezia puntualekin 
lotzen diren zailtasunak daude. Izatez, gabezia horiek eraginda, eta neurriak diseinatu 
aurretik, azterketa eta lan osagarriak egin beharko dira. 

Hurrengo irudietan, Mugapean lurrazaleko eta lurpeko ur-masetarako ingurumen-helburuak 
betetzeko aurreikuspenen sintesia biltzen da. 
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30. irudia Lurrazaleko ur-masetako ingurumen-helburuak 

 

31. irudia Lurpeko ur-masetako ingurumen-helburuak 
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9.3. NEURRIEN PROGRAMAREN FINANTZAKETA 

Aurreko atalean islatu den moduan, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko neurrien 
programa gauzatzeko 1.169 milioi euroko inbertsioa behar da 2015eko horizonterako. 

Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoaren proiektu-proposameneko Neurrien Programa 
Bateratuan, neurrien finantzaketan esku hartzen duten eragileak zehaztu dira.   

Kontuan izan behar da “eragile finantzatzaile” hori  hasiera batean jarduna finantzatzen duen 
administrazioa dela, Plan Hidrologikoaren egitekoen artean ez baitago neurriak ordaintzeko 
prozesu osoan sortzen diren kapital-fluxuak ezartzea. Finantzaketaren arloko erantzukizunen 
definizio zuzena, batez ere hainbat administrazioren arteko baterako jardunak direnean, 
elkarlanerako berariazko protokoloen edo hitzarmenen bitartez gauzatzen da, eta horietako 
batzuk etorkizunean gauzatu beharko dira. 

Guztizko inbertsio-zenbatekoen hurbilketan oinarritzen da Plan Hidrologikoa, betiere aintzat 
hartutako neurrien programaren finantzaketaren bideragarritasuna epaitzeko. Premisa hori 
abiapuntu izanik, neurrien ehuneko txiki batean eragina duten suposizioak egin dira –Plana 
egin den egunean zehaztu gabe dagoen finantzaketa-eredua dutenak–.  

Neurrietako batzuetarako finantzaketa-eredurik ez edukitzeak bi hipotesi mota eragin du: 
eragile finantzatzailea ezagutu ezean, dagokion autonomia-erkidegoko gobernuari esleituko 
zaio; eta, zer organismok finantzatuko zuten ezagututa ere, bakoitzak zer ehunekotan 
finantzatuko zuten jakin ezean, neurriaren zenbatekoa zati berdinetan banatu da horien 
guztien artean. Gai Garrantzitsuen Eskeman proposatutako bi multzo nagusien araberako 
inbertsioen banaketa jasotzen duen 13. taulan islatu da horrela lortutako guztizkoa. 

13. taula Neurrien Programaren finantaketa 

ENTITATE FINANTZATZAILEA NEURRIEN PROGRAMAREN 
FINANTZAKETAREN BANAKETA (M€) 

Estatuko Administrazio Orokorra 176,436 
Autonomia-erkidegoetako gobernuak 428,539 
Tokiko administrazioak 32,267 
Aldundiak 207,078 
Hornidura eta saneamenduko erakunde 
kudeatz. 208,245 

Beste batzuk 116,178 
Guztira 1.168,744 
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32. irudia Neurrien Programaren inbertsioen banaketa, erakunde finantzatzailearen arabera 
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10. PARTE HARTZE PUBLIKOA 

10.1. HELBURUAK 

Uraren Esparru Zuzentarauan nabarmendutako alderdietako bat parte-hartze publikoa da. 
Parte-hartze publikoaren helburua hiritarrek Plan Hidrologikoak lantzeko zereginean esku 
hartzea da. Hiritarren bizimoduan garrantzi handiko inplikazioak izango dituen plan batean, 
gizarte-eragileen, eragile ekonomikoen eta administrazioen esperientzia eta ekarpena 
integratu nahi da. 

Uraren Esparru Zuzentarauak eskatzen duen plangintza hidrologikoko prozesuan, parte-hartze 
publikoa gero eta gizarte- eta administrazio-inplikazio handiagoko hiru mailatan ezartzen da.  
Honako irudi honetan islatzen dira maila horiek eta horien arteko erlazio hierarkikoa.  

 

33. irudia Parte-hartze publikoaren mailak 

 Parte-hartze horren helburua da emaitzazko plana eragile publikoen eta pribatuen baterako 
lan baten emaitza izatea –bertan finkatutako helburuak betetzeko eragile horien jarduerak 
edo interesak eraginpean egon daitezke eta haien parte-hartzea beharrezkoa izan daiteke–.  
Orientabide horrek baliabide hidrikoen kudeaketa barnean hartzen du, nolabait, hiritarren 
beste eztabaida baten esparruan. 

10.2. EGINDAKO LANAK 

33. irudian azaldutako parte hartzeko hiru mailen barruan, honako ekintza hauek egin dira: 

10.2.1. Informazioaren hornikuntza 
Dibulgazio-dokumentuak lantzea, informazioa web-orrien bidez hedatzea 
(www.chcantabrico.es, www.uragentzia.euskadi.net), prentsa-oharrak, eta abar. Prozesu osoan 
egin dira. 
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10.2.2. Kontsulta publikoa 
Legez ezarritako aldian jarri dira jendaurrean hasierako dokumentuak, Gai Garrantzitsuen 
Eskemak eta Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamenak (Euskal Autonomia Erkidegoak 
kudeatzen duen zatirako zein Estatuak kudeatzen duen zatirako).  

Horrenbestez, Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamenei dagokienez, Euskal Autonomia 
Erkidegoak kudeatutako zatiari dagozkion dokumentuak 2010eko abenduaren 21ean eman 
ziren argitara, eta Estatuak kudeatutako zatiari dagozkion dokumentuak 2011ko maiatzaren 
4an eman ziren argitara. Guztiak egon ziren sei hilabetez jendaurrean.  Dokumentu horiekin 
batera, dagozkien ingurumen-izapideak ere egon ziren jendaurrean.  

10.2.3. Parte-hartze aktiboa 
2007. urteaz geroztik lan-tailerrak egin dira. Lan-tailer horiek arloko bilerak, gaikako bilerak 
eta lurraldekako bilerak izan dira, bai eta Tokiko Agenda 21eko partaidetza-foroekin lotzen 
diren bilerak ere.  

Hainbat organok antolatu dituzte bilerak eta tailerrak, baina batez ere Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak antolatu dituzte. Halaber, 
Nafarroako Gobernuak Nafarroako Ingurumen Baliabideen Zentroa fundazioaren bitartez ere 
antolatu ditu parte-hartze aktiboko jardunaldiak Bidasoa ibaiaren arroan. 

Etorkizunera begira, eta ezarritako parte-hartze publikoko proiektuarekin bat eginik, Plan 
Hidrologikoaren jarraipena parte-hartze aktiboaren mende egongo da, sendotasun eta 
gardentasun handiagoa izan dezan. 

Hauek dira egin diren tailer eta bilera nagusiak: 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa: 

• 2005eko azaroa – abendua: hainbat sektorerekin lau topaketa egin ziren, 
Uraren Esparru Zuzentarauaren transposizioaren berri emateko. 

• 2007ko martxoa: ibaiak leheneratzeko Plan Nazionalaren Informazio Mahaia. 

• 2007ko azaroa – 2008ko azaroa: sei lurralde bilera egin ziren Gai 
Garrantzitsuen Eskemen inguruan (hiru Kantabria – Euskal Autonomia Erkidegoa 
– Gaztela eta Leon eremuan, eta beste hiru Euskal Autonomia Erkidegoa – 
Nafarroa eremuan). 

• 2008ko martxoa – maiatza: hiru bilera egin ziren olgeta-erabilerak 
hitzartzeari buruz. 

• 2009ko apirila – maiatza : gaikako bi jardunaldi egin ziren, bata kostuak 
berreskuratzeari buruzkoa eta bestea espezie exotiko inbaditzaileei buruzkoa. 

• 2011ko otsaila – urria: ingurumen-helburuei, salbuespenei, neurrien programei 
eta araudiari buruzko lurralde-bilerak egin ziren. Bi  Euskal Autonomia 
Erkidegoa – Gaztela eta Leon eremuan eta beste bi Euskal Autonomia 
Erkidegoa – Nafarroa eremuan. 
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Uraren Euskal Agentzia (URA) 

• 2007ko abendua – 2008ko urtarrila: Gai Garrantzitsuen Eskemaren 
diagnostiko-fasea. Lurraldekako bi tailer eta arloko lau tailer. 

• 2008ko apirila – maiatza: Gai Garrantzitsuen Eskemaren ildo nagusien fasea. 
Lurraldekako bi tailer eta arloko lau tailer. 

• 2008ko ekaina: Gai Garrantzitsuen Eskemaren parte-hartzeari buruzko 
tailerren itxiera-ekitaldia. 

• 2010eko azaroa – 2011ko ekaina: Plan Hidrologikoaren Parte Hartze 
Publikoko Tailerrak.  

 Lau tailer monografiko: ingurumen-helburuak; uholde arriskua eta 
lurralde-antolamendua; emari ekologikoak; eta kostuak berreskuratzea. 

 Arloko bost tailer: “Ura eta industria”, “Baliabide hidrikoa eta uretako 
ekosistemak”, “Ura eta energia”, “Nekazaritza eta abeltzaintza” eta 
“Hornidura eta saneamendua”. 

 Lurraldekako bi tailer. 

• Horrez gain, Tokiko Agenda 21ekin lotzen diren bederatzi foro egin dira.   

 

Nafarroako Ingurumen Baliabideen Zentroa fundazioa 

2007 eta 2008. urteen artean Bidasoako arroko problematikan eta bertan ezarri beharreko 
neurrietan oinarritutako tailerrak egin ziren (http://www.crana.org/es/agua-
rios/participacion/subcuenca-del-bidasoa).  

 

Teknologia berrien bidezko parte-hartzea 

Gainera, teknologia berrien bidezko parte-hartzea sustatu da. Horretarako, honako tresna 
hauek erabili dira: 

• Aipatutako web-orrietan parte hartze publikoa finkatzeko eta dokumentazio 
lagungarria argitara emateko espazioak sortu dira : 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informacion/plan_hidrologico/es_doc/participacion_pub
lica.html 
http://www.chcantabrico.es/index.php?option=com_content&view=article&id
=1814&Itemid=321&lang=es. 

• Parte hartzeko foro birtualak zabaldu dira:  

http://www.irekia.euskadi.net/es. 
http://www.chcantabrico.es/index.php?option=com_content&view=category&
layout=blog&id=226&Itemid=309&lang=es. 
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• Parte-hartze publikoa kudeatzeko posta-kontuak sortu dira: 

ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net. 
directiva.marco@chcantabrico.es. 

• Parte-hartzea sustatzeko sare sozialak erabili dira: @uraEJGV (Twitter sare 
soziala). 

 

34. irudia Parte-hartze publikoko prozesuaren eta bileraren irudiak, Basaurin. 
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11. JARRAIPENA 

Plan Hidrologikoa onartzeko prozesuan, eta behin aprobatu ostean, proposatutako neurrien 
betetze-mailaren eta ingurumen-helburuen betetze-mailaren etengabeko ebaluazioa egiten 
da. Beste gai batzuen artean, egindako txostenek honako gai hauekin lotzen diren alderdien 
betetze-maila ebaluatzen dute: 

 

- Emari ekologikoak. 

- Errekurtsoak eta eskariak. 

- Egoera eta zona babestuak. 

- Mendeko planen jarraipena. 

- Neurrien programa. 

 

Txosten horiekin Plan Hidrologikoaren eta Neurrien Programaren ezarpenean izan den 
desbideratze-maila ezagutu nahi da.  Gainera, baliagarriak dira Plana indarrean jarri zen 
egunetik sei urtean behin egiten den Planaren berrazterketa osorako, edo aurretik, jarraipen-
lan horien ondorioz Plan Hidrologikoaren datuetan, hipotesietan edo emaitzetan aldaketak 
edo desbideratzeak hautematen direnean eta horiek hala gomendatzen dutenean. 

Berariaz, 29/2011 Errege Dekretuari jarraituta ezarritako elkarlanerako hitzarmenean 
ezartzen da Koordinazioko Batzorde Teknikoak honako dokumentu hauek landuko dituela, plan 
hidrologiko bakoitzari dagozkionak barnean hartuta, Kide Anitzeko Koordinazio Organoak 
onartu ostean bidera daitezen: 

- Mugapearen egoera orokorraren eta uraren kalitatearen jarraipena egiteko 
programen laburpena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari igorri 
beharko zaizkionak, Europako Batzordeari jakinarazteko. 

- Neurrien Programaren aplikazio-mailari buruzko tarteko txostenak, Kide Anitzeko 
Koordinazio Organoak Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari igorri 
beharko dizkionak, Europako Batzordeari jakinarazteko.  

- Zenbait planek eta programek ingurumenean dituzten ondorioak ebaluatzeari 
buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legearen 14.b), c) eta d) artikuluaren arabera 
beharrezkoak diren dokumentuak. 

- Indarrean dagoen legeriaren arabera landu behar den beste edozein dokumentu.  
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12. AGINTARITZA ESKUDUNAK 

ESPAINIA: 

Estatuaren eskumeneko mugapearen esparrua 

- Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa. 

• Ur Zuzendaritza Nagusia (Estatuko Ingurumen Idazkaritzaren mendekoa).  

• Zuzendaritza Nagusi horren mende dago Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoko Organismo Autonomoa, arroko Plan Hidrologikoa lantzeaz, 
horren jarraipena egiteaz eta hori berraztertzeaz arduratzen dena. 

- Agintaritza Eskudunen Batzordea. Ura babesteko arauen aplikazioan elkarlan egokia 
bermatzeko eratu zen organoa. Presidente eta idazkari bat du, hau da, Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoko presidentea eta organismo bereko idazkari nagusia. 
Agintaritza Eskudunen Batzordean parte hartzen dute: 

• Uren aprobetxamenduan, babesean eta kontrolean eskumena duten Estatuko 
Administrazio Orokorreko organoen ordezkari diren bost batzordekide, 
honako sail hauetakoak:  bi Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministeriokoaren ordezkaritzan, eta hiru gainerako ministerio-sailen 
ordezkaritzan. 

• Hiru batzordekide uraren babesaren eta kontrolaren arloan eskumena duten 
autonomia-erkidegoetako organoen ordezkaritzan –horien lurraldea osorik 
edo zati batean mugape hidrografikoen parte izango da–: Euskal Autonomia 
Erkidegoa, Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru 
Erkidegoa. 

• Batzordekide bat uraren babesaren eta kontrolaren arloan eskumena duten 
tokiko erakundeen ordezkaritzan –horien lurraldea osorik edo zati batean 
mugape hidrografikoen parte izango da–. 

- Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Espainiako zatiko eskumen-esparruko Uraren 
Kontseilua. Presidentea, bi presidenteorde, idazkari bat eta kontseilukideak ditu, honako 
hauen ordezkaritzan: 

• Uraren kudeaketarekin eta baliabide hidrikoen erabilerarekin lotzen diren 
ministerio-sailen ordezkaritzan. 

• Arroko organismoen zerbitzu teknikoen ordezkaritzan: Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoko, Kosten Mugapeko, Kostaldeko eta Itsasoko 
Iraunkortasuneko Zuzendaritza Nagusiko, Itsas Kapitaintzako eta Portu 
Agintaritzetako langileen ordezkaritzan.  

• Euskadiko, Nafarroako eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoen 
ordezkaritzan. 

• Tokiko erakundeen ordezkaritzan, haien lurraldea osorik edo zati batean 
Mugapearen barruan dagoenean. 
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• Urarekin lotzen diren ingurumen-interesak, interes ekonomikoak eta gizarte-
interesak babesten dituzten elkarteen eta antolakundeen eta erabiltzaileen 
ordezkaritzan. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko mugapearen esparrua 

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. 

• Sail honi atxikitzen zaio Uraren Euskal Agentzia, arroko Plan Hidrologikoa 
lantzeaz, horren jarraipena egiteaz eta hori berraztertzeaz arduratzen den 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. 

- Agintaritza Eskudunen Batzordearen irudia beren gain hartzen dute, behin-behineko, Uraren 
Euskal Agentziako kide anitzeko organoek, batik bat honako kideek osatzen duten 
Erabiltzaileen Batzarrak: 

• Presidentea: ingurumenaren arloan eskumena duen sailburua. 

• Presidenteordea: Uraren Euskal Agentzia atxikita dagoen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorreko Saileko sailburuorde lerruna duen pertsona 
bat. 

• Batzarkideak: 

- Eusko Legebiltzarrak izendatutako bi pertsona. 

- Uraren Euskal Agentziaren zuzendaria. 

- Sailburuorde lerruna duten hiru pertsona, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren ordezkaritzan, Ogasunaren, osasunaren eta 
garraioaren arloan eskumena duten Sailek izendatuak.  

- Foru Aldundietako bakoitzaren ordezkaritzan diputatu lerruna duen pertsona 
bat. 

- Uraren arloan eskumena duen Ministerioaren ordezkaritzan pertsona bat. 

- Bi pertsona Lurralde Historikoetako bakoitzean kokatzen diren erakunde 
hornitzaileen ordezkaritzan. 

- Tokiko administrazioen ordezkaritzan pertsona bat, EUDELek izendatua. 

- Erabiltzaile diren zazpi pertsona, Lurralde Historikoetako bakoitzean 
kokatzen diren erakunde hornitzaileen, industria-erabiltzaileen, energia-
erabiltzaileen, nekazaritza-erabiltzaileen eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen 
elkarteen ordezkari izango direnak. 

• Parte hartzeko organo horrek Uraren Euskal Kontseiluaren aholkularitza jasotzen 
du –partaidetza-erregimeneko eztabaida eta aholkularitzako organo bat da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko, foru aldundietako, tokiko erakundeetako, eta 
Estatuko ordezkariek eta erabiltzaileen eta natura babesteko elkarteetako 
ordezkariek osatzen dute–. 
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Bi eskumen-esparru horien arteko koordinazioa 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Espainiako zatiko uraren plangintza eta 
kudeaketa koordinatzeko Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal 
Agentziaren arteko elkarlan-hitzarmenari erreparatuta, sortu da Estatuko Administrazio 
Orokorreko eta autonomia-erkidego interesdunetako ordezkaritza duen kide anitzeko 
koordinaziorako organo bat: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Gaztela eta Leon, eta 
tokiko erakundeak.  

Horrez gain, koordinazio-batzorde tekniko bat sortu da, Kide Anitzeko Organoari laguntza 
teknikoa eta administratiboa emateko eginkizuna izango duena. 

 

FRANTZIA: 

- Ekologia, Garapen Iraunkor, Garraio eta Etxebizitza Ministerioa. 

• Ingurumen, Antolamendu eta Etxebizitzako Eskualde Zuzendaritza (DREAL).  

• Lurraldeen eta Itsasoaren Sailen Zuzendaritza. Uren zaintza-aldearen arloko 
eskumenak (DDTM). 

- Estatuaren partaidetzako beste organismo batzuk: Aturri Garonako Uraren Agentzia, 
Uraren eta Ur Baliabideen Erakunde Nazionala (ONEMA), Osasunaren Eskualde 
Agentzia (ARS). 

- Aturri Garonako Uraren Agentzia. Aturri Garona arroko ur-politika gauzatzeaz 
arduratzen den organismo publikoa. Suspertze- eta pizgarri-polo bat da, bai eta 
finantza-laguntzako polo bat ere. Ekologia, Garapen Iraunkor, Garraio eta Etxebizitza 
Ministerioaren mendekoa. Hauek osatzen dute: 

• Aturri Garona Arroko Batzordeak: Eskualde Kontseilua, Kontseilu Nagusia eta 
udalerriak (edo udalerrien mankomunitateak) dira uraren kudeaketan parte 
hartzen duten kolektibitateak. Erabiltzaileak ere kontuan izan beharreko 
eragileak dira: antolakunde sozio-profesionalak, kontsumitzaileak, elkarteak 
eta pertsona kualifikatuak, horien iritzia bereziki hartzen da aintzat. SDAGE 
eta Neurrien Programa lantzen du eta SAGEri buruzko iritzia ematen du. 

• Administrazio Kontseiluak. Ordainsari- eta finantza-eskumenak. 

- Arroko prefet koordinatzailea: Midi Pyrénées eskualdeko prefeta. Arroko Batzordeak 
onartutako Neurrien Programa eta SDAGE balidatzen ditu. 

- Piriniar Atlantikoetako Kontseilu Nagusia. Tokiko kolektibitateei (udalerriei eta 
mankomunitateei) edateko uraren, saneamenduaren eta ur-ibilguen kudeaketaren arloan 
laguntza teknikoa emateko eskumenak ditu.  Finantza-laguntzak ematen ditu. 

- Tokiko erakundeak:  

• CCSPB (Euskal Herriko Hegoaldeko Udalerrien Mankomunitatea). Urdazubi eta 
Bidasoa ibaietara urak isurtzen dituzten arroetako 12 udalerri biltzen dituen 
mankomunitatea. Eskumenak ditu honako arlo hauetan: edateko uraren 
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produkzioaren, garraioaren eta banaketaren arloan; saneamendu kolektiboko 
eta ez-kolektiboko zerbitzu publikoaren arloan; ingurune naturala babestearen 
aldeko ekintzen arloan; mugaz gaindiko elkarlaneko ekintzen arloan;  
lurraldearen antolamenduaren arloan; edo garapen ekonomikoaren arloan. 

• Errobi ibaira urak isurtzen dituen arroko partzuergoa. Arro horretako 47 
kolektibitatek osatzen dute (46 udalerrik eta Euskal Kostaldea Aturri 
Aglomerazioko Mankomunitatea). Eskumen nagusi hauek ditu: Natura 2000 
esparruan Errobiren helburuen dokumentua; uren kalitaterako ekintzak, Errobi 
ibaia hobeto ezagutzeko azterlanak; edo informazioa edo jendaurreko 
sustapena. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. gehigarria 
 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren plangintza 
hidrologikoa Estatuaren eskumenen eremuan bideratzea 

 





 

 

 

Honako prozedura-urrats hauek egin dira (berrienetik zaharrenera kronologikoki antolatuta): 

 

-  2012ko urriaren 18a: Mugapeko Uraren Kontseiluak “Kantauri Ekialdeko Mugape 
Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamena, 
Estatuko eskumenen eremuan” proposamenaren aldeko txostena eman zuen. 

-  2012ko urriaren 10a: Agintaritza Eskudunen Batzordeak “Kantauri Ekialdeko 
Mugape Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoaren proiektu-
proposamena, Estatuko eskumenen eremuan” proposamenarekiko adostasuna eman 
zuen. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. gehigarria 
 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren 
plangintza hidrologikoa Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eskumenen eremuan bideratzea 

  





 

 

 

Honako prozedura-urrats hauek egin dira (berrienetik zaharrenera kronologikoki antolatuta): 

 

- 2012ko urriaren 30a: Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluak 
adostasun-erabakia hartu du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroen 
eremuko Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren proiektua bideratzen 
jarraitzea onartu du. 

- 2012ko urriaren 17a: Uraren Euskal Agentziaren  Erabiltzaileen Batzarrak erabaki 
du Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bidez 
Gobernu Kontseiluari aurkeztea Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroen 
eremuko Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren proiektua, honek onar 
dezan eta bideratzen jarrai dadin. 

-  2012ko urriaren 11: Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordea. 

-  2012ko urriaren 3a: Ekonomia eta Ogasun Saileko Aurrekontu Zuzendaritzari eta 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoari proiektua eta proiektuaren izapideak jakinaraztea, 
jakinaren gainean egon daitezen. 

-  2012ko urriaren 1a: Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroen esparruko 
Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren proiektuaren ingurumen-inpaktuari 
buruzko behin betiko txostena formulatzen duen Ingurumen Sailburuordetzaren 
Ebazpena. Aldekoa garbi. 

-  2012ko irailaren 28a: Uraren Euskal Agentziako Uraren Kontseiluaren aldeko 
txostena.  

-  2012ko irailaren 6a: Uraren Euskal Agentziako Administrazio Kontseilua, proiektua 
izapidetzeko proposamen-erabakia. 
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1. eranskina 
 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan 
Hidrologikoaren memoria Estatuaren eskumenen 
eremuan 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. eranskina 
 

Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan 
Hidrologikoaren memoria Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eskumenen eremuan 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. eranskina 

 

Neurrien Programa Bateratua 

 


