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1. SARRERA 

Testu honek Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren berrikuspen berri 

baten memoria jasotzen du; 2022-2027 aldirako ezartzen da, Uraren Esparru Zuzentarauaren 

(aurrerantzean, UEZ) egutegiaren araberako hirugarren plangintza-ziklorako. 

Nahiz eta, formalki, indarrean dagoen plan hidrologikoaren aurreikusitako sei urtean behingo 

berrikuspena den, plan hidrologikoaren bertsio berri hori aurretik hartutakoetatik bereizten dituen 

hainbat inguruabar daude: ikuspegia, edukia eta ingurumen-anbizioa. 

Ildo horretan, plan hau lurraldeak ekoizpen- eta gizarte-eredu ekologiko eta iraunkorrerantz 

bideratzeko ikuspegi estrategikoaren barruan dago, eta eginkizun hori zabaldu egin behar da uren 

arloan eskumenak dituzten administrazioen jarduera-arlo guztietara. 

Eboluzio bera bizi da Europar Batasunean; izan ere, 2019an, Europako Itun Berdea (Green Deal) onartu 

zen, zeinaren bidez erabat eraldatzaileak diren politikak ezarri nahi diren (1. irudia). Europako Itun 

Berdearen helburua etorkizun sozial eta ekonomiko iraunkorra da, klima-erronkari erabakitasunez 

aurre egitea, eta, horretarako, emisio neutroko Europa eraikitzea. Hori lortzeko, honako alderdi 

hauetan jarri behar da arreta: kutsadurarik eza; ekosistemak eta biodibertsitatea zaintzea eta 

leheneratzea; energia garbia eraginkortasunez erabiltzea; edo ekonomia zirkularra sustatzea. Hau da, 

tarteko eredu iraunkorra eta bidezkoa, gizakien ongizatea hobetzen duena, ingurumena errespetatzen 

duena eta inor atzean uzten ez duena. 

 

1. irudia. Europako Itun Berdea (Iturria: Europako Batzordea, 2019). 

Politika horiek plangintza hidrologikoan sartu behar dira; izan ere, ura bereziki garrantzitsua da 

ingurumenaz eta garapenaz hitz egitean. Hainbat kontzeptu lehen lerroan jarri behar dira, hala nola 

segurtasun hidrikoa pertsonentzat, biodibertsitatea babesteko eta jarduera sozioekonomikoetarako, 

bai eta muturreko fenomenoen aurreko erresilientzia ere, uholdeak kasu. Kontzeptu horren garapenak 
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gizartearen egonkortasun ekonomikoa segurtatu nahi du, aintzat hartuta klima-aldaketa eta gizakiek 

eragindako ingurumen-kutsadura, zuzenean urari eragiten baitiote.  

Plan hidrologikoak publikoak eta lotesleak dira, gizartearen estamentu guztiak behartzen dituzte, hala 

administrazio publikoak, nola partikularrak. Hori dela eta, betebehar horiek argitzeko xedez, memoria 

hau eta haren eranskinez gain, xedapen-neurriak dituzten arauen atal bat ere jasotzen du planak, eta 

Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, onespen-dekretuari atxikita. Horrekin guztiarekin, planak 

ingurumen-helburu eta helburu sozioekonomiko batzuk lortu nahi ditu, hain zuzen ere, estatuko eta 

Europako legedian zehazten direnak.  Helburu horiek lortzeko berariazko neurri-programak ezarri 

behar dira.  

2027. urtearen amaieran, plangintzaren hirugarren zikloa osatzen denean, demarkazioko ingurumen-

helburuen lorpena, ur-masen ehuneko handi batentzat (azaleko ur-masen % 29 eta lurpeko ur-masen 

% 5) 2015etik luzatzen ari dena, ezin izango da gehiago atzeratu, eskatutako neurrien neurrigabeko 

kostu handiaren ondorioz edo horiek gauzatzearekin lotutako zailtasun teknikoen ondorioz. Hau da, 

agintari eskudunek 2027ko amaiera-data hori baino lehen hartu beharko dituzte ur-masetan eta 

eremu babestuetan ingurumen-helburu horiek lortzeko behar diren neurri guztiak.  2027ko denbora-

mugaren kontu hori da, hain zuzen, plan hidrologikoaren berrikuspen honen eta aurrekoen arteko 

funtsezko aldea. Agintari eskudunek erronka hori nabarmendu dute, eta Uraren Esparru 

Zuzentarauaren anbizio-mailarekiko konpromisoa azpimarratu dute, bai helburu kuantitatibo zehatzei 

dagokienez, bai helburu horiek lortzeko epeari dagokionez. 

Beraz, Itun Berdearen mende helburu berberarekin hedatzen diren Europako estrategiekin guztiz bat 

datorren plan hidrologiko honek erabateko konpromisoa hartu behar du ingurumen-helburu horiek 

lortzeko. Ondorioz, agintari eskudunen ardura izango da anbizio-maila hori errealitate izan dadin 

beharrezkoak diren neurriak gauzatu eta martxan jartzea. Agintari horiek modu koordinatuan jardun 

behar dute; baina, ez da ahaztu behar, gure eskumen-banaketaren arabera, beren erantzukizun 

espezifikoei erantzutera behartuta daudela, zalantzarik gabe.  

Ikuspegiarekin lotutako kontu horretaz gain, plan hidrologiko berri honek alderdi interesdun 

guztiengana eta, oro har, herritarrengana iristeko gaitasuna hobetzea espero du. Horretarako, bertsio 

honetan, alde batera utzi gabe nahitaezko eduki luze guztiak eta horiek ulertzeko beharrezkoak diren 

azalpen guztiak ematea, sinplifikatzeko ahalegina egin da memoria hau idaztean, eta atxikitako 

eranskinetan sartu da kapitulu bakoitzari buruzko justifikazio-informazioa, xehatua.  

Bestalde, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baliatu dira informazioa errazago eskura 

dadin. Alde batetik, sistema nazional bat dago.  Espainiako 25 plan hidrologikoen informazioa biltzen 

du, horien koherentzia eta osotasuna egiaztatzen du eta Europako jakinarazpen-sistemara 

transferitzea ahalbidetzen du: Central Data Repository (CDR). Edozein interesdunek eskura dezake 

administrazio hidraulikoek sistema nazional honetan eskuragarri jarritako informazio alfanumerikoa 

eta espaziala eta edozein ur-masari edo neurri zehatzari buruzko fitxak egin ditzake, jakinik horixe dela 

Europako Batzordeari jakinarazten zaion plan hidrologikoaren oinarrizko informazioa. 
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2. irudia. Plan hidrologikoei eta neurri-programei buruzko informazio-sistemaren bisorea 
(https://servicio.mapama.gob.es/pphh/). 

Era berean, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak jendearen eskura jarri du arroko erakundearen 

informazio kartografikoaren bisorea (3. irudia). Esteka honetan dago eskuragarri: 

(https://www.chcantabrico.es/servicios/informacion-cartografica-documentacion/informacion-

cartografica/infraestructura-de-datos-espaciales-ide-). 

https://servicio.mapama.gob.es/pphh/
https://www.chcantabrico.es/servicios/informacion-cartografica-documentacion/informacion-cartografica/infraestructura-de-datos-espaciales-ide-
https://www.chcantabrico.es/servicios/informacion-cartografica-documentacion/informacion-cartografica/infraestructura-de-datos-espaciales-ide-
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3. irudia. Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren informazio-sistemaren bisorea. 

Bestalde, Uraren Euskal Agentziak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari 

buruzko informazio geografikoaren bisore bat du (4. irudia), Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren 

(DEA) (GeoEuskadi) parte dena. Esteka honetan dago eskuragarri: 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/uraren-informazioa/informazio-geografikoa-gis-bisorea/u81-

000371/eu/. Agentziak badu, halaber, Euskadiko masen egoerari buruzko informazioa eskuratzeko 

sistema zentralizatu bat: UBEGI (5. irudia). Esteka honetan dago eskuragarri: 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/ubegi/u81-0003771/eu/  

https://www.uragentzia.euskadi.eus/uraren-informazioa/informazio-geografikoa-gis-bisorea/u81-000371/eu/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/uraren-informazioa/informazio-geografikoa-gis-bisorea/u81-000371/eu/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/ubegi/u81-0003771/eu/
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4. irudia. Uraren Euskal Agentziaren informazio-sistemaren bisorea. 

 

5. irudia. UBEGIrako sarbidea. EAEko ur-masen egoerari buruzko informazio-sistema. Uraren Euskal Agentzia. 

Plan hidrologiko honetako dokumentu guztiak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren webgunean 

kontsulta eta bertatik deskarga daitezke (www.chcantabrico.es, 6. irudia), Uraren Euskal Agentziaren 

webgunearen bidez (www.uragentzia.eus, 7. irudia), baita Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioaren atariko "ura" atalaren bidez (www.miteco.gob.es). 

https://www.chcantabrico.es/eu/inicio
https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu/
https://www.miteco.gob.es/eu/
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6. irudia. Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren webguneko bisorea, plan hidrologikoaren dokumentazioa zein ataletan 
dagoen jasota adierazten duena. 
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7. irudia. Uraren Euskal Agentziaren webguneko bisorea, plan hidrologikoaren dokumentazioa zein ataletan dagoen jasota 
adierazten duena. 

1.1. Plangintza hidrologikoaren prozesu orokorraren ezaugarri nagusiak 

1.1.1. Sarrera 

Jarraian deskribatuko den plangintza hidrologikoaren prozesu orokorrak UEZak DPSIR ereduaren bidez 

diseinatutako mekanismoari erantzuten dio. Ikuspegi horren arabera, faktore edo agente abiarazle 

batek (D) (hala nola hiri-garapena, industria edo nekazaritza) presio (P) bat sortzen du ingurunean, eta 

horrek uren egoera (S) degrada dezake, eta hori agerian geratzen da uren inpaktuen (I) bidez. Arazo 

hori konpontzeko, plan hidrologikoak erantzun bat (R) eman beharko du, hau da, hartu beharreko 

neurriak definitu beharko ditu. 

Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzea eta kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioekin bat etorriz, 

neurrien exekuzio eta kostuaren (R) erantzukizun jakin bat egotzi beharko zaie arazoaren agente 

abiarazleei (D). 

1.1.2. Plangintza hidrologikoaren helburuak 

Plangintza hidrologikoaren helburuak berariaz adierazten dira Uren Legearen testu bateginaren (ULTB) 

40. artikuluan. Honako hau dio: "Plangintza hidrologikoaren helburu orokorrak izango dira jabari 

publiko hidraulikoa eta lege honen xede diren urak egoera onean eta egoki babestuta egotea, ur-
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eskariak asetzea eta eskualde- eta sektore-garapena orekatzea eta bateratzea. Horretarako 

bitartekoak dira uraren eskuragarritasuna gehitzea, uraren kalitatea babestea eta uraren erabilera 

ekonomizatzea eta arrazionalizatzea, betiere ingurumena eta gainerako baliabide naturalak 

errespetatuz”. 

Ildo beretik, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Lege berriaren (KATEL) 19. 

artikuluak, sektoreko arauak agintzen duenarekin bat etorriz plangintza horren helburua berariaz 

aldatu gabe, plangintza hidrologikoaren helburuei buruzko alderdi osagarriren bat sartzen du, honako 

hau adierazten baitu: "Plangintza eta kudeaketa hidrologikoak, klima-aldaketara egokitzeko, 

pertsonen segurtasun hidrikoa lortzea izango du helburu, biodibertsitatea babesteko eta jarduera 

sozioekonomikoetarako, erabileren hierarkiarekin bat etorriz, klima-aldaketarekiko esposizioa eta 

hauskortasuna murriztuz eta erresilientzia areagotuz". 

1.1.3. Lurralde-esparrua 

Plan hidrologiko hori Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako zatiari dagokio, 

horixe baita haren lurralde-esparrua. 

Demarkazioak plangintza-arloan bi eskumen-eremu ditu: batetik, Euskadiko barne-arroak; eta 

bestetik, Kantauriko isurialdeko erkidego arteko arroak. Euskadiko barne-arroetan, ur-arloko 

eskumena Euskal Autonomia Erkidegoak du, Uraren Euskal Agentziaren bitartez; eta erkidego arteko 

arroetan, berriz, estatuak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bitartez. (8. irudia). 

 

8. irudia. Demarkazioaren lurralde-esparrua. 

Urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (Dekretu horrek demarkazio 

hidrografikoen lurralde-esparrua finkatzen duen otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua eta Arro-

organismoen eta plan hidrologikoen lurralde-esparruak zehazten dituen maiatzaren 8ko 650/1987 

Errege Dekretua aldatzen ditu), Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren plangintza eta 

kudeaketa Estatuko Administrazio Orokorrarekin (Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bidez) 

eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin (Uraren Euskal Agentzia, agintari hidrauliko eskudunaren bidez) 

koordinatuta gauzatuko da. Errege Dekretu horrek xedatzen du Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa egiteko administrazio publiko eskudunen plan hidrologikoak eta 

dagozkien neurri-programak modu harmonikoan integratu behar direla. 
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Eskumen-eremu horietan plangintza hidrologikoko lanak ahalik eta gehien koordinatzen direla 

bermatzeko eta dokumentuak errazago ulertzeko, Uraren Euskal Agentziak eta Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoak modu koordinatu eta bateratuan lan egin dute dokumentu hau idaztean. 

Horrela, demarkazioaren ikuspegi osoa eta bateratua emateko eta ondorengo integrazio 

harmonikoaren prozesua errazteko, egindako dokumentuek Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoaren Espainiako zati osoaren alderdi deskribatzaile eta argigarriak jasotzen dituzte; izan 

ere, gehitu egin da eskumen-eremu bakoitzari buruzko informazioa. Hori, bete beharreko araudiak bi 

dokumentuentzat xedatutako helmenari kalterik egin gabe; bi dokumentu horiek dira, hain zuzen ere, 

URAk EAEko eskumen-eremurako egindakoa eta KKHak estatuaren eskumen-eremurako egindakoa. 

Nabarmendu behar da Demarkazioan Frantziarekin partekatutako harro hauek daudela: Bidasoa, 

Errobi eta Urdazuri. Bi herrialdeetako administrazioen arteko koordinazioa Espainiak eta Frantziak 

uraren kudeaketari buruz 2006ko otsailaren 15ean Tolosan sinatutako administrazio-akordioan 

ezarritakoaren arabera garatzen da. 

Txosten honetako 3. kapituluak eta bere eranskinek demarkazioaren lurralde-esparruari buruzko 

informazio zehatza ematen dute. 

1.1.4. Agintari eskudunak 

Uraren Euskal Agentzia eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa dira plan hidrologikoaren 

administrazio hidrauliko sustatzaileak, nor bere eskumen-eremuan. Plana arrakastaz gauzatu ahal 

izateko, beharrezkoa da prozesu horrekin lotutako sektoreko eskumenak dituzten gainerako 

administrazio publikoekin, erakundeekin eta entitateekin koordinatzeko mekanismoek funtzionatzea. 

Espainiako Estatua, bere ordenamendu konstituzionalari jarraikiz, deszentralizatuta dago 

administrazio publikoa eratzen den hiru mailetan (estatukoa, autonomia-erkidegoetakoa eta 

toki-erakundeetakoa), eta eskumen espezifiko eta uko egin ezinezkoak ditu lurralde beraren gainean, 

kasu honetan demarkazio hidrografiko beraren gainean. 

UEZak demarkazio hidrografiko bakoitzean jarduten duten agintari eskudunak izendatzeko eta 

identifikatzeko eskatzen du. 

Agintari eskudun horien ekintza koordinatua ahalbidetzeko, estatuko legeriak Agintaritza Eskudunen 

Batzordeak ezarri zituen erkidego arteko arroak dituzten demarkazio hidrografikoetarako. Horien 

helburua da urak babesteko arauak aplikatzean lankidetza egokia bermatzea. Honako hauek osatzen 

dute Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Agintaritza Eskudunen Batzordea, bere 

erkidego arteko eremuan: Estatuko Administrazio Orokorreko, autonomia-erkidegoetako eta uren 

arloan eskumenak dituzten tokiko erakundeetako organoetako ordezkariek. 

Kide anitzeko organo honen oinarrizko funtzioak (ULTBaren 36 bis.2) honako hauek dira: 

 Lankidetza bultzatzea administrazio publikoek dagokien demarkazio hidrografikoaren 

barruan uren babesarekin zerikusia duten eskumenak gauzatzean. 

 Demarkazio bakoitzean administrazio publiko eskudunek legearen babes-arauak betetzeko 

neurriak har ditzaten bultzatzea. Europar Batasunari, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta 

Ingurumen Ministerioaren bidez (gaur egun, MITERD), eskatzen den demarkazio 

hidrografikoari buruzko informazioa ematea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

10 

Euskadiko barne-harroetan, Agintaritza Eskudunen Batzordea Uraren Euskal Agentziako kide anitzeko 

organoek osatzen dute, bereziki haren Erabiltzaileen Batzarrak. 

Erabiltzaileen Batzarra Agentziaren partaidetza-organoa da eta ekainaren 23ko Euskadiko Uren 1/2006 

Legearen 12. artikuluan deskribatutako eginkizunak ditu. Bere osaera eta funtzionamendu-erregimena 

abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuak arautzen ditu1.Legebiltzarrak hautatutako bi kidek ez ezik, Eusko 

Jaurlaritzako, foru-aldundietako, Estatuko Administrazioko, tokiko administrazioetako eta 

erabiltzaileen erkidegoetako ordezkariek ere osatzen dute. 

UEZa aplikatzeko demarkazioko administrazioen arteko koordinazioa 125/2007 Errege Dekretuaren 

seigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera egiten da, Uraren Euskal Agentziak eta 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak xede horretarako 2022ko martxoaren 15an sinatutako eta 

urte bereko martxoaren 26ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako lankidetza-hitzarmenaren 

bidez. 

Errege Dekretu horri eta Hitzarmen horri jarraituz, Kide anitzeko Koordinazio Organoa sortu zen, 

demarkazioaren kudeaketa-unitatea bermatzeko. Bere eginkizun nagusia da Kantauri Ekialdeko DHren 

Plan Hidrologikoa egitea eta berraztertzea, bi eskumen-eremuetako planak pixkanaka integratuz. 

Organo hori Estatuko Administrazio Orokorreko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta 

Gaztelako autonomia-erakundeetako eta tokiko administrazioko ordezkariek osatzen dute. 

Beren eskumenen eta azken erantzukizunen esparruan, agintaritza eskudun publiko guztiek 

administrazio- eta kontrol-eginkizunak betetzen dituzte, jarduerak eta neurriak programatu eta 

gauzatzen dituzte, zergak biltzen dituzte eta azterlanak egiten dituzte. Horren guztiaren emaitzak, 

egokiak diren neurrian, aintzat hartu behar dira plan hidrologikoa osatu eta berrikusteko. 

Horrenbestez, ezinbestekoa da agintari horiek guztiek aktiboki parte hartzea, hau da, plan hidrologikoa 

osatzen duten dokumentuak prestatzeko erantzukizun teknikoa duten administrazio hidraulikoei 

laguntzea. Hortaz, harremanak eta koordinazio-neurriak ezarri behar dira, eragile garrantzitsu horien 

artean informazioa egon dadin. 

Ondorio horietarako, Europako Batzordeak ezarritako betekizun zehatzen arabera, identifikatu egin 

behar dira plangintza-prozesua osatzen duten alderdien gainean eskumenak dituzten agintariak, plan 

hidrologikoen informazioa transmititzeko erabiltzen den datu-basearen bidez. Horretarako, rolen 

zerrenda bat definitzen da. Zerrenda hori ez da zehatza, eta ez ditu elkarlanaren xede izan behar duten 

gai guztiak hartzen, eta gai horren gaineko erantzukizuna edo eskumena duten administrazio publikoek 

haietara lotu behar dira. 

Plangintzaren hirugarren zikloari begira, agintari eskudunen inplikazioa hobetzeko lan egin da, eta 

erantzukizunen eskema berri bat eratu da (XII. eranskinean deskribatzen da). Halaber, EAEren 

eremuan, euskal erakundeen arteko lankidetza-prozesu bat garatu da, neurrien programa eta 

hirugarren zikloko araudia egiteko, Plan Hidrologikoaren Proposamenaren jendaurreko kontsulta egin 

aurretik. Bestalde, estatuaren eskumenen esparruan, lantalde berriak sortu dira Agintari Eskudunen 

Batzordearen esparruan, besteak beste, eremu babestuei eta obra hidraulikoei buruz. Helburua da 

Batzordeari gai horietan laguntza teknikoa ematea eta administrazioen arteko koordinazioa 

bultzatzea, batez ere neurrien programak egiteari eta horien jarraipena egiteari dagokionez. 

                                                           
1Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarraren abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, Erabiltzaileen 
Batzarraren osaera ezartzen du. 
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Plan hidrologiko honek lortu nahi diren helburuetara iristeko duen gaitasuna, funtsean, agintari 

eskudunek euren betebeharrak beren gain hartzeko duten konpromiso-, eraginkortasun- eta 

efektibitate-mailaren araberakoa da. Bereziki garrantzitsua da administrazio publiko bakoitzaren 

berariazko erantzukizuna diren neurrien programen aurrerapen-abiaduran agerian geratzen den 

konpromisoa. 

1.1.5. Plangintza-prozesuaPlangintza hidrologikoa sei urtez behingo prozesu zikliko eta iteratibo 

baten arabera garatzen da (9. irudia), errealitate aldakor baten ondoz ondoko hurbilketetatik. Prozesu 

hori denboran zehar gertatzen diren dokumentu nagusien hiru etapatan egituratzen da: hasierako 

dokumentuak, Gai Nagusien Eskema eta Plan Hidrologikoa.  

 

9. irudia. Plangintza hidrologikoko prozesuaren eskema ziklikoa. 

 

Lehenengo edo hasierako dokumentuek, berrikuspen osoa egiteko lan-programak eta 

kontsulta-formulak zehazten dituzte, baina baita demarkazioaren funtsezko elementuak ere. 

Horretarako, ur-masen identifikazioa eta karakterizazioa, presioen eta inpaktuen inbentarioak 

eguneratzen dituzte eta UEZak eskatzen dituen ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskuan dauden 

ur-masak identifikatzen dituzte. Halaber, demarkazioko uraren erabileren azterketa ekonomikoa egin 

eta ur-zerbitzuek eragiten dituzten kostuak ebaluatzen dira, zerbitzuen onuradunek kostu horiek beren 

gain zenbateraino hartzen dituzten zehaztuz, eta hori berreskuratze-portzentaje baten bidez 

adierazten da. Hasierako dokumentu horiek 2018ko urrian jarri ziren jendaurrean eta 2019ko lehen 

seihilekoan finkatu ziren.  

Hasierako dokumentuek egoeraren diagnostiko orokor bat aurkezten dute, eta Gai Nagusien Eskema 

(GNE) prestatzeko aukera ematen dute. Tarteko dokumentu honen helburua da, batetik, 

demarkazioko plangintza hidrologikoaren helburuak lortzea oztopatzen duten arazo nagusiak 

identifikatzea eta, bestetik, esparru parte-hartzaile eta garden batean arazo nagusi horiek 

konpontzeko jarduketa-aukerak aztertzea. GNEk, amaitzeko, plan hidrologikoaren berrikuspena 

garatzeko gidalerroak ezarri behar ditu.  
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Plan hidrologiko honen hirugarren zikloko berrikuspeneko Gai Nagusien Behin-behineko Eskema 

hasieran aurreikusitako sei hilabeteak baino denbora luzeagoz jarri zen jendaurrean, COVID-19ak 

eragindako egoera zela eta, eta kontsulta 2020ko urriaren 30ean amaitu zen.  

Garatutako partaidetza-jardueren eta bildu ahal izan ziren proposamen, ohar eta iradokizunen emaitza 

gisa, Gai Nagusien Eskemaren dokumentu eguneratu bat osatu zen, eta, finkatu aurretik, 

Demarkazioko Uraren Kontseiluak txostena egin zuen 2020ko abenduaren 27ko osoko bilkuran 

(erkidego arteko eremua), eta Uraren Euskal Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak 2020ko abenduaren 

21ean eginiko bilkuran (Euskadiko barne-harroen esparrua) onartu zuen, aldez aurreko kontsulta egin 

baino lehen.  

Memoria honen 2. kapituluak demarkazioan identifikatutako arazo nagusiak laburbiltzen ditu: 

arriskuan jartzen dituzten helburuak, GNEn planteatutako aukerak, arazoarekin lotzen diren ekimen 

edo estrategiak eta adostutako konponbideak labur deskribatzen ditu; halaber, arazoak 

eraginkortasunez konpontzeko plan hidrologiko honetan hedatzen diren xedapen eta neurriak zehazki 

aipatzen ditu. Hau da, hartutako erabakien eskema sintetikoa eskaintzen da, baita plan 

hidrologikoaren bertsio berri honetan nola garatzen diren ere.  

GNEren emaitzetatik abiatuta eta ULTBaren 42. artikuluak adierazten dituen eduki-betekizunak 

kontuan hartuta, berrikusitako plan hidrologikoaren proiektua hedatu da. Hasierako bertsio hori sei 

hilabetez kontsulta eta eztabaida publikoa egin zitzaion, eta kontsulta 2021eko abenduaren 22an 

amaitu zen. Partaidetza-prozesuaren emaitzak kontuan hartuta eta, osagarri gisa, plangintza 

hidrologikoaren ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozesu paralelotik eratorritako betekizunak 

kontuan hartuta, eguneratutako dokumentuak egin dira. 

Prozesu horretatik sortzen diren dokumentuak bi esparruetako organo eskudunei bidaliko zaizkie, 

adosteko: 

 Agentzia horretako Uraren Kontseiluari kontsulta egin eta Uraren Euskal Agentziako 

Erabiltzaileen Batzarrak adostasuna eman ondoren, eta Gobernu Kontseiluaren 

erabakiarekin bat etorriz, Plana berrikusteko proposamena Kide Anitzeko Koordinazio 

Organoari bidaliko zaio, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrologikoaren Plan Hidrologikoan 

modu harmonikoan txerta dezan. 

 Era berean, Agintari Eskudunen Batzordearen adostasuna lortu ondoren, demarkazioko 

estatuaren eskumen-eremuko Uraren Kontseiluak Kide Anitzeko Koordinazio Organoari 

bidaliko dizkio Planaren Proposamena eta Neurrien Programa, nahitaezko txostena egin 

ondoren. 

Kide Anitzeko Koordinazio Organoak, bere Koordinazio Batzorde Teknikoaren laguntzarekin, Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoa berrikusteko 

proposamena egingo du. Organo horrek, eta, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzarenak eta Estatuaren 

eskumenen arloko Uraren Kontseiluarenak, MITERDera bidaliko ditu. Ondoren, Uraren Kontseilu 

Nazionalaren txostena jaso beharko du, eta, azkenik, Estatu Kontseiluaren irizpena. Izapide guztiak 

bete ondoren, Ministroen Kontseiluak adostutako errege-dekretu baten bidez onartu beharko da, eta 

dekretu hori Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Berrikuspen berri hori onartzeak berekin 

ekarriko du urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuaren bidez onartutako bigarren zikloko plan 

hidrologikoa indargabetzea. 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  13 

Berrikuspen hori formalizatzen denean, Europako Batzordeari jakinaraziko zaio 2022ko martxoaren 

22a baino lehen egin. 

Plangintzaren hirugarren zikloa prestatzen den bitartean, urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretuak 

onartutako Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskuaren Kudeaketa Plana berrikusteko prozesua 

garatzen ari da. Plan hori uholde-arriskuak ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzko 2007/60 

Zuzentarauaren ondoriozkoa da, eta Plan Hidrologikoaren berrikuspenaren denbora-epe berean 

onartu behar da. Ezinbestekoa da bi planen arteko koordinazioa, hau da, dauden sinergiak baliatzea 

eta eragin negatibo posibleak minimizatzea. 

1.1.6. Neurrien programa 

Plan hidrologikoak agintari eskudunek plangintzaren helburuak lortzeko hartutako neurrien 

programen laburpena jaso behar du. Neurrien programa horiek dira plan hidrologikoen benetako 

funtsa eta emaitza; izan ere, identifikatutako ingurumen arloko arazoei eta arazo sozioekonomikoei 

erantzuteko planifikatzen dena jasotzen dute. Bestalde, plan hidrologikoetan sartu beharreko neurrien 

hautaketak lotuta egon behar du (KATELren 19.4 artikulua) Trantsizio Ekologikorako Uraren 

Estrategian jasotako printzipioekin. Aurrerago aipatuko da estrategia hori (ikusi memoria honen 1.2.3. 

atala). 

Azken urteotan, aurrekontuen mugaketek, batzuetan, neurrien programak gauzatzeko erritmoa 

markatu dute. Ziklo honetarako, aurrekontu horiek zehatz-mehatz berrikusi eta doitu egin dira aintzat 

hartuta hitzartutako inbertsioak eta agintari eskudunen aurreikuspen errealistenak. Horretarako 

erabilitako metodologia zehatz-mehatz deskribatzen da plan hidrologiko honetako neurrien programa-

dokumentuaren 3.2 atalean. 

Neurrien programa hau anbizio handikoa da bereziki ingurumen-helburuekin, plangintzaren 

hirugarren ziklo honen ezaugarri espezifikoen arabera. Ziklo horretan, arestian azaldu den bezala, ia 

neurri guztiak 2027a amaitu baino lehen osatu behar dira eta izan behar dituzte ondorioak. 

Horrela, plan hidrologiko honekin batera doan neurrien programaren laburpenak, memoria honen 12. 

kapituluan azaltzen denaren arabera, erakusten du trantsizio ekologikoarekin behar bezala lerrokatuta 

dagoela, eta argi eta garbi islatzen du demarkazioko agintari eskudun bakoitzak plangintzaren 

helburuak lortzeko duen konpromisoa. Neurrien programak argi eta garbi ezartzen du zer erantzukizun 

eta konpromiso duten administrazio publikoek beren eskumenekoak diren arazoak konpontzean, hau 

da, argi adierazi eta uzten du zer erantzukizun duten nahitaezko ingurumen-helbururen bat ez bada 

behar den epean lortzen. 

1.1.7. Plan hidrologikoaren egitura eta edukia 

Plan hidrologikoaren eta haren berrikuspenen egitura eta edukia arauz ezarrita daude. Alderdi 

interesdun guztiengana eta, oro har, herritarrengana iritsiko diren dokumentu irisgarriak sortu nahi 

badira ere, ezinbestekoa da dokumentu ugari egitea, ezarritako baldintzei erantzun eta datuak eta 

azalpenak argi emateko. 

Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren plan hidrologikoaren berrikuspen honek elementu 

hauek ditu: 
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Memoria. Dokumentu hau ULTBaren 42. artikuluan adierazitako arroko plan hidrologikoen 

derrigorrezko gutxieneko edukien zerrendaren arabera egituratzen da. 16 kapitulu eta 17 eranskin 

ditu. 

 1. kapitulua. Sarrera: dokumentuaren eta plan hidrologikoaren helburua azaltzen da, plangintza-

prozesuaren azalpen labur bat egiten da eta laburki aipatzen dira plan hidrologikoak aintzat hartu 

beharreko esparru-estrategiak. 

 2. kapitulua. Arazo garrantzitsuen konponbidea: kapitulu honek Gai Nagusien Eskema Plan 

Hidrologikoarekin lotzen du, GNEaren azken eztabaidarekin eta sendotzearekin berrikuspen 

horretarako ezarri ziren konponbide edo gidalerroen bidez. Gidalerro horiek garatu egin behar 

dira, noski, eta ondorioak izan planean. 

 3. kapitulua. Demarkazioaren deskribapen orokorra. 

 4. kapitulua. Erabilerak, eskakizunak, presioak eta eraginak 

 5. kapitulua. Emari ekologikoak, erabilera-lehentasunak eta baliabideen esleipena: segurtasun 

hidrikoa 

 6. kapitulua. Eremu babestuen identifikazioa. 

 7. kapitulua. Uren egoeren jarraipena egiteko programak. 

 8. kapitulua. Ur-masen egoeraren ebaluazioa. 

 9. kapitulua. Ingurumen-helburuak ur-masetarako eta eremu babestuetarako. 

 10. kapitulua. Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzea. 

 11. kapitulua. Zerikusia duten planak eta programak. 

 12. kapitulua. Neurrien programa. 

 13. kapitulua. Araudia. 

 14. kapitulua. Partaidetza publikoa. 

 15. kapitulua. Berrikuspenarekin egindako aldaketen laburpena. 

 16. kapitulua. Erreferentziak. 

Sintesi-dokumentua. Memoriaren laburpena, funtsezko arazoak eta hartutako konponbideak 

adierazten dituena. Azalpena emateko baino informazioa emateko dokumentua da; horren bidez, 

publiko orokorrarengana iritsi nahi da, eta plan hidrologikoaren dokumentuaren eduki zabalera lehen 

hurbilketa bat ahalbidetu. 

Memoriaren eranskinak. Datuak, taulak eta azalpenak eranskinetan jaso dira. Honako hauek osatu 

dira: 

 I. eranskina. Ur-masa artifizialen eta oso eraldatuen izendapena 

 II. eranskina. Ur-baliabideen inbentarioa 

 III. eranskina. Uraren erabilerak eta eskariak 

 IV. eranskina. Eremu babestuen erregistroa 
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 V. eranskina. Emari ekologikoak 

 VI. eranskina. Baliabideak esleitzea eta gordetzea 

 VII. eranskina. Presioen inbentarioa, eraginaren eta arriskuaren analisia 

 VIII. eranskina. Egoeraren jarraipena eta ebaluazioa 

 IX. eranskina. Ingurumen-helburuak eta salbuespenak 

 X. eranskina. Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzea 

 XI. eranskina. Partaidetza publikoa 

 XII. eranskina. Agintari eskudunak 

 XIII. eranskina. Plan Hidrologikoaren laburpena, berrikuspena eta eguneratzea 

 XIV. eranskina. Ur-masaren araberako laburpen-fitxak. 

 XV. eranskina. Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 

 XVI. eranskina. Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen Lehorteen Plan Berezia 

 XVII. eranskina. Klima aldaketarekin zerikusia duten arriskuak eta egokitzea 

Neurrien programa. Dokumentu honek plangintzaren helburuak lortzeko agintari eskudunek 

hartutako neurrien programen laburpena jasotzen du, eta 4 kapitulu eta eranskin bat ditu. Azken 

horrek aurreikusitako neurri guztien zerrenda jasotzen du, neurri bakoitzari buruzko informazio 

espezifikoa barne. 

Araudia. Testu artikulatu bat eta eranskin batzuk ditu. Izaera juridikoa duenez, planaren zati hori 

Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, onartzeko errege-dekretuaren eranskinarekin batera. 

Testu artikulatuak plan hidrologikoaren xedapen arauemaileak jasotzen ditu, eta Plangintza 

Hidrologikoaren Erregelamenduaren (PHE) arabera izaera hori duten gaiak hartzen ditu barne. 

Eranskinak ere baditu, eta horietan jaso dira taulak eta hedadura jakin bateko beste eduki batzuk. 

Ingurumen Azterlan Estrategikoa. Plan hidrologikoaren zirriborro honekin batera, demarkazioaren bi 

eskumen-esparruen Ingurumen Azterlan Estrategikoak kontsultatu ziren, ingurumen-ebaluazio 

estrategikoaren prozesu paraleloak hala eskatzen baitu. Kontsulta-fasea gainditu ondoren, ingurumen-

organoek (MITERDeko Kalitatearen eta Ingurumen Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia, 

erkidegoarteko eremuan; eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 

Ingurumen Saileko Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza, erkidego 

barruko eremuan) ingurumen-adierazpen estrategiko bana onartu eta argitaratzen dute, eta horiek 

kontuan hartu beharko dira berrikusitako plan hidrologiko berria onartu aurretik. 

1.1.8. Harremanetan jartzeko tokiak eta informazioa lortzeko prozedurak 

Honako hauek dira plan hidrologiko honi eta plangintza-prozesu honi buruzko informazioa lortzearekin 

edo proposamenak, oharrak edo iradokizunak egitearekin lotutako edozein gai teknikorako 

harremanetan jartzeko tokiak: 
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URAREN EUSKAL AGENTZIA 

Posta elektronikoa: ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus 

Web-ataria: www.uragentzia.eus 

Egoitza nagusia 
Kantauri Ekialdeko Arroetako 

Bulegoa  

Kantauri Mendebaldeko Arroetako 

Bulegoa  

Orio kalea 1-3 

01010 Vitoria-Gasteiz 

Telefonoa: 945 011 700 

Faxa: 945 011 701 

Infanta Kristina kalea 11. Villa 

Begoña 

943 024 800,  

Faxa: 943 024 801 

Uribitarte kalea 10 

48001 Bilbo 

Telefonoa: 944 033 800,  

Faxa: 944 033 801 

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA 

Posta elektronikoa: participacion.planificacion@chcantabrico.es 

Web-ataria: www.uragentzia.eus 

Oviedoko bulego nagusiak Plangintza Hidrologikoaren Bulegoa 

Plaza de España 2 - 33071 Oviedo 

Telefonoa:985 968 400  

Faxa: 985 968 405 

 

 

 

Asturias 8 - 33071 Oviedo 

Telefonoa:985 965 910  

Faxa: 985 965 906 

Bizkaiko eta Arabako Lurralde Bulegoa Gipuzkoako eta Nafarroako Lurralde Bulegoa 

Kale Nagusia 57 - 48011 Bilbo 

Telefonoa: 944 411 700  

Faxa: 944 415 019 

Errotaburu pasealekua 1 - 20018 Donostia  

Telefonoa: 943 223 799  

Faxa: 943 311 964 

Plan hidrologikoa osatzen duen dokumentazioa Uraren Euskal Agentziaren webgunean eta Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoaren webgunean kontsulta daiteke eta bertatik jaitsi. Bertan eskaintzen den 

dokumentazioa Adobe Acrobaten pdf formatuan dago; beraz, banaketa libreko softwarearekin ireki 

daiteke. 

Bestalde, webgune berean sar daiteke, bai eta Espainiako gainerako plan hidrologikoetan eta 

plangintza-prozesuarekin lotutako beste dokumentu batzuetan ere, MITERDen web-atariko Ura 

atalean jarritako hiperesteken bidez (www.miteco.gob.es). 

1.2. Zerikusia duten estrategiak 

1.2.1. Europako estrategiak: Europako Itun Berdea 

Europako Itun Berdea hazkunderako eta garapenerako esparru-estrategia bat da, eta hainbat ekintza 

edo politika sektorial zehatzagoren bidez hedatzen da. Ekintza edo politika horiek guztiek bat egiten 

dute gure eredu ekonomikoa jasangarria eta emisio neutroko beste eredu baterantz apurka-apurka 

eta funtsean eraldatzeko helburu berarekin, eta hori 2050ean lortu beharko da. Europako Batzordeak 

2019ko abenduan Europako Parlamentuari eta Kontseiluari, EBko Kontseiluari, Ekonomia eta Gizarte 

Batzordeari eta Eskualdeetako Batzordeari bidali zien komunikazioan, honako hau nabarmentzen da: 

mailto:ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus
http://www.uragentzia.eus/
mailto:participacion.planificacion@chcantabrico.es
http://www.uragentzia.eus/
http://www.miteco.gob.es/
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Itun Berdearen politika eraldatzaileen artean, honako hauek aipa daitezke: 

1. EBren klima-anbizioaren maila handiagoa, 2030ean eta 2050ean. 

2. Energia garbia, eskuragarria eta segurua hornitzea. 

3. Industria mugiaraztea ekonomia garbiaren eta zirkularraren alde. 

4. Energia eta baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea eraikinen eraikuntzan eta 

berrikuntzan. Mugikortasun jasangarri eta adimenduneranzko trantsizioa bizkortzea. 

6. ‘Baserritik mahaira’: elikadura-sistema bidezkoa, osasungarria eta ingurumena errespetatzen 

duena asmatzea. 

7. Ekosistemak eta biodibertsitatea zaintzea eta leheneratzea.Substantzia toxikorik gabeko 

ingurune batean 'kutsadurarik eza' lortzea. 

Ikuspegi integratua da, eta ez da egokia politika batzuk besteetatik bereiztea; hala ere, azken hirurak 

nabarmentzen dira, lotura argia baitute plangintza hidrologikoarekin eta helburuak lortzearekin. 

Lehenengo biak ('Baserritik mahaira' eta Biodibertsitate Estrategia 2030) 2020ko maiatzaren 20ko 

komunikazioen bidez zehaztu ziren, eta hirugarrena ('Kutsadurarik eza') 2021eko maiatzean 

formalizatu zen. 

1.2.1.1. ‘Baserritik mahaira’: elikadura-sistema bidezkoa, osasungarria eta ingurumena 

errespetatzen duena asmatzea 

Europako elikagaiek seguruak, nutritiboak eta kalitatezkoak izateko ospea dute. Orain, 

jasangarritasunaren munduko araua ere izan behar dute. Horretarako, EBk ahalegina areagotuko du 

klima-aldaketari aurre egiteko, ingurumena babesteko eta biodibertsitatea zaintzeko. Ildo horretan, 

NPBren plan estrategikoek anbizio handiagoa izan beharko dute pestizida kimikoen erabilera eta 

horien arriskua nabarmen murrizteko, bai eta ongarrien eta antibiotikoen erabilera ere. Europako 

Batzordeak identifikatuko ditu murrizketa horiek ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak, 

legezkoak barne. 

Era berean, "Baserritik mahaira" estrategiaren helburua izango da elikagai jasangarrien kontsumoa 

sustatzea eta guztiontzako elikadura osasungarria eta eskuragarria sustatzea. EBko merkatuetan ez da 

baimenduko EBko ingurumen-arauak betetzen ez dituen elikagai inportaturik. 

"Europako Itun Berdea (…) hazkunde-estrategia berri bat da, EB gizarte ekitatibo eta oparo 

bihurtzera bideratua, ekonomia modernoa duena, baliabideen erabileran eraginkorra eta 

lehiakorra, 2050ean berotegi-efektuko gasen emisio garbirik egongo ez dena, eta hazkunde 

ekonomikoa baliabideen erabileratik bereizita egongo dena. 

Halaber, Itun Berdearen helburua da EBren kapital naturala babestea, mantentzea eta hobetzea, 

eta herritarren osasuna eta ongizatea babestea ingurumen-arriskuen eta -ondorioen aurrean. Era 

berean, trantsizio horrek bidezkoa eta integratzailea izan behar du. Lehentasuna eman behar dio 

giza dimentsioari, eta arreta jarri behar die erronka handien eraginpean dauden eskualdeei, 

sektoreei eta langileei". 
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Horrela, estrategia horren arabera, Europako Batzordeak neurriak hartuko ditu, 2030ean honako 

hauek lortzeko: 

 % 50 murriztea pestizida kimikoen erabilera eta arriskua, eta % 50 pestizida arriskutsuenen 

erabilera. 

 % 50 murriztea mantenugaien galera, lurzoruaren emankortasuna aldatu gabe, eta % 20 ongarrien 

erabilera. 

 % 50 murriztea antimikrobianoen salmenta baserriko eta akuikulturako animalientzat. 

Osagarri gisa, beste neurri batzuk hartuko dira 2030ean nekazaritzako lur guztien % 25 nekazaritza 

ekologikorako erabiltzeko, ulertzen baita EBk horretarako ezarritako betekizunekin bat datorrela eta, 

ondorioz, bere produktuetan logotipo ekologikoa erabil daitekeela. Horretarako, EBk legedi berria 

onartu du, eta 2021eko urtarrilaren 1ean jarri da indarrean. 

 

10. irudia. EBren logotipoa nekazaritza ekologikoko produktuak identifikatzeko 

Europako Parlamentuak etxaldetik mahairako estrategia babestu du 2021eko2 urrian. Legebiltzarrak 

bere txostenean nabarmendu duenez, estrategia horren tarteko lehen berrikuspenak, 2023ko 

erdialderako aurreikusita dagoenak, sakon hausnartu behar du ekintza guztiek modu holistiko eta 

sistemikoan duten eragin metagarriari buruz, eta iraunkortasunaren alderdi guztiak bete behar ditu, 

ingurumen, ekonomia edo gizarte arlokoak, osasuna barne. 

Gainera, ureztatzeko uraren erabilerei dagokienez, ezin dira alde batera utzi 2021eko abenduaren 6an 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua, 2021eko abenduaren 

2koa, nekazaritza-politika bateratuaren esparruan estatu kideek landu behar dituzten plan 

estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena, argitaratzetik eratorritako 

erregelamendu berria3; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendu-

proposamena, inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzkoa4. 

Ekoizpen ekologikoko azalera 2,35 milioi hektareakoa da Espainian, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 

Ministerioak (MAPA) 2019. urteari buruz emandako datuen arabera, hau da, nekazaritza-azalera 

erabilgarriaren % 9,3 da, eta hori urruti dago % 25eko xede-baliotik, nahiz eta Espainia EBko lehen 

ekoizle ekologikoa eta munduko laugarrena den. 

Nekazaritza-jarduerekin zerikusia duten arrazoiengatik Espainian urak kutsatzeak eta, bereziki, lurpeko 

urak nitratoekin eta lotutako beste substantzia ongarri eta fitosanitario batzuekin kutsatzeak dakarren 

                                                           
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0271_ES.pdf 
3  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81699 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0353&from=es 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0271_ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0353&from=es
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arazoak administrazioen ekintza koordinatua eskatzen du. Plan hidrologiko hau prestatzearekin 

batera, MAPA eta MITERD, autonomia-erkidegoen laguntzarekin, oinarrizko erregelamendu-arauak 

prestatzen ari dira, Espainiak ongarritze-soberakinak murrizteko helburuak lor ditzan, Europako 

konpromisoei erantzuteko eta, gainera, 2027an ingurumen-helburuak lortzeko bide egokia ezartzeko. 

1.2.1.2. Ekosistemak eta biodibertsitatea zaintzea eta leheneratzea 

Klima-aldaketak, inoiz ez bezalako biodibertsitatearen galerak eta pandemia suntsitzaileen hedapenak 

mezu argia ematen dute: iritsi da naturarekin adiskidetzeko unea. Biodibertsitateari buruzko 

Estrategiak Europako biodibertsitatea leheneratzeraren bidean jarriko du hemendik 2030era, 

pertsonen, klimaren eta planetaren mesedetan. 

Estrategia horrek bi helburu zehatz ditu: 1) eremu babestuen azalera EBko lurraldearen eta itsasoen 

% 30era arte handitzea, eta 2) degradatutako lehorreko eta itsasoko ekosistemak leheneratzea. 

Helburu horrekin, honako hau lortu nahi da: 

 Nekazaritza ekologikorako azalera handitzea. 

 Organismo polinizatzaileen murrizketa geldiaraztea eta alderantzikatzea. 

 Pestiziden erabilera eta arriskua % 50 murriztea. 

 Fluxu askeko ibaien izaera 25.000 km-tan berrezartzea. 

 3.000 milioi zuhaitz landatzea. 

Natura 2000 Sarean sartuta dagoen Espainiako lur azalera 222.000 km2-koa da, hau da, lurralde 

nazionalaren % 27,4. Balio hori 2030erako Europako helburutik gertu dago, eta EBko lurraldearen 

% 30a da. Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren kasuan, Natura 2000 Sarean sartutako 

azalera 1167 km2-koa da, hau da, demarkazioaren azalera osoaren % 18 gutxi gorabehera. 

 

11. irudia. Natura 2000 Sarearen banaketa demarkazio hidrografikoan. 

Biodibertsitate Estrategia hainbat tresnaren bidez ezarri da estatuan, besteak beste, 2020ko urrian 

onartutako 'Azpiegitura Berdearen eta Konektagarritasun eta Leheneratze Ekologikoen Estrategia 

Nazionala'. Eskuragarri dagoen dokumentua Ministerioak eta autonomia-erkidegoek adostu zuten, eta 

azken horiek beren estrategia autonomikoak prestatzeko oinarria izan behar du. 

Estatuko administrazio orokorraren eskumenen eremuan, Estrategiak helburuak, jarduera-ildoak eta 

ekintza espezifikoak zehazten ditu, eta horietako batzuk argi eta garbi daude lotuta eta 
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erreferentziatuta plangintza hidrologikoarekin, aurreikusitako neurrien koherentzia eta helburua 

direla eta. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Lurralde Antolamendurako Artezpideek arlo horretan ezarritakoa 

nabarmendu behar da, Plan Hidrologikoetako Eremu Babestuen Erregistroko eremuak lurralde- eta 

hirigintza-plangintzek kontuan hartu beharreko azpiegitura berdearen elementu gisa ezarrita. 

1.2.1.3. Substantzia toxikorik gabeko ingurune batean "kutsadurarik eza" lortu nahi izatea 

Europako herritarrak eta ekosistemak babesteko, Europako Batzordeak Ekintza Plan bat egokitu du 

airean, uretan eta lurzoruan kutsadurarik egon ez dadin. Urari dagokionez, lerro hori honela zehazten 

da: 

 Aintziren, ibaien eta hezeguneen biodibertsitatea zaintzea. 

 Gehiegizko mantenugaiek eragindako kutsadura murriztea, "Baserritik mahaira" estrategiarekin 

bat etorriz. 

 Mikroplastikoek eta produktu farmazeutikoek eragindako kutsadura kaltegarria murriztea. 

Berriro ere, plangintza hidrologikoaren helburuak lortzeko ildo estrategiko sinergikoa dugu. Aurreko bi 

ekimenek lotura zuzenagoa izan zezaketen kutsadura lausoari eta degradazio hidromorfologikoari 

aurre egiteko ekintzekin; baina, kasu honetan, oro har, kutsadurarekin du lotura, bai iturri lausoari 

dagokionez, bai foku puntualari dagokionez. 

Azken arazo hori, foku puntualeko kutsadurarena, hiri-isurketen bilketa eta tratamendua hobetzeko 

premian zehatz daiteke, gutxienez hiriko hondakin-uren 91/271/EEE Zuzentarauak araututako 

eskakizunak behar bezala betetzeko. Gai horri aurre egiteko, MITERDek DSEAR plana aurkeztu du. Plan 

horren oinarrizko helburua da berrikustea antzemandako zailtasunak gainditzeko orain arte 

jarraitutako jarduteko estrategiak, batez ere arazketaren eta berrerabileraren arloetan. 

Hiri-isurketen tratamendua hobetzeari dagokionez, EBk 91/271/EEE Zuzentaraua berrikusteko eta 

aldatzeko prozesuari ekin dio. Zehazki, Erkidegoaren altxorreko pieza garrantzitsu hori Europako Itun 

Berdearekin bat datorrela kontuan hartuta egiten da berrikuspen hori. Horretarako, hiriko hondakin-

uretan dauden substantzia mota jakin batzuen tratamenduari dagokionez betebehar berriak sartzeko 

aukera aztertzen ari da. Substantzia horiek mantenugaiak, mikroplastikoak eta produktu 

farmazeutikoak dira, eta horien gainean jartzen du arreta 'kutsadurarik eza' estrategiak. 

Mikroplastikoen eta produktu farmazeutikoen kasuan, irtenbiderik iraunkorrena uraren zikloan 

sartzea saihestea da, eta, beraz, iturrian produktu horiek askatzea ere lehentasun gisa hartu behar da. 

1.2.1.4. Europako Itun Berdearen finantza-esparrua 

Europako Itun Berdeari buruzko atal hau osatzeko, interesgarria da horretarako prestatutako 

finantza-mekanismoak eta -baldintzak ezagutzea eta kontuan hartzea. 

EBk, 2050. urtea baino lehen, klimatikoki neutroa den munduko lehen blokea izan nahi du. Helburu 

horiek gauzatzeko, inbertsio handiak egin behar dira. Europako Batzordeak egindako kalkuluen 

arabera, urtean 260.000 milioi euroko inbertsio publiko eta pribatua egin beharko da. Zifra hori hobeto 

ulertzeko, kontuan izan behar da EBko BPGd-aren % 1,6 edo Espainiako BPGd-aren % 22 dela. 
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Mobilizazio ekonomiko hori ahalbidetzeko, Batzordeak Europako Itun Berdearen eta Bidezko 

Trantsiziorako Mekanismoaren Inbertsio Plana aurkeztu zuen 2020ko urtarrilean. Plan horrek hiru atal 

ditu: 

 Finantzaketa: hurrengo hamarkadan gutxienez bilioi bat euroko inbertsio iraunkorrak egitea. 

Klimaren eta ingurumenaren aldeko gastu publikoaren historiako ehunekorik handiena da, EBren 

aurrekontuaren kargura, eta espero da finantzaketa pribatua erakartzea, zeinetan Europako 

Inbertsio Bankuak funtsezko eginkizuna izango duen.  

 Gaikuntza: pizgarriak ematea inbertsio publikoak eta pribatuak desblokeatzeko eta birbideratzeko. 

EBk tresnak emango dizkie inbertitzaileei, finantzaketa iraunkorra finantza-sistemaren elementu 

nagusitzat hartzen baitu, eta agintari publikoen inbertsio iraunkorrak ahalbidetuko ditu; 

horretarako, aurrekontu eta kontratazio ekologikoak sustatu eta trantsizioan dauden 

eskualdeetarako estatuko laguntzak onartzeko prozedurak errazteko moduak sortuko ditu.  

 Laguntza praktikoa: Batzordeak laguntza emango die agintari publikoei eta proiektuen 

sustatzaileei, proiektu iraunkorrak planifikatu, diseinatu eta gauzatzeko. 

Funtsean, helburua da Europako funtsak bideratzeko ezagutzen diren ohiko mekanismoak erabiltzea; 

baina, hori bai, baldintza da aipatutako proiektuak Europako Itun Berdearen helburuekin duten 

lerrokatzearen arabera hautatzea proiektu finantzagarriak eta inbertsio-aukerak. 

Testuinguru horretan, 2020ko uztailaren 21ean, EBko liderrek akordio bat lortu zuten urte anitzeko 

2021-2027 finantza-esparruari buruz, COVID-19ak eragindako kalte ekonomiko eta sozialak 

konpontzeko suspertze-plan berezi bati lotuta. Ezusteko gertaera horrek baldintzatu egin ditu 

aurrekontuaren dimentsioa eta egitura, eta krisi berri honen amaierarako bidea markatu ditu, eta, 

Europako Itun Berdearekin bat etorriz, Europa moderno eta iraunkorrago baterako oinarriak ezarri 

ditu. 

Horrela, inbertsioak mobilizatzeko funtsezko bi elementu hauek daude: 

 Europako aurrekontu indartua, 2021-2027 aldirako, 1,1 bilioi eurokoa. 

 Suspertze-tresna berri bat (Next Generation EU), 750.000 milioi eurokoa, 2021-2024 aldian 

merkatuetan lortutako finantzaketa gehigarria emango duena. 

Esanguratsua da EBren urte anitzeko aurrekontu-esparruaren helmuga, hain zuzen ere, 2027a dela 

pentsatzea, hau da, plan hidrologikoaren berrikuspenaren urte bera. Ondorioz, neurrien programaren 

finantzaketak lotura izango du aurrekontu-esparru horrekin eta hura erabiltzeko baldintzekin, eta gai 

horrek argi eta garbi iradoki eta baldintzatzen du plan hidrologiko honetako neurrien programan 

jasotzen diren jarduketa-motak. 

1.2.2. Estatuko estrategiak 

1.2.2.1. Espainia zirkularra 2030 

Bost ministerio-departamentuk hartu dute parte Ekonomia Zirkularraren Espainiako Estrategia egiten 

(Espainia Zirkularra 2030): Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioa; Zientzia eta 

Berrikuntza Ministerioa; Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa; Industria, Merkataritza eta 

Turismo Ministerioa; eta Gizarte Eskubideen Ministerioa eta Agenda 2030. 
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Estrategia hori koherentea da Europako Itun Berdearekin, eta zenbait orientabide eta helburu ezartzen 

ditu 2030erako. Horien eskema 12. irudian agertzen dira. 

 

12. irudia. Espainia Zirkularra 2030 estrategiaren helburuak (Iturria: Ekonomia Zirkularraren Espainiako Estrategia). 

 

Uraren arloan, estrategiak eraginkortasunaren alde lan egitea planteatzen du, eskaria murrizteko. 

Horretarako, ur-politikaren berezko tresnak aipatzen ditu, hala nola plangintza hidrologikoa eta ur-

baliabideen kudeaketa iraunkorra, baita ekonomia zirkularraren berezko tresnak ere, besteak beste 

berrerabilera. Horrekin guztiarekin, ur-ekosistemetako biodibertsitatearen galerari ekin nahi zaio, 

ekosistema horiek ez kutsatzeko eta klima-aldaketari lotutako eraginak murrizteko. 

Uraren zirkulartasunaren zati handi bat hiri-zikloari lotuta dago, birsortutako hiriko hondakin-urak 

berrerabili egiten baitira. Berrerabilera hori ez dagokio soilik urari: aldi berean, mantenugaiak 

berreskuratzea ere barne hartzen du, hala nola nitrogenoa, fosforoa eta magnesioa. Horiek lotuta 

daude hondakin-uren araztegietako (HUA) lohien deshidratazio-prozesuei, ongarri gisa erabili ahal 

izateko. Arestian aipatu den DSEAR planak hiriko hondakin-urak tratatzeko instalazioetan estrubitaren 

ekoizpena eta ongarri gisa erabiltzea aztertzen ditu, eta horrek Espainian bereziki indarrean dauden 

araudietako oztopo batzuk gainditzea eskatzen du. 

1.2.2.2. Trantsizio Ekologikorako Uraren Estrategia 

MITERDeko Uraren Zuzendaritza Nagusia, trantsizio ekologikoaren testuinguru orokorrean, uraren 

estrategia espezifiko baten oinarri teknikoak prestatzen ari da, zeina Klima-aldaketari eta trantsizio 

energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legearen 19.2 artikuluan aipatzen den. 2022ko 

maiatzaren 22a baino lehen (KATEL indarrean jarri eta urtebeteko epean) onartu beharko da, 

Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez. Uraren estrategia horren helburua da KATELen 19. artikuluak 
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ura planifikatzeari eta kudeatzeari buruz adierazten dituen edukiak behar bezala garatzeko 

orientabideak ezartzea. 

Kontuan hartu behar da plangintza hidrologikoaren helburuak (memoria honen 1.1.2 atalean azaldu 

dira) KATELek zehazten dituela, eta "pertsonentzako, biodibertsitatea babesteko eta jarduera 

sozioekonomikoetarako segurtasun hidrikora" bideratzen dituela. Testuinguru horretan, Trantsizio 

Ekologikorako Uraren Estrategia "Administrazio Publikoen plangintza programatzeko tresna" gisa 

agertzen da. Gainera, estrategia horren printzipioak kontuan hartu behar dira "baliabideak eta 

erabilerak klima-aldaketaren aurrean duten erresilientzia egokitzeko eta hobetzeko, plan 

hidrologikoetan eta uraren kudeaketan jarduketak identifikatu, ebaluatu eta hautatzean". 

1.2.2.3. DSEAR plana 

Arazketa, Saneamendu, Efizientzia, Aurrezte eta Berrerabilpenerako Plan Nazionala (DSEAR plana) 

gobernantza-tresna bat da. MITERDek egin du eta duela gutxi argitaratu da. Haren funtsezko asmoa 

da hizpide dituen gai zehatzei dagokienez orain arte jarraitutako esku-hartze publikoko estrategiak 

berrikustea, horietan atzerapen handia egiaztatu baita eskatutako neurrien ezarpenean, bereziki 

uraren hiri-zikloari lotutako saneamendu-, arazketa- eta berrerabilera-jarduketei dagokienez. Jakina 

denez, atzerapen horiek eragina dute ingurumen-helburuetan, eta, gainera, Batasuneko zuzenbidea 

urratzeari buruzko hainbat prozedura daude Espainiaren aurka. 

Horri guztiari aurre egiteko, DSEAR planak zazpi ildo zehatz hauek landu ditu: 

1. Jarduketak lehenesteko irizpideak: planak irizpide arrazionalak eta objektiboak zehazten ditu, eta 

horiek egin beharreko jarduerak aldi baterako antolatzeko aukera ematen dute. 

2. Administrazioen arteko lankidetza: administrazioaren hiru mailen arteko lankidetza ekintza 

boluntarioa da; nolanahi ere, administrazioen arteko koordinazioa agindu konstituzionala da. 

Planak alderdi horri buruzko aukerak aztertzen ditu, plangintza-prozesuaren giltzarria eta 

eskatutako neurri askori aurre egiteko ezinbestekoa baita. 

3. Interes orokorreko jarduerak: interes orokorreko izendapenaren irudia desitxuratuta gera 

daitekeela ulertuta, Planak obra hidraulikoaren definizioari eta izendapen horren kontzeptuari 

buruzko proposamenak aztertzen ditu, eta berriz aztertzeko neurriak proposatzen ditu. 

4. Energia-eraginkortasuna hobetzea: tratamendu-, arazketa- eta birsortze-instalazioen 

eraginkortasuna bermatzeko edo indartzeko aukerak aztertzen dira, energiaren eremuan ez ezik, 

ekonomia zirkularraren testuinguru orokorrean ere: hondakinak sortzea saihestu eta fosforoa 

bezalako azpiproduktu jakin batzuen aprobetxamendua bilatu, balio nabarmena baitute. 

5. Finantzaketa hobetzea: horixe da, hain zuzen ere, azken urteotako jarduera-murrizketa baldintzatu 

duen funtsezko alderdietako bat. Egindako inbertsio publikoak berreskuratzeari eta obrak 

finantzatzeko tresnei buruzko egoera argitzen saiatu dira, bereziki hainbat administraziok 

laguntzen badute. 

6. Berrerabilera sustatzea: estatuko eta Europako estrategien helburu orokorra da. EBk arau orokor 

bat onartu du jarduketa horretarako betekizunei buruz. DSEAR planak aprobetxamendu ez-

konbentzional mota hori bultzatzen du, komenigarria izan daitekeen kasuetan. 

7. Berrikuntza eta transferentzia teknologikoa: planak tresnak ematen ditu enpresek eta 

administrazio publikoek kontuan har ditzaten aukera estrategiko bat osatzen duten alderdi horiek, 
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ez bakarrik arazketa- eta berrerabilera-jardueretan, baita oro har uraren jarduketen esparru 

guztietan ere. 

Hirugarren zikloko plan hidrologikoek DSEAR planak ematen dien euskarria dute, neurrien programa 

hobeto dimentsionatuak eta eraginkorragoak (lehentasunezko jarduerak eta ondo identifikatutako 

arduradunak dituztenak) izan ditzaten. 

Nabarmendu behar da DSEAR plana ez dela inbertsioen programa bat, baizik eta 

kudeaketa-mekanismoak, ordura arte erabilitakoen aldean, hobetzeko aukera ematen duen 

gobernantza-tresna bat. Trantsizio ekologikoarekin lerrokatuta dagoen plana da, zazpi ardatzetan 

zehar gauzatzen den neurrian identifikatzen diren oztopoak gainditzeko. 

DSEAR Planaren dokumentazioa MITERDen webgunean eskura daiteke, esteka honen bidez: 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-

hidrologica/planes-programas-relacionados/ 

1.2.3. Autonomia-erkidegoetako estrategiak 

1.2.3.1. Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia 2030 

Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia 2030ek hiru helburu estrategiko ezartzen ditu: 

produktibitate materiala % 30 handitzea, material zirkularraren erabilera-tasa % 30 handitzea eta 

BPGd-aren unitate bakoitzeko hondakinen sorrera-tasa % 30 murriztea. Gainera, Estrategiak azken 

horren osagarri diren bi helburu ezartzen ditu, Europako Batzordeak lehenetsitako bi korronteri 

dagokienez: elikagaien hondakinen sorrera erdira murriztea eta plastikozko ontzien % 100 

birziklagarriak izatea. 

Helburu horietan oinarrituta, 10 jarduera-ildo ezartzen dira, 4 jarduera-eremuren inguruan 

multzokatuta, 2030erako (13. irudia). Era berean, jarduera-ildo horietatik zenbait ekintza zehatz 

sartzen dira; horiek 2025erako Ekintza Plana osatzen dute. 

 

13. irudia. Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategiako jarduera-ildoak. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-programas-relacionados/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-programas-relacionados/
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1.2.3.2. Euskadiko Biodibertsitate Estrategia 2030 

Euskadiko Biodibertsitate Estrategia 2030aren ikuspegi estrategikoa natura-ingurunearen 

kontserbazio-egoera hobetzea da, haren degradazioa geldiaraziz eragile guztien erantzukidetasunaren 

bidez, eta, aldi berean, herritarrek natura-inguruneak gizakiari ematen dizkion zerbitzu ekosistemikoen 

aberastasuna balioesten dute. Hori guztia funtsezkoa da etorkizuneko belaunaldiei lurralde erresiliente 

batean integratutako biodibertsitatea uzteko. 

Estrategia horrek 4 helburu ezartzen ditu 2030erako: ekosistemak babestea eta leheneratzea; Natura 

2000 Sarea bultzatzea aukera-tresna gisa; naturaren ezagutza eta kultura sustatzea; eta lurraldearen 

eta natura-ondarearen kudeaketaren eraginkortasuna eta efizientzia. Helburu horietatik abiatuta, 10 

jarduera-ildo zehazten dira, eta horietatik 40 ekintza gauzatzen dira. 

 

14. irudia. Euskadiko Biodibertsitate Estrategia 2030en egitura. 

1.2.3.3. Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia 

Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak honako helburu hauek ezartzen ditu: 

 1. helburua: Euskadiko berotegi-efektuko gasen isurketak gutxienez % 40 murriztea 2030erako eta 

gutxienez % 80 2050erako, 2005. urtearekin alderatuta. Era berean, 2050ean energia 

berriztagarrien azken kontsumoa % 40koa izatea. 

 2. helburua: Euskal lurraldeak klima-aldaketaren aurrean duen erresilientzia bermatzea. 

Helburu horiek lortzeko, 9 helburu eta 24 jarduera-ildo definitu dira. Arintzearen arloan, jarduketa-

beharrak identifikatu dira, batez ere energiaren, garraioaren, lurralde-ereduaren eta hondakinen 

sektoreetan. Klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeari dagokionez, jarduerak definitu dira, batez 

ere natura-ingurunerako, hiri-sektorerako, lehen sektorerako, kostaldeak babesteko eta ur-

hornidurarako, baita lurralde erresilientea sustatzeko ere. 

Lehen aipatutako sektoreetarako helburuez gain, zeharka aplikatzeko helburu bat definitu da, langile 

profesionalen eta herritarren ezagutza, prestakuntza eta sentsibilizazioa hobetzeko; eta helburu 

horrek Administrazioa zuzenean inplikatzen du estrategia hau aplikatzeko eta betetzeko indar eragile 

gisa. 
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1.2.3.4. Autonomia-erkidegoetako lurralde-antolamenduko tresnak 

Zentzu hertsian estrategia ez diren arren, beharrezkotzat jotzen da atal honetan aipatzea Plan 

Hidrologikoaren antolamendu-eremuan eragina duten mugapeko autonomia-erkidegoen lurralde-

antolamenduko tresnak. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, tresna horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 

Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legetik datoz. 

Lege horren babesean onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroak (LAG), uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez berriki berrikusi direnak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko lurralde- eta hirigintza-antolamenduko gainerako tresnak formulatzeko 

erreferentzia-esparru orokorra dira. Gidalerro horien aplikazioari esker, jarduerak finkatzea eta 

lurraldearen erabilera bideratu eta arautu daitezke, administrazio publiko guztien politika sektorialen 

koordinazioa eta bateragarritasuna ziurtatuz. LAGek uraren, ingurune fisikoaren edo azpiegitura 

berdearen arloko xedapenak jasotzen dituzte. Xedapen horiek lotuta daude uren eta haien eremu 

babestuen plangintza eta kudeaketa zuzenarekin, eta helburuak eta orientabideak partekatzen dituzte 

Uraren Esparru Zuzentarautik eratorritako plangintza hidrologikoarekin. 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak garatzeko, 14 Lurralde Plan Partzial eta 10 Lurralde Plan 

Sektorial idatzi eta onartu dira. Horien artean, uraren kudeaketan duten garrantziagatik, honako hauek 

nabarmendu daitezke: 

- EAEko Kantauriko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 

abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuak onartua eta azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuak 

aldatua. Plan horrek ibai-eremuen lurralde-erregulazioa ezartzen du, ingurumen-balioen, 

arazo hidraulikoen eta hirigintza-ahalmenaren arabera. Uholde-arriskuko eremuetako 

lurzoruaren erabileren erregulazioak jasotzen ditu, Plan Hidrologikoaren Araudiarekin guztiz 

koherenteak direnak. 

- EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana, uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuak onartua 

eta urriaren 30eko 231/2012 Dekretuak aldatua. Plan honek onartzen du hezeguneek 

garrantzi handia dutela bertan gertatzen diren prozesu hidrologiko eta ekologikoengatik, eta 

berariazko antolamenduaren xede diren hezegunetan erabilera eta jarduerak erregulatzen 

ditu hezeguneek duten harrera-ahalmenaren arabera. Halaber, inbentarioan jasotako 

hezegune guztiak babesteko gomendio eta irizpide orokor batzuk ezartzen ditu. 

- Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, martxoaren 13ko 43/2007 

Dekretuaren bidez onartua. Plan honen helburua da Euskadiko itsasertza babestea eta 

antolatzea, eta, gainera, itsasertzean eta lehorreko ingurunean jarduten duten 

administrazioen arteko lurralde- eta hirigintza-jarduketen koordinazioa optimizatzea, ahalik 

eta eraginkortasun handiena bermatzeko, ingurumen-balioak babesteko eta, hala badagokio, 

hala behar duten eremuak hobetzeko edo leheneratzeko. Gaur egun, klima-aldaketak Euskal 

Autonomia Erkidegoko itsasertzean duen eragina aztertzen duen plan horren berrikuspena 

idazten ari dira. 

Lurralde-plangintzako tresnak esteka honetan kontsulta daitezke: 

https://www.euskadi.eus/informazioa/lurralde-antolamendurako-tresnak/web01-a3lurral/eu/ 

 

https://www.euskadi.eus/informazioa/lurralde-antolamendurako-tresnak/web01-a3lurral/eu/
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Nafarroako Foru Komunitatearen kasuan, Nafarroako Lurralde Estrategia (ETN) Nafarroa osoa 

planifikatzen duen lurralde-antolamenduko tresna da. Lurraldeari eragiten dioten gainerako plan, 

proiektu edo jarduerak gidatzen dituzten irizpideak ezartzen ditu. Haren gidalerroak honako hauetan 

oinarritzen dira, besteak beste: lurraldearen garapen ekonomiko orekatua; ekitatea zerbitzuen, 

azpiegituren eta ezagutzaren banaketan eta eskuragarritasunean; gizarte-kohesioaren hobekuntza; 

eta natura-baliabideen eta kultura-ondarearen kontserbazioa. 

ETN 2005eko ekainaren 21ean onartu zuen Nafarroako Parlamentuak, eta gaur egun berrikuste-

prozesuan dago. 

ETNren garapenean, Lurralde Antolamenduko Planak (POT) funtsezko tresnak dira lurraldea 

antolatzeko. Nafarroa 5 eremutan egituratzen dute (Pirinioak, Nafarroa Atlantikoa, Erdialdeko Eremua, 

Erdialdeko Eremuak eta Ebroko Ardatza) eta lurraldea antolatzeko eta artikulatzeko oinarrizko 

elementuak ezartzen dituzte. 

Nafarroako Gobernuak POTen arau-edukiaren barruan sartzen ditu uholde-arriskuko eremuen 

hirigintza-antolamendurako irizpide batzuk, POTak ematen dion eskumena erabiliz. Uren Legeko 11. 

artikulua. POTetan, uholde-arriskuko eremuen zonakatzeari buruzko irizpideak jasotzen dira, bai eta 

horietan onargarriak diren erabilerak ere hiri-lurzoruetan, lurzoru urbanizagarrietan eta/edo 

urbanizaezinetan, bai eta babes-lurzoru urbanizaezinean ere. 

Lurralde-plangintzako tresnak esteka honetan kontsulta daitezke: 

https://www.navarra.es/eu/lurraldea-pasaia-eta-hirigintza/lurralde-antolamendua 

Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren kasuan, Plan Hidrologikoaren antolamendu-eremuan 

eragina duten mugapeko autonomia-erkidegoetako lurralde-antolamenduko tresnak, funtsean, 

Gaztela eta Leongo Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko abenduaren 5eko 10/1998 Legetik 

datoz. Lege horren arabera, Gaztela eta Leongo Juntaren jarduera lurralde-antolamenduaren arloan 

honako tresna hauen bidez gauzatzen da: 

a) Gaztela eta Leongo Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak. Gaztela eta Leongo Lurralde 

Antolamendurako Artezpideak Erkidego osoa antolatzeko tresna dira, eta helburu nagusi hauek izango 

dituzte: erkidego horren lurralde-eredua zehaztea, lege honetan araututako gainerako tresnetarako 

erreferentzia-esparrua ezartzea eta Gaztela eta Leongo Juntaren lurralde-politika bideratzea, 2. 

artikuluan zehaztutako helburu orokorrak eta espezifikoak lortzeko, eta, bereziki, Eskualdeen 

Garapenerako Planekoak. 

b) Eskualde-azpiko antolamendu-gidalerroak. Beren lurralde-arazoak batera eta modu koordinatuan 

aztertu behar dituzten Erkidegoko arloak planifikatzea dute helburu. Horretarako, lehentasunezko 

eremuak dira lurraldearen antolamendu, zerbitzu eta gobernuari buruzko legerian definitutakoak, eta, 

bereziki, lurraldearen antolamendu eta zerbitzuen oinarrizko unitateak eta eremu funtzional 

egonkorrak. 

c) Eskualdeko planak eta proiektuak. Erkidegoko Lurralde Antolamenduan zuzenean esku hartzeko 

tresnak dira, eta, izaeraren eta xedearen arabera, honako hauek bereizten dira: 

• Sektore-eremuko eskualde-planak, Erkidego osoaren edo erkidegoaren zatien gaineko 

jarduera sektorialak antolatzeko eta arautzeko. 
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• Lurralde-eremuko eskualde-planak, Erkidegoarentzat interesgarritzat jotzen diren jarduera 

industrialak, bizitegiak, hirugarren sektorekoak, zuzkidurakoak, azpiegiturak ezartzekoak edo hiri-

berroneratze edo -berrikuntzakoak planifikatzeko. 

• Eskualde-proiektuak, Erkidegoarentzat interesgarritzat jotzen diren onura publikoko edo 

gizarte-intereseko azpiegiturak, zerbitzuak, zuzkidurak eta instalazioak berehala gauzatzeko plangintza 

eta proiektua egiteko. 

d) Baliabide naturalak antolatzeko planak. Naturaguneak eta basaflora eta basafauna kontserbatzeari 

buruzko berariazko araudian ezarritakoaren arabera arautzen dira. 

Lurralde-plangintzako tresnak esteka honetan kontsulta daitezke: 

https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/instrumentos-ordenacion-

territorio.html 

1.3. EEen gomendioak hirugarren zikloko plan hidrologikoak prestatzeko 

Europako Batzordeak, UEZaren 18. artikuluari jarraikiz, Zuzentaraua bera ezartzeko prozesuarekin 

lotutako azterlan eta txosten batzuk argitaratu behar ditu, eta, horien artean, estatu kideek 

aurkeztutako plan hidrologikoen azterlan bat, honako plan hauek hobetzeko iradokizunak jasotzen 

dituena. EEk bosgarren ezarpen-txostena5 aurkeztu zuen 2019an. Txosten horretan, Espainiaren 

kasuan, arroko bigarren plan hidrologikoen ebaluazioa jasotzen da, besteak beste. Txosten horrek 

zenbait gomendio ematen ditu, eta, bistakoa denez, komeni da gomendio horiek kontuan hartzea 

hirugarren zikloko plan hidrologikoak indartzeko. Gomendio horiek hainbat alderditan eragiten dute, 

hala nola: nazioarteko lankidetza hobetzea; ur-masen eta eremu babestuen egoera zehaztea; edo 

neurrien programak eta salbuespenak ezartzea. 

Emandako 25 gomendioak ez dira zuzeneko betebehar juridikoak, eta ez zaizkie berdin aplikatzen 

Espainiako plan hidrologiko guztiei. EEk adierazitakoaren arabera, bere ustez, hirugarren zikloko 

Espainiako planak prestatzeko hobekuntza-aukerak baino ez dira. Jakina, gomendio horien betetze-

maila berriz ebaluatuko da dagokion ezarpen-txostenean. 

EEk emandako gomendioen azterketa xehatua plan hidrologiko honen XIII. eranskinean dago. 

                                                           
5https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/Translations%20RBMPs/Spain.pdf 

https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/instrumentos-ordenacion-territorio.html
https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/instrumentos-ordenacion-territorio.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/Translations%20RBMPs/Spain.pdf
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2. DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN ARAZO NAGUSIEN 

KONPONBIDEA 

Plangintza-prozesu honetako Gai Nagusien Eskema Demarkazioko Uraren Kontseiluak 2020ko 

abenduaren 27ko osoko bilkuran jakinarazi zuen (erkidego arteko eremua) eta Uraren Euskal 

Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak onartu zuen 2020ko abenduaren 21ean, Uraren Kontseiluari 

kontsulta egin ondoren (Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremua). Eskema horrek, prozesu 

parte-hartzaile luze baten ondoren, Kantauriko demarkazio hidrografikoko plangintza hidrologikoaren 

helburuak lortzea oztopatzen duten arazo nagusiak identifikatzen ditu. Arazo nagusi horiek 1. taulan 

identifikatzen dira. 

1. taula. Demarkazioko arazo garrantzitsuak. Hondo urdinez aipatzen dira plangintzaren helburuak lortzeko garrantzi 
berezia dutenak. 

Taldea Hirugarren zikloko GNEko gai nagusiak 

I. Ingurumen-helburuak 

betetzea 

 

1 Hiri-kutsadura 

2 Industria-isuriek eragindako kutsadura puntuala 

3 Kutsadura lausoa 

4 Beste kutsadura-iturri batzuk 

5 Alterazio morfologikoak 

6 Emari ekologikoen erregimena ezartzea 

7 Espezie aloktono inbaditzaileak 

8 Habitata eta eremu babestuei lotutako espezieak babestea 

II. Eskariei erantzutea 

eta erabilera arrazionalizatzea 

9 Hiria eta sakabanatutako biztanleak hornitzea 

10 Klima-aldaketaren aurreikuspenetara egokitzea 

11 Beste erabilera batzuk 

III. Muturreko gertaerekiko 

segurtasuna 

12 Uholdeak 

13 Lehorteak 

14 Beste fenomeno kaltegarri batzuk 

IV. Ezagutza eta gobernantza 

15 Administrazioen arteko koordinazioa eta kudeaketa 

16 Kostuak berreskuratzea eta finantzaketa 

17 Ezagutza hobetzea 

18 Sentsibilizazioa, prestakuntza eta partaidetza publikoa 

Identifikatutako gaiak demarkazioko Gai Nagusian Eskeman jasota daude, eta haien problematika 

neurrien programan aurreikusitako jarduketa-planean deskribatuta dago. 

Hala ere, egindako kontsulta- eta partaidetza-prozesuan zehar, egiaztatu ahal izan da gehiengoa ados 

dagoela 18 gai garrantzitsu horien artean demarkazioan bereziki garrantzitsuak diren gai batzuk 

daudela esatean, eta horrek modu erabakigarrian baldintzatzen duela demarkazio horretako 

plangintza hidrologikoaren helburuak lortzea. Gai bereziki garrantzitsu horiek hurrengo atalean 

deskribatzen dira. 

2.1. Arazo nagusien konponbidea 

Jarraian, plan hidrologiko honek identifikatutako arazo nagusiak hobeto konpontzeko gauzatzen eta 

programatzen dituen irtenbideak deskribatzen dira laburki. Oro har, plangintzaren hirugarren zikloko 

GNEn esleitutako ordenari jarraitzen zaio, lortu nahi diren helburu-taldeen arabera (ingurumen-

helburuak, eskarien asebetetzea, muturreko fenomenoak eta ezagutza eta gobernantza). 
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Proposatutako irtenbideak trantsizio ekologikoko Europako (Europako Itun Berdea), nazioko eta 

autonomia-erkidegoetako estrategietan txertatzen dira. Horiek aurreko kapituluan aipatu dira. Hori 

dela eta, ondoren, arazo bakoitzerako adostutako konponbideak argitzen dira, eta adierazten da nola 

gauzatzen den konponbide hori plan hidrologikoaren berrikuspen honek programatzen dituen arau-

xedapenen eta neurri espezifikoen bidez. 

2.1.1. Klima-aldaketaren aurreikuspenetara egokitzea 

Nahiz eta garrantzizko ordenarik ezarri nahi izan ez, nahita sartu da klima-aldaketaren arazoa 

lehenengo arazo gisa, kontuan hartutako beste edozein arazo gainditzen baitu, bai sektorekoenak, bai 

lokalizatuenak, baita orokorrenak ere. Klima-aldaketari aurre egiteko ezinbesteko borrokak baldintza 

orokor bat ezartzen du, edozein politika sektoriali lotutako kudeaketa markatu behar duena, eta, 

bereziki, politika sektorial horietan hainbesteko eragina duen ur-baliabideen kudeaketa. Klima-

aldaketaren arazoa ez da soilik demarkazio honetako arazo bat, erronka global bat baizik. Trantsizio 

ekologikoaren politikek, Europako Itun Berdearekin lerrokatuta daudenek, gogor egiten diote aurre. 

Klima-aldaketak uraren, ekosistema urtarren eta jarduera ekonomikoen gainean dituen ondorioak 

nabarmenak eta progresiboak dira. Ondorio horiek honako talde hauetan sailka daitezke: 

 Balantze hidrikoa zehazten duten aldagai hidrometeorologikoen gainekoak, eta horrekin batera, 

jariatze-ura, birkarga, izotzaren eta elurraren metaketa, muturreko fenomenoak eta mendeko 

gainerako ondorioak. Zehazki, jariatze-ura murriztea eta muturreko fenomenoak (lehorteak eta 

uholdeak) areagotzea espero da. Aldaketa hidrologikoak eragin logikoa izango du uren kalitatean. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren arabera, klima-aldaketaren ondorioek ur-

baliabideen murrizketa orokorra ekarriko dute, eta, beraz, urritasuna areagotuko da, XXI. mendeak 

aurrera egin ahala. Halaber, lehorte hidrologikoen erregimena aldatuko da, eta, proiekzio 

klimatiko gehienen arabera, maiztasuna handituko da XXI. mendean aurrera egin ahala (CEH 

CEDEX, 2017). 

Azterlan honen arabera, Kantauri Ekialdeko Demarkazioan 4.5 eta 8.5 RCPetarako aurreikusitako 

jariatze-uren murrizketak % 3 eta % 7koak dira, hurrenez hurren, 2010-2040 aldirako; % 12 eta 

% 13koak 2040-2070 aldirako; eta % 10 eta %26 2070-2100 aldirako, 1961-2000 kontrol-aldiari 

dagokionez. 

Klima-aldaketak ur-baliabideetan duen eraginaren ebaluazioa ere aztertu da, eskala lokalagoan, 

demarkazioaren eremuan. Horixe da Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzaren 

KLIMATEKek eta Ihobek dirulaguntzen deialdiko proiektuen bidez egindako azterlanen kasua. 

Honako hauek izan dira: 

o “Euskadiri buruzko bereizmen handiko klima-aldaketaren eskualde-agertokiak egitea”. 

Proiektu hori Neikerrek eta Ihobek egin zuten 2017an. Horren arabera, batez beste, urteko 

prezipitazioa % 15 inguru jaitsiko da mendearen amaierarako; tenperaturei dagokienez, berriz, 

igoera 1.5ºC eta 5ºC artekoa izango da, agertokiaren eta ereduaren arabera.Bestalde, Euskal 

Herriko Unibertsitateak eta Ihobek 2017an egindako “Kalteberatasun hidrikoa: iragan 

hurbileko joeretatik etorkizunekoetara” izeneko azterlanean, EAEko ur-emaria neurtzeko 117 

estaziotan eta inguruko eremuetan zirkulatzen duten emarien serieetan ikusitako joerak 

aztertzen dira, eta emaitzen arabera, dirudienez, urteko urtaro bakoitzean batez besteko 

emariak eta emari baxuak murrizten ari dira, hainbat ziurgabetasun-mailarekin. 
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CEH CEDEXek baliabideen inbentarioari buruz berriki eman duen informazio berria kontuan 

hartuta, serie labur berriak (1980/81-2015/16) klima-aldaketari buruzko azterlanetan erabiltzen 

den kontrol-aldiarekiko (1960-2000) dakarren jariatze-uraren aldaketa kalkulatu da. Emaitzak 

kontuan hartuta, berriro kalkulatu dira demarkazio bakoitzean serie laburrari aplikatu beharreko 

murrizketa-ehunekoak, plangintzaren hirugarren zikloan 2039. urtera arteko baliabideak 

kalkulatzeko. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, 2039. urtera begira, isurketaren 

batez besteko murrizketa % 5,3koa izan da, RCP 8.5 agertokian. 

 Ekosistemen gainekoak. Erreferentziazko baldintzetan deriba bat sartu da, eta baldintza horietatik 

abiatuta, ur-masen kategoria eta moten egoera edo potentziala ebaluatzen da. Hori guztia bereziki 

tenperaturaren igoerarekin lotuta, horrek zuzenean baldintzatzen baitu itsas mailaren igoera, eta, 

horrekin batera, kostaldeko akuiferoen oinarri-mailaren aldaketa eta kostaldean gertatzen diren 

beste hainbat efektu geomorfologiko. Era berean, tenperaturaren igoerak animalia- eta landare-

espezieen korologiari eragiten dio, eta deribak sartzen ditu egungo patroietan. 

Sistema ekonomikoaren gainekoak. Oro har segurtasun hidrikoa aldatzen da, bai hornidura-bermeen 

ikuspegitik (laboreen ur-beharrak, energia sortzeko baldintzak eta abar aldatzea), bai isurketei eta 

itzulerei eska dakizkiekeen baldintzen ikuspegitik; horiek, koherentziaz, zorrotzagoak izan beharko 

baitute. 

2022ko otsailaren amaieran, Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldearen (IPCC) 

Seigarren Ebaluazio Txostenaren (IE6) bigarren atala argitaratu zen 

(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/), eta aurten osatuko da. Txostenak aurreko emanaldietan 

baino irmotasun handiagoz ohartarazten du klima-aldaketaren inpaktuak eta arriskuak gero eta 

konplexuagoak eta kudeatzeko zailagoak direla, eta datozen hamarkadetan emaitza klimatiko 

handinahiak lortzeko lan egitearen garrantzia nabarmentzen du, kalteberatasuna murrizteko sinergiak 

aprobetxatuz eta naturak duen eginkizun babeslea nabarmenduz. 

Klima Aldaketari buruzko Gobernu arteko Panelaren Seigarren Ebaluazio Txosten honek klima-

aldaketaren ondorioak eta horretara egokitzeko neurriak kontuan hartzearen garrantzia berresten du. 

Alde horretatik, agerikoa denez, Espainiak Europako konpromisoetan parte hartzen du eta bere 

politika partikularrak garatzen ditu, EBko politika orokorrekin bat etorriz, eta, plangintza hidrologikoari 

dagokionez, Europako Itun Berdearekin. Horretarako, Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala 

2021-2030 (PNACC) onartu da. Plan horrek izan beharko du hurrengo hamarkadan eta plangintza-

zikloan klima-aldaketak Espainian izango dituen ondorioen aurrean ekintza koordinatua sustatzeko 

oinarrizko plangintza-tresna. Administrazio publikoei dagozkien eskumenak alde batera utzi gabe, 

2021-2030 PNACC planak klima-aldaketaren aurreko egokitzapena eta erresilientzia sustatzeko 

helburuak, irizpideak, lan-esparruak eta ekintza-ildoak zehazten ditu. 

PNACC 2021-2030 planak 81 ekintza-ildo sektorial definitzen eta deskribatzen ditu, 18 lan-eremutan 

antolatuta. Horien artean, urari eta ur-baliabideei eskainitako bat bereizten da. Arlo horretan, sei (6) 

ekintza-ildo bereizten dira. Jarraian deskribatzen dira laburki: 

1. Klima-aldaketak uraren eta ur-baliabideen kudeaketan dituen eraginei buruzko ezagutza 

zabaltzea eta eguneratzea. Arduradunak: OECC eta UZN, AEMETekin eta Kostalde eta 

Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan. 

2. Klima-aldaketarako egokitzapena plangintza hidrologikoan txertatzea. Arduradunak: arroko 

erakundeak erkidego arteko eremuetarako eta autonomia-erkidegoak erkidego barruko 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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eremuetarako, UZN, OECCrekin eta Kostalde eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiarekin 

lankidetzan. 

3. Lehorteen ondoriozko arriskuen kudeaketa kontingentea, plangintza hidrologikoan txertatuta. 

Arduradunak: arroko erakundeak erkidego arteko eremuetarako eta autonomia-erkidegoak 

erkidego barruko eremuetarako, UZN, OECCrekin, Espainiako Geologia eta Meatzaritza 

Institutuarekin eta AEMETekin lankidetzan. 

4. Uholdeek eragindako arriskuen kudeaketa koordinatua eta kontingentea. Arduradunak: 

arroko erakundeak erkidego arteko eremuetarako eta autonomia-erkidegoak erkidego 

barruko eremuetarako, UZN, OECC, Kostalde eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusia, Babes 

Zibileko eta Larrialdietarako Zuzendaritza Nagusia, autonomia-erkidegoak eta tokiko 

erakundeak. 

5. Ur-masen eta ur-ekosistemen egoera hobetzeko jarduketak, lurpeko uretan eragina dutenak. 

Arduradunak: arroko erakundeak erkidego arteko eremuetarako eta autonomia-erkidegoak 

erkidego barruko eremuetarako, UZN, OECCrekin eta Kostalde eta Itsasoaren Zuzendaritza 

Nagusiarekin eta Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutuarekin lankidetzan.Klima-

aldaketak ur-masetan eta horien erabileretan dituen ondorio behagarriei buruzko ezagutzaren 

jarraipena eta hobekuntza. Arduradunak: arroko erakundeak erkidego arteko eremuetarako 

eta autonomia-erkidegoak erkidego barruko eremuetarako, UZN, OECCrekin eta Kostalde eta 

Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan. 

Arestian esan bezala, duela gutxi onartu da Klima-aldaketari eta energia-trantsizioari buruzko 

maiatzaren 20ko 7/2021 Legea. Lege honek berariaz aipatzen du plangintza hidrologikoa, zehazki 19. 

artikuluan. Jarraian adierazten da artikulu hori duen interesagatik: 

"19. artikulua. Klima-aldaketa kontuan hartzea uraren plangintzan eta kudeaketan. 

1. Plangintza eta kudeaketa hidrologikoek, klima-aldaketara egokitzeko, pertsonen segurtasun 

hidrikoa lortzea izango dute helburu, biodibertsitatea eta jarduera sozioekonomikoak babesteko, 

erabilera-hierarkiarekin bat, klima-aldaketarekiko esposizioa eta kalteberatasuna murriztuz eta 

erresilientzia areagotuz. 

2. Plangintza eta kudeaketa hidrologikoa Trantsizio Ekologikorako Uraren Estrategian garatzen 

diren gidalerro eta neurrietara egokitu beharko dira, autonomia-erkidegoei dagozkien eskumenak 

alde batera utzi gabe. Estrategia hori administrazio publikoen plangintzara programatzeko tresna 

da, eta Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez onartuko da, lege hau indarrean sartu eta 

urtebeteko epean. 

3. Plangintzak eta kudeaketak, gainerako politikekin bat etorriz, eskura dagoen informazioan 

oinarrituta sartu beharko dituzte klima-aldaketak eragindako arriskuak, honako hauek kontuan 

hartuta: 

a) Emari hidrologikoen erregimenei buruz aurreikus daitezkeen inpaktuen arriskuak, 

akuiferoen baliabide erabilgarriak, zenbait faktoreren aldaketekin lotuta, hala nola 

tenperaturak, prezipitazioak, elurraren metaketa edo arroko landarediaren aldaketa 

aurreikusgarrien ondoriozko arriskuak. 

b) Klima-aldaketarekin lotutako muturreko fenomenoen maiztasuna eta intentsitatea 

aldatzearen ondoriozko arriskuak, uholdeak eta lehorteak gertatzearekin lotuta. 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  33 

c) Uraren tenperatura igotzeari lotutako arriskuak eta jarduera ekonomikoek erregimen 

hidrologikoan eta ur-eskakizunetan duten eraginari lotutakoak. 

d) Itsas mailaren igoerak lurpeko ur-masetan, hezeguneetan eta kostaldeko sistemetan izan 

ditzakeen inpaktuek eragindako arriskuak. 

4. Aurreko paragrafoan adierazitako arriskuei aurre egiteko, plangintza eta kudeaketa 

hidrologikoek honako hauek bete beharko dituzte: 

a) Klima-aldaketaren eragin aurreikusgarriei aurrea hartzea, hau da, jarduera 

sozioekonomikoen eta ekosistemen esposizio-maila eta kalteberatasuna identifikatzea eta 

aztertzea, eta esposizio eta kalteberatasun hori murrizteko neurriak garatzea. Atal 

honetan aurreikusitako azterketak bereziki kontuan hartuko ditu muturreko fenomeno 

klimatikoak: horiek gertatzeko probabilitatea, intentsitatea eta eragina. 

b) Klima-aldaketak eragindako arriskuak identifikatzea eta kudeatzea, laboreen gaineko 

inpaktuari eta ureztatzeko ur-premia agronomikoei, zentral termikoak eta nuklearrak 

hozteko ur-premiei eta gainerako ur-erabilerei dagokienez. 

c) Klima-aldaketak azaleko eta lurpeko ur-masen tipologietan eta horien erreferentzia-

baldintzetan dituen eraginak kontuan hartzea eta plangintzan txertatzea. 

d) Klima-aldaketaren eraginak kontuan hartu ondoren, eskura dauden baliabideekin eta ur-

masen egoera ona mantentzearekin bateragarriak diren ur-erabileren beharrezko 

egokitzapena zehaztea. 

e) Estrategia horren printzipioak kontuan hartzea baliabideak eta erabilerak 

klima-aldaketaren aurrean duten erresilientzia egokitzeko eta hobetzeko, plan 

hidrologikoetan eta uraren kudeaketan jarduketak identifikatu, ebaluatu eta hautatzean. 

f) Esposizioa eta kalteberatasuna murriztuz eta ur-masen erresilientzia hobetuz ur-

segurtasuna hobetzea berariazko helburua duten jarduketak txertatzea, naturan 

oinarritutako neurriak barne. 

g) Plangintzan txertatzea urtegietan sedimentuak atxikitzearen ondoriozko inpaktuak eta 

horiek mobilizatzeko konponbideak, bi helbururekin: batetik, urtegien beraien erregulazio-

ahalmenari eustea, eta, bestetik, kostaldeko sistemetara sedimentuen garraioa 

leheneratzea, hondartzen atzerakada eta delten subsidentzia geldiarazteko. 

h) Jarduketak finantzatzeko plana egitea eta, horretarako, lehen ataleko arriskuei aurre 

egiteko finantzaketa bermatzea. 

i) Klima-aldaketarekin lotutako inpaktuen jarraipena egitea, jarduketak inpaktu horien 

aurrerapenaren eta ezagutzaren hobekuntzen arabera doitzeko. 

5. Uholde Arriskua Kudeatzeko Planen esparruan, uraldiak kontrolatzeko neurrien beharra aintzat 

hartuko da, basoaren zuzenketa hidrologikoa eta higadura prebenitzeko jardueren bidez. 

Plan hidrologikoaren berrikuspen honek eskakizun berriei lehen erantzuna eman nahi die, klima-

aldaketaren ondorioei buruzko eduki hauek txertatuta: 

1)  Ur-baliabideen inbentarioa eta epe luzeko balantzeak: Azterlan Hidrografikoen Zentroak, bereziki 

CEDEXek (2017),  egindako lanek, etorkizunean hiru inpaktu-aldi izango dituztela aurreikusten da: 
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epe laburra (2010/11-2039/40), epe ertaina (2040/41-2069/70) eta epe luzea (2070/71-

2099/2100), 1961/1962 - 1999/2000 aldiko kontrol-epeari dagokionez. 

Erregelamenduz ezarritako betekizunen arabera, hirugarren zikloko planek klima-aldaketaren 

ondorioak zenbatetsi behar dituzte 2039. urterako finkatutako agertoki baterako. Zehazten diren 

aldaketak "serie laburra" izenekoari aplikatu beharko zaizkio, kasu honetan 1980/81etik 2017/18ra 

bitartekoa6. Kontuan hartu behar da "serie labur" hori ez datorrela bat CEDEXen (2012) erabilitako 

kontrol-epeari dagokionarekin. 

Bistakoa dirudi "serie laburrak" jada eragina duela eta, beraz, orokorretik ezberdina den seriea 

dela. Ziurrenik, klima-aldaketak eragingo duen inpaktuaren zati bat dagoeneko barneratuta izango 

du. Gainera, CEDEXek aurkeztutako lanetatik abiatuta eskuragarri dagoen dokumentazioarekin, 

aldaketa-balioak kalkula daitezke nahiko erraz demarkazioaren arabera, baita demarkazioaren 

barruan bereizitako eremuetarako ere, aurreikusten den portaera hidrometeorologikoarekin bat. 

Halaber, balio horiek urte barruko aldi desberdinetarako bereiz daitezke, oso litekeena baita udan 

zenbatetsitako inpaktuak negukoak ez bezalakoak izatea. 

Azterketa horiek kontuan hartuko dira 2039. urteko balantzeak kalkulatzeko orduan, PHEren 21.4 

artikuluak xedatzen duen bezala: "Epe luzerako joerak ebaluatzeko, 2039. urterako7, plan 

hidrologikoak balioetsi egingo ditu ustez erabilgarri dauden baliabideen eta erabilera desberdinei 

dagozkien aurreikusitako ustezko eskarien arteko balantzea edo balantzeak". 

Txosten honetako 3. eta 5. kapituluetan eta dagozkien eranskinetan garatzen dira aipatutako 

analisiak. 3. kapituluak baliabideen inbentarioaren deskribapena jasotzen du eta 2039ko 

agertokian izan dezakeen bilakaerari buruzko informazioa ematen du; eta 5. kapituluan, berriz, 

planean ezarritako esleipenak zehazten dituzten balantzeak aurkezten dira, 2039ko agertoki 

hidrologikoan aurreikusitako portaeraren deskribapena barne. 

2) Azaleko eta lurpeko ur-masen egoera ebaluatzeko sistemen deriba: gaur egun klima-aldaketak 

dituen ondorioak aztertzen ari dira, eta, horrekin batera, klima-aldaketaren ondorioz 

erreferentziako baldintzen deribaren gaineko emaitzak. Erreferentzia-baldintza horiek azaleko ur-

masen egoeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitateko arauak 

ezartzen dituen irailaren 11ko 817/2015 Errege Dekretuan jasotzen dira. Nolanahi ere, plan horrek 

gaiari buruzko azterlanak planteatzen ditu, eta, horiek, emaitzen arabera, ebaluazio-sistemetan 

etorkizunean doikuntzak egitea ekarriko lukete. Gauza bera esan daiteke lurpeko ur-masei 

dagokienez; horietan, beharbada, funtsezko elementua gainazal piezometrikoaren posizio 

naturala da. 

3) Lehorteen eta uholdeen kudeaketa kontingentea: lehorteen eta uholdeen kudeaketa kontingentea 

11. kapituluan aipatzen diren lehorteen eta uholde-arriskua kudeatzeko plan berezien bidez egiten 

da. Hori gorabehera, baliabideen inbentarioari buruzko atalak muturreko fenomeno hidrologikoek 

izan dezaketen bilakaerari buruzko informazioa ematen du. 

2018an egindako Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioaren berrikuspenean, Uholdeei buruzko 

Zuzentarauak ezarritakoaren arabera, klima-aldaketak emarien maiztasunean duen eragina 

                                                           
6Informazio hori CEDEXen Azterlan Hidrografikoen Zentroak prestatu du eta esteka honen bidez dago eskuragarri nazio-lurralde 
osorako:https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/ 

7Jatorrizko testuak 2027. urtea ezartzen du lehenengo zikloko plan hidrografikorako; denbora-epe hori sei urtez luzatuko da planen ondoz 
ondoko eguneraketetan. Ondorioz, bigarren zikloko planerako 2033. urtea izango litzateke eta 2039. urtea hirugarren plan hidrologikorako. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/


2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  35 

aztertu zen. Horretatik ondorioztatu zen prezipitazioen erregimeneko eta ebapotranspirazioko 

aldaketa horiek, 2100. urterako, aldaketa nabarmenak eragingo lituzketela uholdeen emarietan; 

errepikapen-denbora baxuentzat (10 urte), uholdeen emarien aldaketak nuluak izango lirateke 

edo beheranzko joera txiki bat izango lukete; errepikapen-denbora luzeagoetan (100 eta 500 urte), 

berriz, ereduek uholdeen emariak areagotuko liratekeela aurreikusten dute8. 

Planaren neurrien programak barne hartu du aipatutako lehorte-planak eguneratzeko azterlan 

teknikoak egitea, orain arte egindakoak baino probabilitate- eta arrisku-analisi sendoagoak 

garatzeko, KATELen aurreikusitakoaren arabera. Uholde-arriskuari dagokionez, klima-aldaketak 

demarkazioko uholde-erregimenean eta lotutako arriskuaren kudeaketan izan ditzakeen 

ondorioetan sakontzen jarraitzea proposatu da, lotutako ziurgabetasunari eta klima-aldaketara 

egokitzeko dauden estrategiei arreta berezia eskainiz9. 

2022/27 Plan Hidrologikoaren zirriborroaren neurrien programak 2015/21 Plan Hidrologikoan 

jasotako eta uholde eta lehorteei lotutako jarduketak barne hartu ditu, baita ezagutza hobetzearen 

ondoriozko neurri berriak eta beste plan batzuetan sartutako neurriak ere (UAKP, LPB, 

PNACC).Horrez gain, eta kontuan hartuta gai honek lotura duela GNEn aurrez aztertutako beste 

batzuekin, egoera indartu egiten da 2015/21 Plan Hidrologikoan gai nagusi horietarako 

aurreikusitako neurriak aplikatuta (GN, 9. zk. Hiria eta sakabanatutako biztanleak hornitzea; GN, 

18. zk. Sentsibilizazioa, prestakuntza eta partaidetza publikoa). 

2022/27 Plan Hidrologikoaren proiektuaren zirriborro honetan gai nagusi bakoitzerako hartutako 

neurrien helburua da eskarien eta baliabideen arteko balantzeari eustea, eta, berez, demarkazioak 

klima-aldaketaren aurrean duen kalteberatasuna eta muturreko fenomenoetan (lehorteak eta 

uholdeak) duen eragina murrizten duten neurriak dira. 

Era berean, 2022/27 Plan Hidrologikoaren zirriborro honetako neurrien programan 

klima-aldaketari lotutako jarduera-ildo espezifikoak jasotzen dira, CEDEXek 2017an Klima 

Aldaketaren Espainiako Bulegoarentzat egindako azterlanaren emaitzetatik eratorriak, besteak 

beste, Lehortearen Plana eguneratzeko azterlan teknikoak. 

4) Klima-aldaketak ziklo hidrologikoan eta ur-masetan dituen inpaktuen ezagutzaren jarraipena eta 

hobekuntza: UEZaren 8. artikuluaren arabera demarkazio hidrografiko bakoitzean eratu behar 

diren jarraipen-sareen artean, zaintzarako kontrol-programa batzuk egon behar dira. Programa 

horien helburua da, besteak beste, baldintza naturaletan epe luzera izango diren aldaketak 

ebaluatzeko informazioa izatea (UEZaren V. eranskinaren 1.3.1 atala). Ondorioz, 2021ean, 

erregistro-aldi bat izango da, eta epe hori, a priori, nahikoa izan daiteke arrazoi naturalen 

ondoriozko erreferentzia-baldintzetan deriba posibleari buruzko lehen azterlan batzuk 

planteatzeko; horien artean, klima-aldakuntzak eragindakoak har ditzakegu kontuan.Horregatik 

guztiagatik, plangintzaren hirugarren zikloan zehar, 2022/27 Plan Hidrologikoaren zenbait neurri 

                                                           
8Uraren Euskal Agentzia (2015). Klima-aldaketaren eragina EAEko uholde-arriskuan 

9H2O GUREA (2018) proiektua. Análisis de susceptibilidad torrencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco en un escenario de cambio 
climático. 

Gipuzkoako Foru Aldundia (2018). Klima-aldaketaren eragina Gipuzkoako uholde-arriskuan. 

Uraren Euskal Agentzia (2019). Klima-aldaketaren eragina Bizkaiko uholde-arriskuan 

Azti Tecnalia – Eusko Jaurlatitza (2018-2019). EAEko kostaldearen kalteberatasuna, arriskua eta egokitzapena klima-aldaketaren 
aurrean.KOSTEGOKI proiektua. 
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aurreikusten ditu klima-aldaketak ziklo hidrologikoan, ur-masetan eta lotutako ekosistemetan 

izango dituen eraginen aurreikuspenei buruzko zenbakizko kalkuluak indartzeko, 2021-2030 

PNACCren 6. ekintza-ildoarekin10 bat etorriz. 

2022/27 Plan Hidrologikoaren zirriborroak, egungo ezagutza-mailak ahalbidetzen duen heinean, 

informazio eguneratua ematen du, elementu naturalen eta faktore sozioekonomikoen 

kalteberatasuna baloratzen du, eta zehazten diren esposizioa eta kalteberatasuna murrizteko 

neurri zehatzak zehazten ditu, laugarren zikloko plan hidrologikoen hurrengo berrikuspenean 

sartzeko. Azken plan hori 2027. urtea amaitu baino lehen formalizatu beharko da. Horretarako, 

neurrien programak azterlan espezifiko horiek jasotzen ditu. 

Ondorio gisa, azpimarratu behar da klima-aldaketa eta horretara egokitzeko premia ukaezina 

plangintza hidrologikoarekiko zeharkako inguruabarra dela erabat, eta, horregatik, zaila dela 

egokitzapen hori sustatzeko neurri espezifikoak zehaztea; hala ere, NPn jarduera oso espezifikoak 

daude, batez ere ezagutza eta gobernantza hobetzeari lotutakoak, eta horiek aurreko puntuetako 

batzuei erantzuten diete, besteak beste, KATELi eta PNACCko ekintza-ildoei. 

2.1.2. Hiri-kutsadura 

Hiri-jatorriko kutsadura, behar bezala araztu ez diren hiriko hondakin-uren isurketek eta saneamendu-

sarearen gainezkatzeek eragindakoa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren ur-

ingurunearen arazo nagusietako bat da. 

Demarkazioaren lurralde-ereduaren ezaugarriak topografia malkartsu bat eta lurraldearen zatirik 

handieneko biztanleria-dentsitate handia dira, eta, horren ondorioz, ibai- eta estuario-ibar asko 

okupatu dira hiri- eta industria-erabilerarako, eta horien isurketek presio handia eragin dute, 

gehienbat, azaleko ur-masetan. Aitzitik, lurpeko ur-masen gaineko presioak ez dira handiak; izan ere, 

oro har, akuifero nagusien betetzeko eremuek ez dute hiri- eta industria-jarduerarik. 

Nahiz eta azken hamarkadetan ur-masen egoera nabarmen hobetu den administrazioek eta 

inplikatutako sektoreek hondakin-uren isurketen baldintzak hobetzeko egindako ahaleginari esker, 

batez ere hiriko hondakin-uren tratamenduari buruzko 91/271/EEE Zuzentarauak ezarritako 

betebeharren esparruan, nahikoa araztu ez diren isurketek arazo izaten jarraitzen dute eremu jakin 

batzuetan; izan ere, kutsadura organikoa eragiten dute, mantenugaiengatik, eta eragin handia dute 

adierazle biologikoak betetzean. Horrez gain, isurketek eta gainezkatzeek hondakin-uren euriteetan 

eragindako presioak arazoak sor ditzake eremu babestu jakin batzuetan, hala nola bainatzeko 

eremuetan, besteak beste. 

Hainbat dira demarkazioan oraindik dauden arazoen funtsezko arrazoiak. Alde batetik, oraindik 

gauzatu gabe dauden hiriko hondakin-uren saneamendurako eta arazketarako oinarrizko neurri 

jakin batzuk. Eremu horietan, hiriko hondakin-urak isurtzeak eta saneamendu-sareak gainezka egiteak 

sortutako kutsadurak inpaktu handiagoa eragiten du ur-masetan. Oro har, oinarrizko azpiegiturak 

egiteari buruzko neurriak bigarren zikloko Plan Hidrologikoan jaso ziren, baina oraindik badira gauzatu 

edo martxan jarri gabeko jarduerak. 

                                                           
10PNACC 2021-2030 planeko 8 lan-ildoetatik, ur-baliabideei buruzkoa 3.a da. Hemen 6 zenbakia jarri zaion ekintza-ildoa 3.6 gisa ageri da 
PNACC planean. 
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Bestalde, saneamendu- eta arazketa-sistemak ezarrita eta finkatuta dituzten ur-masa askotan ez dira 

ingurumen-helburuak lortu, honako arrazoi hauengatik: 

 Dauden arazketa-sistema jakin batzuk ez dira nahikoak 91/271/EEE Zuzentaraua edo lotutako ur-

masen helburuak betetzeko. 

 Saneamendu-sistema jakin batzuk hobetu egin behar dira; izan ere, azpiegiturak egoera txarrean 

daude, konexioak ez dira egokiak, parasito-urak daude, itsasoko ura iragazten da, etab. 

 Ur-masa askotan hiri-aglomerazioetako ibilguetara isurketak egitearen ondoriozko inpaktuak 

daude, baina ibilgu horiek oraindik ez daude saneamendu-sareetara konektatuta. 

Saneamendu- eta arazketa-sistemen gainezkatzeek ere eragin handia izan dezakete ur-masetan. Ildo 

horretan, demarkazioko bainatzeko guneei HUA jakin batzuen gainezkabideek eragiten dieten 

afekzioak aipatu behar dira, demarkazioan azken urteetako udetan gertatu direnak, eta, horren 

ondorioz, bainua murriztu egin behar izan zen zenbait hondartzatan. 

Garrantzitsua da kontuan hartzea, halaber, sare orokorrei konektatutako industria-isurketen arazoa; 

izan ere, ez badira behar bezala tratatzen, arriskuan jar dezakete HUAen funtzionamendu egokia. 

Aparteko aipamena merezi du substantzia preferenteen eta lehentasunezko substantziei buruzko 

arazoak, dagoeneko araututa baitaude, eta horietarako beharrezkoa da informazio zehatzagoa izatea 

hondakin-uren isurketei dagokienez. Kezka sortzen duten kutsatzaile emergenteei dagokienez, arautu 

gabeko hainbat produktu biltzen dituen kutsatzaile-talde bat da, jatorri eta izaera kimikoa 

ezberdinekoak, hala nola farmakoak, higiene pertsonaleko produktuak, pestizidak, konposatu 

perfluoratuak eta abar. Azken urteotan kezka berezia piztu dute, halaber, mikrokutsatzaileek eta, 

horien artean, mikroplastikoek, bereziki, haien kuantifikazioari eta ingurune naturalean duten 

eraginari buruzko ezagutza hobetzeko lan-ildoak garatuz, Europar Batasunak sustatutako Zero 

Kutsaduraren Estrategiarekin bat datozen balizko ekintzak ebaluatu ahal izateko. 

Azkenik, azpimarratzekoa da demarkazioaren eremu zehatzetan uren zerbitzuetako erakunde txikiak 

daudela, kudeaketa tekniko eta ekonomikorako gaitasun mugatuarekin, beraz, zailagoa da zerbitzu 

horiek eraginkorrak izatea eta UEZak nahiz bestelako erkidegoko zuzentarauek ezarritako politikak 

aplikatzea. 

Laburbilduz, ondoriozta daiteke demarkazioan saneamendu- eta arazketa-sistemak hobetzeko azken 

urteetan biziki lan egin dela eta azaleko ur-masen gehiengoan egoera hobetu dela. Hala eta guztiz ere, 

neurrien programan aurreikusitako jarduketa guztiak ez dira gauzatu eta, ondorioz, eremu jakin 

batzuetan oraindik hiriko hondakin-urek sortutako kutsadurak aipagarria izaten jarraitzen du, beraz, 

lanari eutsi behar zaio. Horretarako, ezinbestekoa da neurrien programan dauden jarduketak 

gauzatzeko orduan erantzukizuna duten administrazio guztiek parte hartu eta bultzatzea. 

Arazo honi aurre egiteko planteatzen den jarduketa-planaren oinarriak dira, batik bat, hiriko hondakin 

uren 91/271/EEE Zuzentaraua eta Uraren 200/60/EE Esparru Zuzentarauaren ingurumen-helburuak 

betetzeko beharrezkoak diren neurriak identifikatzea eta horiei lehentasuna ematea. Hala, 

saneamendu- eta arazketa-zerbitzuak bermea ziurtatzeko, bost jarduketa-ildotan egituratzen da:  

A. Arazketa-azpiegitura berriak ezartzea. Funtsezkoa da egitear dauden saneamenduko eta 

arazketako oinarrizko azpiegiturak osatzea, aintzat hartuta 91/271/EEE Zuzentarauak xedatutakoa, 

baina, gainera, UEZak zehaztutakoarekin bat etorriz, masa hartzaileetan ingurumen-helburuak 

betetzen direla bermatuta ere. 
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B. Lehendik dauden saneamendu- eta arazketa-sistemen eraginkortasuna hobetzea trantsizio 

hidrikoaren agertoki eta helburu berrietara egokitzeko. 2027ra arteko NPak zenbait neurri ditu, eta 

horien helburua da araztegiak hobetu eta egokitzea, horiekin zerikusia duten masetan 

ingurumen-helburuak betetzen direla hobe bermatzeko, baita 91/272/EEE Zuzentarauaren 

baldintzetara moldatzeko ere. Arazketa hobetzeaz gain, jarduketa ugari planifikatzen dira konektatuta 

ez dauden isuriak saneamendu-sistemei konektatzeko eta saneamendu-sistema zehatzak eraberritu 

eta hobetzeko, baita behar bezala mantentzeko ere.  

C. Saneamenduko hodi-biltzaile berriak, hiri-aglomerazioak integratzeko eta lurralde-antolaketa 

zein haien isurien kudeaketa optimizatzeko. Demarkazioan neurri ugari sartu dira jarduketa-ildo 

honetan, batzuk oso garrantzitsuak, eta gehienak, dagoeneko, aurreko plan hidrologikoaren 

plangintza-epealdietan ageri dira.  

D. Saneamendu-sareko gainezkatzeak kontrolatzeko neurriak. Plangintza-ziklo honetan, 

garrantzitsua da euriteetan gertatzen diren gainezkatzeak kontrolatzea eta ingurunean dituen 

ondorioak hobeto ezagutzea. Hainbat jarduketa proposatzen dira HUAetara bidalitako bolumenak 

eusteko edo erregulatzeko, eta jarduketa garrantzitsuenak ekaitz-tangak dira. 

Ministerioak jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehazten eta 

garatzen dituzten arau teknikoak garatzen dituen bitartean, beharrezkotzat jotzen da gainezkatzeen 

minimizazioan aurrera egitea ahalbidetuko duten arauak ezartzea. 

E. Bestelako neurriak. Beste neurri batzuk daude, ezagutza hobetzeari edo azterlan bereziak egiteari 

lotuta, hala nola masa zehatzetan presioei buruzko xehetasun azterlanak edo urgaineratutako 

kutsatzaileei buruzko azterlanak ala kudeaketaren inguruko alderdiak. Horietan guztietan oso 

garrantzitsua da uren zerbitzuen erakunde kudeatzaileen eta administrazio hidraulikoen arteko 

lankidetza. 

Gai honen garrantzia plan hidrologiko honen araudian islatu da. Ildo horretatik, ingurumen-helburuak 

lortzeko xedapenak sartu dira. 

2.1.3. Alterazio morfologikoak 

Alterazio morfologikoak eta jabari publikoaren okupazioa izan daitezke Kantauri Ekialdeko DHaren 

ingurune urtarrean arazo nagusiak. Are gehiago, baliteke epe luzera erronkarik garrantzitsuenak izatea 

azaleko ur-masen ezaugarri morfologikoak eta horiekin zerikusia duten ekosistemak leheneratu edo 

hobetzea eta eraginkortasunez babestea, demarkazioko azaleko ur-masen egoera hobetzeko.  

Demarkazioko erliebearen ezaugarriak (topografia malkartsua eta mendiz inguratutako haranak) eta 

lurralde honetako biztanleria-dentsitate handia direla bide, demarkazioko ibai- eta estuario-ibarrak 

hiri-, industria- eta nekazaritza-erabilerarako okupatu dira eta, aldi berean, garraio-bideen sare trinkoa 

eraiki da. Batzuetan, okupazioak ibilguei ere eragin die, estali baitira. 

Eremu horiek okupatu direnean hainbat obra egin dira, hala nola harri-lubetak, hormak, bideratzeak, 

ur-ibilguen trazadura aldatzea, etab. Halaber, okupazioekin eta jarduketekin ibaiertzetako 

landaretza-estaldura desagertzen da. Estuarioei eutsiz, morfologia aldatu da eta, bide batez, mareen 

arteko gainazala galdu da eta kanalizazioak, dragatze-prozesuak eta horien ertzak artifizialtzea ekarri 

ditu. Azkenik, ibaietako baliabideen aprobetxamenduak alterazio ugari sortu ditu. Arlo honetan 
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nagusiki azpimarra daiteke presak eta presa txikiak eraikitzea. Alterazio morfologiko horiek guztiek 

aldaketa drastikoak sortu dituzte ur-masa askoren baldintzetan. 

Aurreko plangintza-zikloek zenbait jarduketa-ildo planteatu dituzte arazo horri aurre egiteko. Garapen 

berriak urrunduta, azaleko ur-masak babesteko eta degradazioa morfologikoa gelditzeko estrategiak 

sartu dituzte, eta, horretarako, uholde-arriskuaren arabera lurzoruaren erabilerak arautu dituzte. 

Horrez gain, egiturazko jarduketak baldintzatu dituzte, bakarrik hiri-eremu finkatuetan eta ur-masen 

ingurumen-helburuekin bateragarriak izateko diseinuetan gauzatze aldera, degradazio ez 

adierazgarriaren printzipioa oinarritzat hartuta. Era berean, berariazko jarduketa-ildoak definitu dira 

ibaiertzak, barne-hezeguneak, estuarioak eta kostaldeak leheneratu edo berreskuratzeko, baita 

ur-masen luzerako jarraipena hobetzeko ere. Azkeneko kasuan, presa txikiak deuseztatu dira edo 

ingurumenaren ikuspegitik hobetu.  

Duela gutxi demarkazioko presio morfologikoak modu xehatuan eguneratu dira, eta, emaitzen 

arabera, neurri batean eutsita daude, lehenengo plangintza-zikloan zeuden alterazioekin alderatuz 

gero. Dena den, aintzat hartuta arazoaren garrantzia, ezinbestekoa da degradazioa gelditzeko 

ahaleginekin jarraitzea eta ibaiertzak, barne-hezeguneak, estuarioak eta kostaldeak zaharberritze eta 

leheneratze-jarduketak gauzatzera, baita oztopoak iragazkortzera ere baliabide ekonomiko gehiago 

bideratzea. Gainera, ur-masa zehatzetan proiektu garrantzitsuagoak gauzatu behar dira. 

Planteamendu hau berretsi zen GNEren fasean izandako eztabaidan. Hartan gehienak ados zeuden 

ausarki eutsi behar zitzaiola zaharberritze hidromorfologikoari, inbertsio handia eskatu arren. Halaber, 

planteamendua Europako estrategia berrien ildotik doa: Europako Itun Berdea, orokorrean, eta 

2030erako Biodibertsitateari buruzko EBren Estrategia, bereziki.  

Arazo honi aurre egiteko neurrien programan sartutako jarduketak aldatu gabeko baldintzetara iritsi 

arte ingurumen-baldintzak hobetzeko dira. Gainera, naturan oinarritutako konponbideak aplikatzen 

dira, ibai, aintzira eta hezeguneei, baita tarteko urei eta kostaldekoei ere, berezkoa duten 

bilakaera-eremua emanez. 

Plan Hidrologikoak zenbait jarduketa-ildo planteatzen ditu hirugarren plangintza ziklo honetan 

(2022-2027), beste batzuekin batera, ekosistema urtarrak eta haien biodibertsitatea leheneratu eta 

babesteko: 

A. Degradazio morfologikoaren aurka azaleko ur-masak babesteko neurriak. Uren eta kostaldeen 

arloan xedapen orokorrak aplikatzen dira, uholde-arriskuaren arabera, lurzoruaren erabilera arautzeko 

berariazkoak barne. Plan Hidrologikoaren eta Uholde Arriskuen Kudeaketa Planaren helburuak eta 

neurriak batzea eta arriskugarritasun nahiz uholde-arriskuen mapen kartografian jabari publiko 

hidraulikoaren mugei erreparatzea funtsezkoa da babesaren helburua ziurtatzeko. 

B. Ibaiertzak eta barne-hezeguneak leheneratu eta berreskuratzea. Ibaiertzak eta barne-hezeguneak 

leheneratu eta berreskuratzeari dagokionez, ahaleginak egin behar dira, batetik, ingurumen-helburuak 

betetzea ahalbidetuko duten proiektu garrantzitsuak gauzatzeko eta, bestetik, jarduketa txikiagoak 

(hormak, orbanak kentzea, etab.) bultzatzeko, batzuetan aukerak eraginda. Orokorrean, lehentasuna 

eman nahi zaie leheneratze-, berreskuratze- eta landareztatze-jarduketei demarkazioko ibai-tarteetan 

eta barne-hezeguneetan, bereziki eremu babestuetako erregistro-tipologia zehatzetan. Ildo horri 

jarraikiz, aipamen berezia egin behar zaie Natura 2000 Sareko eremuei. Horietarako beren 

kudeaketa-planek leheneratze- edo berreskuratze-neurri ugari planteatzen dituzte, eta erabat ados 
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daude plangintza hidrologikoaren helburuekin. Are gehiago, haien finantzaketa Natura 2000 Sareko 

Lehentasunezko Ekintza Esparruan (2021-2027) aurreikusten da. 

C. Estuarioak eta kostaldeak mantendu eta hobetzea. Ur kontinentaletarako adierazitako moduan, 

ahaleginek erreparatu behar diote leheneratze-proiektu handiak gauzatzen saiatzeari eta jarduketa 

txikiagoak bultzatzeari. 

D. Presa txikiak kentzea edo ingurumenaren ikuspegitik egokitzea. Plan Hidrologikoak, aintzat 

hartuta zeharkako oztopoen inguruan egitear dagoen lan izugarria, lehentasunezko irizpideak zehazten 

ditu jarduketen kostu-onura erlazioa gehienekoa izateko. 

Gai honen garrantzia plan hidrologiko honen araudian islatu da, eta xedapen desberdinak ditu presio 

morfologikoak arintzeko. 

2.1.4. Emari ekologikoen erregimena ezartzea 

Ur-masen erregimen hidrologikoek, bereziki ibai eta hezeguneetan, bateragarriak izan behar dute 

ingurumen-helburuak lortzearekin. Xede horrez, arroetako plan hidrologikoei dagokie emari 

ekologikoen araudia definitzea. Hala, ibaietan eta tarteko uretan ezarri behar diren erregimenak eta 

aintzira nahiz hezeguneen behar hidrikoak zehaztuko dituzte. 

Emari ekologikoak definitzea eta ezartzea arintze-neurriak dira, giza ekintzek eragindako alterazio 

hidrologikoen alterazioak mugatzeko, eta ingurumen-helburuak arriskuan ez jartzeko. 

Emari ekologiko horiek ez dira lortu beharreko erregimen hidrologikoak, hau da, helburutzat har 

litezkeen emariak. Erregimen hidrologiko zirkulatzaileari jartzen zaizkion aurretiazko murrizketak edo 

mugak dira, ekintza antropogenikoaren ondorioz ur-masak ez narriatzeko edo, beharrezkoa bada, 

berreskuratzeko. 

Emari ekologikoak teknikoki zehazteko eskumena administrazio hidraulikoei dagokie, kasu honetan, 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoari eta Uraren Euskal Agentziari, baina plan hidrologikoaren 

helburua ez da bakarrik errespetatu behar diren emari ekologikoak adieraztea, baita eraginkortasunez 

ezartzen laguntzea ere. Horretarako, gainerako agintaritza eskudunekin, erabiltzaileekin eta 

eragindako gainerako eragileekin plangintza-prozesuak berezkoa duen elkarrizketa-prozesu parte 

hartzailea erabiltzen da. Praktikan, bi erakundeek bigarren plangintza-zikloan amaitu dituzte itun-

prozesuak, araudi aplikagarrian (bereziki, PHJ) oinarrituta garatu ostean, beraz, egun, demarkazioan 

indarrean dauden aprobetxamenduek Plan Hidrologikoaren Araudian zehazten den emakidaren 

tituluan definitutako emari ekologikoen erregimena dute. 

Gainera, administrazio hidraulikoek emari ekologikoen erregimenak jarraitu eta kontrolatzeko 

programak gauzatu dituzte, bai ur-masan orokorrean, baita aprobetxamendu zehatzetan ere. 

Lehenengo kasuan, demarkazioko sare foronomikoen informazioa izan dute, bigarrenean, berriz, 

ur-gorako eta ur-beherako emari puntualak erabili dituzte. Kontrol horiei esker, demarkazioan arloak 

dituen arazo nagusiak jarraitu eta baloratu, titularren arau-hausteak detektatu eta 

administrazio-neurri egokiak hartu dira. Emaitzak emari ekologikoen betetze-mailari buruzko 

berariazko jarraipen-txostenetan adierazi dira, eta eskura daude demarkazioko administrazio 

hidraulikoen webgunean. 
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Jarraipen-programen emaitzekin bat etorriz, demarkazioaren eremuan inpaktu adierazgarrienak 

honako hauei lotuta daude: 

 Ustiaketa-sistema zehatzak hornidura-berme urriarekin. Inpaktu larrienak, Oka arroan, 

Busturialdeko hornidura-sisteman daude. Azpiegiturak modu garrantzitsuan indartu behar dira, 

eta ur-masetan ez dago bateragarritasunik hornidura-bermearen eta emari ekologikoen 

erregimenaren artean. Hala, hargune batzuetatik uretan behera, udan, ibaiak eta errekak erabat 

lehorrak daude. Beste arro batzuetan ere hornidura-sistemak indartu beharko dira emari 

ekologikoak betetzen direla ziurtatzeko, gutxienez, tarte zehatzetan. 

 Aprobetxamendu hidroelektriko zehatzen by-passek eragindako ibai-tarteak, non batzuetan ur 

gehiegi atzeratzen duten. Aprobetxamendu jakin batzuetan ur-emarien neurketak egin dira, eta 

argi utzi dute zentral hidroelektriko zehatzek ez dutela emari ekologikoen erregimena bete, beraz, 

zehapen-espedienteak izapidetu zaizkie. 

Arazo horiek konpontzeko neurrien programak hurrengo jarduketa-ildo hauek ditu:  

A. Hornidura-sistemak indartzea, harguneek emari ekologikoen erregimenari eragiten badiote. 

Hornidura-sistema zehatzen zeregina eta, aldi berean, harguneekin zerikusia duten uretan emari 

ekologikoen erregimenak bermatzeko egiturazko neurriak dira. Halaber, eskariak kudeatzeko neurriak 

sartzen dira. 

B. Emari ekologikoen erregimenak betetzen direla jarraitzeko programak. Oinarrizko ardatza da 

moldatzeko ezarpen-prozesuan, bai ur-emaria neurtzeko estazioen sarearen bitartez, bai dauden 

aprobetxamenduen baldintzak berariaz kontrolatzearen bidez, xede horrez uren arloan xedapen 

arauemaile orokorrek eta Plan Hidrologikoak berak adierazitakoa betetzen dela egiaztatzeko. 

2022-2027 plangintza-ziklorako jarraipen-programa zehatzagoak eta xeheagoak garatzea planteatzen 

da, ez betetzeak antzemate aldera. Horrez gain, eskakizunak betetzen ez dituzten aprobetxamenduak 

identifikatu nahi dira. 

C. Emari ekologikoen erregimenean doikuntzak eta hobekuntzak. Moldapen-jarraipenarekin, 

beharrezkoa izanez gero, hasieran definitutako erregimena hobetuko da. Horretarako, emari 

ekologikoen erregimenaren eta ur-masen egoeraren arteko erlazioa ziurtatzen duten azterlanak 

egingo dira. Horiek direla bide, emari ekologikoak egokitu edo hobetuko dira eremu babestuetan eta, 

bereziki, ibai-erreserbatan, Natura 2000 Sareko guneetan eta HEIko hezeguneetan edo Ramsar 

zerrendan sartuta daudenetan. Azterlan horiek aukera emango dute ibai-ibilguekin lotutako espezieen 

behar hidrikoak ezagutzeko, hala nola muturluze piriniotarrarena (Galemys pyrenaicus) edo bisoi 

europarrarena (Mustela lutreola), etab. 

Plan Hidrologikoaren Araudiak emari ekologikoen erregimenak zehaztu eta aplikatzeari buruzko 

xedapenak ditu.  

2.1.5. Eremu babestuekin lotutako habitatak eta espezieak babestea (Natura 2000 Sarea) 

Ezinbestekoa da ekosistema urtar eta lehortarren egitura eta funtzionaltasuna kontserbatu eta 

berreskuratzea gure ur-masen ingurumen-helburuetara iristeko eta klimaren aldaketara 

moldapen-gaitasuna hobetzeko. Beraz, oinarrizkoa da biodibertsitatea segurtasun hidrikoaren 

agertokiaren barruan txertatzea. Hala, ekosistemen zerbitzuak emango dira, klimaren aldaketaren 

aurrean erresilientziari laguntzeko. 
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Planteamendu honekin bat, biodibertsitatea kontserbatu, babestu eta, bidezkoa bada, leheneratzea 

funtsezko ardatz bihurtuko da hurrengo hamarkadetako politika europarrean. Zenbait estrategia 

europarrek, hala nola 2030erako Biodibertsitate Estrategiak, alderdi horiek azpimarratzen dituzte 

pertsonen, klimaren eta planetaren onuran.  

Biodibertsitatea (habitatak eta espezieak) babesteko habitat eta hegaztiei buruzko zuzentarauak EBn 

erreferentziako esparru europarra dira. Horrenbestez, oinarrizko tresna dira biodibertsitateari buruzko 

estrategia europarra garatzeko. Horretarako, Natura 2000 Sarea izeneko kontserbazio-eremu 

bereziekin (Batasunaren Garrantzizko Lekuak (BGL), Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak (HBBE) 

eta Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE)) bat datorren sare ekologiko europarra sortzea planteatzen 

da.  

Bestalde, UEZak helburutzat du degradazio osagarri oro prebenitzea eta ekosistema urtarren egoera 

eta, ur-beharrei dagokienez, ekosistema urtearren mendeko ekosistema lehortarren eta hezeguneen 

egoera babestu zein hobetzea. Helburu horrekin, Eremu Babestuen Erregistroa (6. art.) sortzen du. 

Horretan, demarkazio hidrografikoan dauden eremu guztiak azalduko dira, berariazko erkidegoko 

arauaren babesean, babes berezia izateko izendatu badira. Hala, besteak beste, erreparatuko zaie 

habitata eta espezieak babesteko arauei, uraren egoera mantendu edo hobetzea xede, horretarako 

faktore garrantzitsua izanez gero. 

2022-2027rako Kantauri Ekialdeko DHaren Plan Hidrologikoaren berrazterketa honetan sartu den 

Eremu Babestuen Erregistroak (EBE), eremuan, Natura 2000 Sareko guneak multzokatzen ditu, baldin 

eta, urari zuzenean lotuta, habitaten zuzentarauaren I. eranskineko habitataren edo II. eranskineko 

espezieen ordezkaritza adierazgarria badute. HBBE-en kasuan, hegaztien zuzentarauko I. eranskineko 

espezieak, urari lotutakoak, hartu dira aintzat (4. art.).  

Gaur egun Kantauri Ekialdeko DHaren EBEak ingurune hidrikoarekin lotuta 6 HBBE eta 39 KBE ditu. Bi 

babes-irudiak zati batean gainjartzen dira, beraz, EBE-en Natura 2000 Sareko eremuen azalera gutxi 

gorabehera 1.167 km²-koa da, hau da, demarkazioko azalera guztiaren % 18 inguru.  

Eremu babestuekin zerikusia duten habitatak eta espezieak babesteari dagokionez, dagoeneko 

bigarren plangintza-zikloan plangintza hidrologikoari eremu babestuekin lotutako habitat eta 

espezieen kontserbazio-arauak eta -helburuak eransteko konpromisoa landu zen. Plangintza-ziklo 

berri honetarako, argi gelditu zen asmo handiz konpromiso horretan aurrerapausoak eman behar 

zirela, eta Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren GNEn gai garrantzitsutzat jo da. Zehazki, 

gaia 8. fitxan (“eremu babestuekin lotutako habitatak eta espezieak babestea”) aztertu zen.  

Bestalde, GNBEren jendaurreko kontsultaren fasean oso orokortua izan zen 

administrazio-koordinazioa hobetzearen gaia, batez ere Natura 2000 Sarea planifikatu eta kudeatzeko 

aginpidea duten administrazioen konpromisoa behar denean.  

Laburbilduz, bigarren plangintza-zikloan hasitako planteamendua oraindik baliozkoa da 

plangintza-ziklo berri honetarako, baina orain sakondu egin behar da, urari lotutako habitatak eta 

espezieak kontserbatze aldera neurriak eta jarduketak aplikatzeko orduan koordinazio eta zehaztapen 

handiagorantz aurrerapausoak emateko. Helburua da bi planen (Natura 2000 Sareko eremuen 

kudeaketa planak eta Plan Hidrologikoa) helburuak hobe bateratzea.  

Gaiari eutsiz, bi plangintzak hobe integratzeari begira alderdi nabarmengarria da 2021-2027rako 

Natura 2000 Sarearen barruan Lehentasunezko Ekintza Esparrua (LEE). Bat dator hirugarren 

plangintza-zikloaren denboraldiarekin. LEE hori autonomia erkidegoek egin zuten, Estatuko 
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Administrazio Orokorrarekin koordinatuta, eta MITERDek Europar Batzordeari bidali zion 2020ko 

martxoan. Horren arabera, aipatutako denboraldian Natura 2000 Sarerako urte anitzeko 

finantzaketa-esparrua zehaztu da.  

LEEan finantzaketa-beharrak eta -lehentasunak identifikatzen dira, Natura 2000 tokietarako zehazten 

diren berariazko kontserbazio-neurriekin zuzeneko lotura badute, toki bakoitzak espezie eta 

habitat-mota bakoitzerako dituen kontserbazio-helburuetara iristeko.  

Laburbilduz, finantzaketa-konpromiso honi esker, Kontserbazio Bereziko Eremuen eta Hegaztientzako 

Babes Bereziko Eremuen kudeaketa-neurriak hobe txertatzen dira plangintza hidrologikoan.  

Aurrekoa abiapuntutzat hartuta, hirugarren plangintza-ziklo honetan funtsean aukeratu da aurreko 

plangintza-zikloan definitutako lan-ildoei eustea, baina administrazio eskudunen arteko ahaleginak eta 

koordinazioa indartu eta biziagotuta, Kantauri Ekialdeko DHaren Plan Hidrologikoan, ekosistema 

urtarrak eta biodibertsitatea leheneratu eta babestera bideratutako ekintza-ildoen esparruan, BESak 

dituen eremuetako kontserbazio-helburuak eta -neurriak oso-osorik txertatzeko. 

Hitz batez, eremu babestuetako helburuak plangintza hidrologikoan txertatu eta sartzeko, nagusiki, 

Plan Hidrologikoaren bi tresna erabiltzen dira:  

Araudia; besteak beste, sartzen dira Eremu Babestuen Erregistroari eta eremu babestuetako 

ingurumen-helburuei buruzko artikuluak. 

Neurrien programa; erkidegoetako dekretuetan aurrez ikusitako jarduketak ditu, haiek Natura 2000 

Sareko eremuak kudeatzeko tresnak onetsi ostean, betiere plangintza hidrologikoarekin harremana 

badute. Azaldutakoari jarraikiz, neurri hauek Kantauri Ekialdeko Demarkazioaren eremuan autonomia 

erkidegoek egindako 2021-2027rako Lehentasunezko Ekintza Esparruan finkatzen dira. 

Jarduketa hauek Plan Hidrologikoaren Neurrien Programan sartzeko, lehenik eta behin, dokumentu 

horietatik datozen neurri guztiak hautatu dira, baldin eta Neurrien Programako jarduketa-ildoekin 

harremana badute. Ondoren, sailkatu eta Neurrien Programan dagokion kapituluan sartu dira, aintzat 

hartu behar diren bestelako ekimen edo programez gain.  

Izaeraren arabera, neurri horiek Neurrien Programako honako azpitalde edo jarduketa-ildo hauetan 

txerta daitezke: 

 Dauden saneamendu- eta arazketa-sistemak egokitzea. Saneamendu eta arazketako 

azpiegitura berriak ezartzea. Arazketa-sistemen eraginkortasuna hobetzea trantsizio 

hidrikoaren agertoki eta helburu berrietara egokitzeko. 

 Emari ekologikoen erregimenean doikuntzak eta hobekuntzak egitea. 

 Estuarioak eta kostaldeak mantendu eta hobetzea eta itsasertza egokitzeko aztertzea.  

 Ur-masak babesteko neurriak ezartzea. 

 Ibaiertzak eta barne-hezeguneak leheneratu eta berreskuratzeko neurriak. Presa txikiak 

kendu eta ingurumenaren ikuspegitik egokitzea eta oztopoak egokitzeko aztertzea. 

 Espezie inbaditzaileak kontrolatzeko neurriak ezartzea. 

 Ingurune hidrikoa kontrolatu eta jarraipena egiteko sareak ezartzea. 
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Adibide bakarra aipatzeagatik, garrantziari erreparatuz, nabarmen daiteke “Jaizkibelgo iparraldeko 

mendi-mazelen erreka eta akuiferoetatik emariak ateratzeko berariazko protokoloa”, Ulia (ES2120014) 

eta Jaizkibel (ES2120017) Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen dituen ekainaren 4ko 357/2013 

Dekretuak aipatutakoa. Helburua da funtsezko espezie eta habitaten kontserbazio-baldintzak 

mantentzeko emariak bermatzea. Uraren Euskal Agentziak egin du, eta ur-bilketetarako eta 

ustiaketa-arau zehatzak diseinatzeko erabili da Plan Hidrologiko honetan eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Barne Arroen Lehorteei buruzko Plan Berezian. 

Ur-masen egoera ona izatea lortzeko, azpimarratu behar da Natura 2000 Sareko eremuen 

kudeaketa-planek ez dutela sartu UEZak uren arloan xedatutakoekiko eskakizun osagarririk, adibidez, 

eskakizun osagarriak adierazle fisikoen, biologikoen, hidromorfologikoen arloan, 

ingurumen-emarietan, eta abarretan. Hala eta guztiz ere, zenbait aurreikuspen dituzte helburuetarako 

alderdi nabarmenak hobeto ezagutzeko (adibidez, interes komunitarioko habitat eta espezieetarako 

emari ekologikoak zehaztea, eremu horietan oinarrizko elementuak baitira, eta plan hidrologiko hau 

egiteko erabili da). Gainera, protokoloak zehaztu dituzte erabilera zehatzek habitat edo espezie 

babestuetan ez dutela eragiten ziurtatzeko (hala nola Jaizkibelgo iparraldeko mendi-mazelaren 

aprobetxamenduei buruzko ustiaketa-protokoloa). 

2.1.6. Espezie aloktono inbaditzaileak 

Espezie aloktono inbaditzaileek arazo ekologikoa sortzen dute, baita, batzuetan, lehen mailako arazo 

sozioekonomikoa ere. Azkenaldi honetan, aparteko dimentsioa hartu du arazo horrek, eta NKNBk 

(Natura eta Baliabide Naturalak Kontserbatzeko Nazioarteko Batasuna) biodibertsitatea galtzearen 

bigarren kausatzat jotzen du habitaten suntsipenaren atzetik. Egoera larriagotu egiten da ekosistema 

bereziki kalteberetan eta orokorrean degradatuta daudenetan, esaterako, ur kontinentaletan. 

Zientzialarien komunitatea bat dator, oro har, kontrol-neurri eraginkorrik hartzen ez bada, 

inbasio-tasak gora egiten jarraituko duela eta naturarako eta gure osasunerako arriskuak larriagotu 

egingo direla baieztatzean. Testuinguru horretan, klima-aldaketa espezie exotiko inbaditzaileak 

ugaritzea erraztuko duen faktore nagusietako bat da, eta, batik bat, ur kontinentaletako ekosistemak 

pairatuko dute klima-aldaketaren eragina. Natura Leheneratzeko Europako Batasuneko Planak, zeina 

hemendik 2030era biodibertsitateari buruzko EBren Estrategiaren parte den, espezie inbaditzaileen 

aurkako borroka du bere helburu nagusien artean.  

Demarkazio honetako ur-ingurunean dauden flora-espezie inbaditzaileen artean, honako hauek 

nabarmentzen dira: Baccharis halimifolia (txilka), Cortaderia selloana (Panpa-lezka), Fallopia japonica 

(fallopia), Helianthus tuberosus, Ipomoea indica, Oenothera glazioax, Piditerocaracia x rehderiana, 

Buddleja davidii, Robinia pseudoacacia (sasiakazia), Arundo donax (kulmoa), Spartina alterniflora eta 

Spartina patens.  

Ur-inguruneari lotutako fauna-espezie inbaditzaileen artean, printzipioz arrisku handiena dakarten 

espezieak nabarmendu daitezke, besteak beste: Pacifastacus leniusculus (Pazifikoko karramarroa), 

Procambarus clarkii (paduretako karramarroa), Cyprinus carpio (karpa), Lepomis gibbosus, Micropterus 

salmoides (amerikar perka), Gambusia holbrooki, Alburnus alburnus (aburna), Myocastor coypus 

(koipua), Ondatra zibethicus (arratoi musketaduna) eta Mustela vison (bisoi amerikarra). Bestalde, 

2011n zebra-muskuilua (Dreissena polymorpha) Kantauri Ekialdeko DHn (zehazki Undurragako 

urtegian) antzeman zenetik, espezieak bere eremua azkar hedatu zuen hurrengo urteetan, eta gero 
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egonkortu egin zen. Berriki, espezie horretako animalia helduen presentzia antzeman da Aixolako 

urtegian. 

Hori dela eta, gaia garrantzitsua da Kantauri Ekialdeko DHn, eta hala tratatu zen gaia plangintza 

hidrologikoaren bigarren zikloan zehar. Ziklo horretan egindako kontrol-eta erauzte-lanen ondorioz, 

esan daiteke egoera asko hobetu dela espezie jakin batzuei dagokienez (Baccharis halimifolia, Fallopia 

japonica, bisoi amerikarra edo koipua); aitzitik, beste kasu batzuetan (paduretako karramarroa eta 

Pazifikoko karramarroa, adibidez) zailagoa da egoera kontrolatzea.  

Hirugarren plangintza-ziklo honetako neurrien programa egiteko, ezinbestekotzat jo da, arazo horri 

dagokion inbertsioan ahaleginari eusten edo ahalegin handiagoa egiten saiatzeaz gain, planteamendu 

estrategiko eta koordinatu bat egitea; betiere, aintzat hartuta bigarren plangintza-zikloan egindako 

lanen emaitzak eta gai hori jorratzen ari diren administrazio eskudunen arteko jarduketak 

koordinatzeko beharra.  

Eskumenen alderdi hori oso garrantzitsua da beharrezko jarduketei aurre egiteko eta arazoari 

hirugarren ziklorako ikuspegi orokorrago batetik heltzeko espezieen inbentario egokiak oinarri hartuta, 

tratamendu-metodologia eraginkorrenak aplikatuta eta gaiaren inguruko eskumenak dituzten 

administrazioen arteko koordinazioari helduta. Ikuspegi honek eskatzen du espezie exotiko 

inbaditzaileen hedapena sortzen duten kausen aurrean ekitea. Adibidez, funtsezkoa da degradazio 

hidromorfologikoa leheneratzea espezie inbaditzaileen arazoari aurre egiteko, baita ibaiak berriro 

bertakotzera bideratutako jarduerak gauzatzea ere; bereziki, gure demarkazioan, ibaiertzetan bertako 

espezieak landatu behar dira. Halaber, funtsezkoa da plangintza hidrologikoaren esparrutik haratago 

badoa ere, espezie exotiko inbaditzaileen salerosketaren problematikari heltzea; arazo hori bereziki 

larria da ur-inguruneetan, non, esate baterako, etxeko terrariumetan eta akuarioetan egoten diren 

espezie inbaditzaileen aleak etengabe sartzen diren. 

Horrenbestez, eta Kantauri Ekialdeko Demarkazioko PHa berrikusteko GNEan (2022-2027) egindako 

diagnosiaren eta hartutako erabakien arabera, neurrien programa honako jarduera-ildo hauen 

inguruan egituratzen da: 

A. Estrategia edo plan integratuak egitea demarkazioko espezie konkretu adierazgarrienetarako, hala 

nola Fallopia japonica, Dreissena polymorpha (EAEn badu jarduera-plan bat, aldian behin eguneratzen 

dena), Baccharis halimifolia, Cortaderia selloana, Helianthus tuberosus, Ipomoea indica, Oenothera 

glazioviana, Crocosmia crocosmiiflora, Pterocarya x rehderiana, Robina pseudoacacia, Arundo donax…; 

Europar Batasunak espezie kezkagarrien zerrendan sartutakoentzat (Myriophyllum heterophyllum edo 

M. aquaticum); edo Europan mehatxatuta dauden espezien Zerrenda Gorriko espezie basatientzako 

mehatxu handiagoa diren beste batzuentzat. Kontua da irizpideak, gidalerroak eta lehentasun 

komunak ezartzea eta administrazio eskudunen artean lan koordinatuagoa eta eraginkorragoa 

erraztea. 

B. Espezie inbaditzaileak kontrolatu edo desagerrarazteko neurriak, espezie inbaditzaileak 

kontrolatzeko edo desagerrarazteko administrazioek aspalditik egiten dituzten lanekin jarraituta. Lan 

horiek arlo horretako administrazio eskudunek finkatutako jarduera-ildoen parte dira. 

C. Zebra-muskuilua kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko neurriak. Zebra-muskuilua (Dreissena 

polymorpha) demarkazioan egoteari lotutako problematikaren garrantzia dela eta, egokitzat jo da 

horri buruzko jarduera-ildo espezifiko bat ezartzea. Martxan dauden eta Euskadin zebra-muskuiluak 
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kontrolatzeko Ekintza Planaren barruan dauden lanei jarraipena ematea proposatu da, baita behar 

diren edukiak eguneratzea ere. 

Gai honen garrantzia plan hidrologiko honen Araudian ere islatu da. 

2.1.7. Hiria eta sakabanatutako biztanleak hornitzea 

Hiriaren hornidurako eta saneamenduko zerbitzuak agente-sare batek ematen ditu demarkazioan. 

Sare horrek barne hartzen ditu lurraldeko eremu zabaletan zerbitzua ematen duten partzuergo eta 

mankomunitate handiak eta orokorrean toki-administrazioek kudeatzen dituzten hornidura-sistema 

txikiak; azken horiek tamaina txikiko guneak eta sakabanatutako biztanleria hornitzeaz arduratzen dira. 

Partzuergoko arlo horien kudeaketa-eredua heterogeneoa da, eta batzuetan baino ez du lortzen 

uraren hiri-zikloaren erabateko kudeaketa, hortaz, ohikoa da zerbitzuak soilik ematea uraren goi- edo 

behe-horniduran.  

Orokorrean, Kantauri Ekialdeko DHko hornidura-sistema handiek hornidurako berme-baldintzak eta 

eskarien zerbitzua betetzen dituzte. 

Hala ere, sistema horietako batzuetan planteatzen dira, gaur egun, agorraldietan errepikatzen diren 

arazoak eta eskaera-zerbitzuaren eta gutxieneko emari ekologikoen arteko oreka bermatzeko 

zailtasunak, baita, muturreko kasuetan, baliabideak gehiegi ustiatzen diren egoerak ere. Horrez gain, 

sistema nagusietako batzuk kaltetu daitezke garraio-sareetako funtsezko elementuak apurtu edo 

istripuak badituzte, eta horrek eragin larria izan dezake biztanlegune garrantzitsuen horniduran. 

Aintzat hartu beharreko beste kontu garrantzitsu bat sistema horien kontrolatu gabekoen ehunekoa 

da (horrek barne hartzen ditu hodietako galerak, kontagailuen akatsak, kontabilizatu gabeko edo 

iruzurrezko hartuneak, tratamendu-azpiegituretako kontsumoak, eta abar). Nahiz eta 

hornidura-sistema mankomunatuetan eskaria kudeatzeko lanak hasi diren, azken urteetan 

hiri-kontsumoak pixkanaka murrizten ari diren eta demarkazioko partzuergo nagusientzat urteko % -1 

inguruko tasak dauden, beste sistema batzuetan, kontrolatu gabekoen ehunekoa ez da egokiena, eta 

horrek nolabaiteko erantzukizuna egozten dio sarearen egoerari eskarien ez-betetze jakin batzuei 

dagokienez. 

Gainera, garrantzitsua da klima-aldaketak ekar ditzakeen ondorioak nabarmentzea; izan ere, hainbat 

azterlanetan islatutako proiekzioen arabera, demarkazioan eskuragarri dauden ur-baliabideak 

murriztu egingo dira, eta, neurririk hartzen ez bada, egoera horiek larriagotu egingo dira eta ezin izango 

da bermatu eskaera guztiei erantzungo zaienik. Nolanahi ere, Uraren Euskal Agentziak 2020an 

egindako EAEko eskariaren azterlanaren arabera, 2039rako proiektatutako klima-aldaketaren 

agertokian, gaur egun hornidura-eskariak asetzen dituzten ustiaketa-sistemetan ez da aldaketa 

garrantzitsurik gertatuko. Halere, gaur egun arazoak dituztenen kasuan, 2039rako, arazo horiek 

larriagotu egingo dira, eskuragarri dauden baliabideak gutxitu egingo direlako. 

Aintzat hartu beharreko funtsezko alderdi bat zerbitzuaren kudeaketa da; izan ere, deskribatutako 

arazoak, normalean, finantza-ahalmen nahikorik ez duten tamaina txikiko sistemekin lotzen dira. 

Beharrezkotzat jotzen da hiriko ur-zerbitzuen lurralde-antolaketako hobekuntza sustatzen jarraitzea, 

gaitasun teknikoa zein ekonomikoa eta kudeaketa-ahalmena duten erakundeen bidez. 

Zerbitzuak emandako uraren kalitateari dagokionez, hornidurarako ura biltzeko guneen 

segimendu-programek adierazten dute egokia dela eta mota horretako eremu babestuen baldintza 
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osagarriak betetzen direla, erabilera horietarako erabiltzen diren azaleko uretan eta lurpeko uretan. 

Hala ere, biztanlegune txikiagoei eragiten dieten tokiko arazoak ez dira desagertzen; orokorrean, uren 

uhertasunarekin eta lur-arrastea adierazten duten beste parametro batzuekin dute zerikusia, baita 

mikrobioen balio adierazleak noizbehinka gainditzearekin ere.  

Osasun-irizpideen arabera, Gipuzkoan hornitutako biztanleriaren % 99,4 eta Bizkaian hornitutako 

biztanleriaren % 99,1 (demarkazioko biztanleriaren gehiengoa hartzen dute barne) osasun-kalifikazio 

egokia duten urez hornitzen dira, baina beharrezkoa da hornidura-bilketak modu eraginkorragoan 

babestea sistemetan hornitutako uraren kalitatea berma dadin eta gaur egun kalitate ona duten 

sistemetan arazo gehiago agertu ez daitezen.  

Aurkeztutako arazoen gaineko kontzientzia aintzat hartu da GNEren partaidetza publikoko prozesuan, 

eta, batez ere, zerbitzuaren eraginkortasuna hobetzearekin eta bilketa-eremuen babesean aurrera 

egitearekin lotutako ekarpenetan islatu da. Halaber, sistema horien kalteberatasuna murriztuko duten 

jarduketak gauzatu behar direla adierazi da. 

Hirugarren ziklo honetan planteatzen dira aurreko zikloko neurrien programak gai horri buruz 

zehaztutako orientazioei jarraipena ematen dieten jarduera-ildo batzuk, horniduren Segurtasun 

Hidrikoaren inguruan: 

A. Hornidura-sistemen kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzea Jarduketek barne hartzen dituzte 

hainbat motatako neurriak, zeinak eskaeraren kudeaketaren zenbait alderdiri eragiten dieten: 

hornidura-zerbitzuen ardura duten erakundeen egitura eta antolaketa hobetzea; baliabideen 

aprobetxamendua hobetzeko araudiak eta neurriak garatzea; tarifa-politikak ezartzea eta kostuak 

berreskuratzea, aurrezkia eta uraren erabilera eraginkorra sustatzeko; eta hornidurarako erabilerak 

erregularizatzeko, erregistratzeko eta kontrolatzeko dagoen administrazio-sistema hobetzea; edo 

ezagutza hobetzea. Euskadin gakotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-erabilerako uraren 

ziklo integralaren esparru-araudia garatzea.  

B. Hornidurarako azpiegitura berriak sortzea edo daudenak indartzea Atal honetan hainbat jarduketa 

sartzen dira hornidura-bermea hobetzeari edo haustura zein istripu kasuen aurreko kalteberatasuna 

murrizteari lotuta. Horien artean aipatzekoak dira Busturialdeko hornidura sistema indartzea, Urdaibai 

Biosfera Erreserbako Horniduraren Lurralde Ekintzarako Planean (LEK) emandako konponbideen 

arabera; Añarbeko Beheko Kanalaren ordez beste bide bat egiteko proiektua bultzatzea eta, ondoren, 

kanala birgaitzea; edo Bilbo metropolitarreko hornidura sistema berriz ebaluatzea eta horren 

konponbideak exekutatzea. Gainera, Enkarterriko bide nagusia exekutatzeko jarduketak ere aipatu 

behar dira (I. fasea amaituta), baita Artibai ibaiko arroaren hornidura indartzea ere, beste batzuen 

artean. 

C. Hiri-horniduretan uraren kalitatea babesteko neurriak Ebaluazio orokorra egokia den arren, 

hornidura-bilketa babesteko eremuen eraginkortasuna hobetu beharra dago, horien gaineko 

ikuskapena eta kontrola indartuz, presioak eragiten dituzten praktiken hobekuntza sustatuz eta 

administrazio eskudunen arteko koordinazio handiagoa bultzatuz. Gainera, aurreikusten da, 

beharrezkoa bada, babes-perimetroak garatzea. Babes-neurri horiez gain, giza kontsumorako ura 

ekoiztera bideratutako uren kalitatearen jarraipena egiteko programak daude. Programa horiek 

UEZaren 7. artikuluaren arabera gauzatu dira, eta demarkazioan nabarmen indartu dira, bai 

estazio-kopuruari dagokionez, bai laginketen intentsitateari dagokionez. Halaber, giza kontsumoari 
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buruzko 2020/2184 Zuzentarau berrian aurreikusitako bilketetako arriskuen inguruko analisiak egin 

dira.  

Gai horren garrantzia plan hidrologiko honen Araudian ere islatzen da, non hainbat xedapen eta 

gomendio jaso diren, ur-eskariak betetzearekin eta horien erabilera eraginkorrarekin lotutako 

helburuak lortzeko eta ur-bilketak babesteko. 

2.1.8. Uholdeak 

Kantauri Ekialdeko DHn historian zehar kalte gehien eragin dituen arrisku naturala dira uholdeak, kalte 

materialak eta giza bizitzen galerak sortu baitituzte. Hori dela eta, tradizionalki, plangintza 

hidrologikoaren xede diren alderdi garrantzitsuenetako bat dira. 

Gaur egun, esan daiteke Kantauri Ekialdeko DHren plangintzaren erronkarik handiena uholde-arriskua 

murriztea dela; baina, aldi berean, azaleko ur-masen baldintza morfologikoak hobetzeko ahalik eta 

bateragarritasun handiena lortu behar da. Indarrean dagoen Plan Hidrologikoaren eranskinetako bat 

da Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (UAKP) da. Plan horretan, uholdeen problematika erabat 

kudeatzeko neurri espezifiko batzuk ezarri dira. UAKPean aurreikusitako neurriak uholde-arriskuaren 

eta -arriskugarritasunaren erabateko analisian oinarritzen dira, eta arriskuaren kudeaketari heltzen 

diote hainbat ikuspegitatik. Alde batetik, UAKPk egiturazkoak ez diren neurriak ezartzen ditu, funtsean, 

arriskua areagotzea saihesteko (lurraldearen antolamendua) eta uholdeen aurreko prestakuntza 

hobetzeko (alerta-sistemak eta Babes Zibila). UAKPk barne hartzen ditu arrisku gehieneko eremuak 

babesteko eta, gertatu badira, uholdeen eragin negatiboak kudeatzeko. 

Ikuspegi hori uholdeen aurrean erresilientzia hobetzera bideratuta dago, eta Uholde-arriskuen 

Ebaluazio eta Kudeaketari buruzko 2007ko urriaren 23ko 2007/60/EE Zuzentarauak sustatu eta 

babesten du. Zuzentarau horrek esparru komun bat ezartzen du Europako Erkidegoan problematika 

mota hori aztertzeko, giza osasunari, ingurumenari, kultura-ondareari eta ekonomia-jarduerari 

lotutako arriskuak pixkanaka murrizte aldera; horretarako, kudeaketa egokia egin behar da, 

gizarte-babeseko, arrazionaltasun ekonomikoko eta ingurumena errespetatzeko irizpideak 

abiapuntutzat hartuta. Printzipio horiek dira UEZarenak eta demarkazio bakoitzeko Plan Hidrologikoak 

egitea arautzen dute. Izan ere, 2007/60/EE Zuzentarauan eta hori estatuko legerian txertatzen duen 

uztailaren 9ko Uholde-arriskuen Ebaluazio eta Kudeaketari buruzko 903/2010 Errege Dekretuan 

adierazten da uholde-arriskua kudeatzeko lehenengo planak eta horien ondorengo berrikuspenak 

arroetako plan hidrologikoen berrikuspenekin koordinatuta egingo direla eta berrikuspen horietan 

sartu ahal izango direla. 

Soilik arriskua murrizteko egiturazko eta egiturazkoak ez diren neurriak konbinatzeko politika hori 

erabat garatzeak eta bi plangintzak modu eraginkorrean integratzeak ahalbidetuko du Uholdeei 

buruzko Zuzentarauaren helburu guztiak eta UEZaren helburu orokorrak erabat bateragarriak izatea, 

ur-masen degradazio morfologikoari aurre egitea eta ur-masen eta eremu babestuen egoera ona 

lortzea barne. 

Azken urteotan, demarkazioan, egiturazko neurriak eta ez-egiturazkoak konbinatzeko planteamendu 

estrategikoa aplikatzen ari da eta lurraldea antolatzeko tresna garrantzitsu baten barne sartu da: 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 449/2013 

Dekretuak aldatua, zeinak uholde-eremuko lurzoruaren erabilerak ere arautzen dituen. Gaur egun, 

horren inguruko erreferentzia-esparru orokorra honako testu hauetatik eratortzen da: 638/2016 
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Errege Dekretua, abenduaren 9koa apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak onartutako Jabari 

Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua aldarazten duena; uztailaren 6ko 907/2007 Errege Dekretuak 

onartutako Hidrologia Plangintzaren Erregelamendua; eta uholde arriskuen, emari ekologikoen, 

erreserba hidrologikoen eta hondakin-uren isurien kudeaketarekin zerikusia duten beste 

erregelamendu batzuk.  

Gainera, aurreko plangintza-zikloan eta honetan, Kantauri Ekialdeko DHko Plan Hidrologikoa eta 

UAKPa erabat teilakatu dira. Bi planak koordinatzeko eta teilakatzeko prozedurak hiru maila hartu ditu: 

plangintza estrategikoak, egitura dokumentala eta izapidetzea. 

Ezinbestekoa da demarkazioko PHaren eta UAKPren arteko lotura sendotzea. Horretarako, 

jarduketa-ardatz gisa hartuko dira prebentzio-politika, azaleko ur-masen eta eremu babestuen egoera 

babesteko eta hobetzeko printzipioa eta kostua-eraginkortasuna irizpideak erabiltzeko printzipioa, bi 

plangintzetako helburu guztiak betetze aldera. Horrek, besteak beste, hau dakar: 

 Azpimarratu behar da lurzoruaren erabilerak uholde-arriskuaren mailaren arabera arautzeak 

berebiziko garrantzia duela, arriskua ez areagotzeko eta azaleko ur-masen baldintza morfologikoak 

kontserbatzeko funtsezko mekanismo gisa, garapen berriak ubideetatik aldenduz. 

 Ura atxikitzeko neurri naturalak, naturan oinarritutako irtenbideak eta ibaiak kontserbatu eta 

leheneratzeko neurriak sustatzen jarraitzea, neurri horiek ezartzeko eskumena duten agintari 

guztien lankidetza aktiboaren bidez, eta uholde-arriskuari aurre egiteko neurri horien 

egokitasunari buruz sentsibilizatzeko ekintzak sustatuta. 

 Egiturazko obra posible berriei dagokienez, aurreko zikloan bezala, azpiegitura-mota horiek, 

ingurumenean duten inpaktuagatik eta kostu ekonomiko eta sozial handiagatik, erabat 

justifikatuta daudela bermatzen duten azterlanak egitea. Halaber, jarduerak arrisku-mailaren 

arabera lehenestea, tokiko administrazioarekin eta zerikusia duten beste eragile batzuekin 

adostasuna bilatzea, eta diseinuak ur-masen eta eremu babestuen ingurumen-helburuekin 

bateragarriak direla ziurtatzea, ondareari lotutako alderdiak barne. 

 Uholde-arriskuaren inguruko kudeaketa-lanetan azaleko ur-masen alterazio morfologikoekin 

lotutako alderdien aitzatespena sakontzea. 

 Neurrien programak finantzaketa egokia duela eta administrazioen arteko kudeaketa ona dela 

bermatzea.  

Gainera, klima-aldaketak demarkazioko uholdeetan eta arriskuaren kudeaketan izan ditzakeen 

ondorioak ere landu behar dira sakonki. Bigarren zikloko uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa eta 

UAAMak berrikusi eta eguneratzen aurreratu den bezala, litekeena da klima-aldaketak eragin 

nabarmena izatea Kantauri Ekialdeko DHren uholde-arriskuari dagokionez epe ertain eta luzera, 

bereziki, uholde-emarietan eta itsasoaren erdiko mailan. 

Ebidentzia instrumentalak frogatzen du itsasoaren batez besteko maila progresiboki igo dela azken 

urteotan, mundu-mailan. Joera hori Kantauri Itsasoko mareografoetan ere ikusi da. Bestalde, 

klima-proiekzio guztiek iragartzen dute joera hori epe ertain-luzera mantenduko dela eta igoera-tasa 

bizkortu egingo dela. Itsasoaren batez besteko mailaren igoera horrek inpaktu nabarmena izango du 

demarkazioko itsasertz osoan, eta uholde-arriskua eta ekaitzen ondoriozko kalteak areagotu egingo 

dira. 
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Klima-aldaketak uholde-emarietan duen eraginari dagokionez, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren 

bigarren zikloko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioak (UAAE) ondorioztatu zuen atmosferaren 

dinamikaren epe ertain eta luzeko aldaketek aldaketak eragin ditzaketela prezipitazio-erregimenean 

eta ebapotranspirazioan. Demarkazioaren eremuan egindako azterlanen arabera, aldaketa horiek 

eraldaketa nabarmenak eragin ditzakete 2100erako uholde-emariei dagokienez. Errepikatze-denbora 

baxuetarako (10 urte), ez da aldaketarik aurreikusten edo joerak apur bat beherantz egingo du. 

Errepikatze-denbora altuetarako (100 eta 150 urte), berriz, ereduek aurreikusten dute litekeena dela 

uholde-emariak areagotzea. Uholde-emariak aldatzeko joera horiek nahiko ziurgabeak dira muturreko 

balioei egiten dietelako erreferentzia. Bestalde, arroen portaera hidrologikoa eta, beraz, 

uholde-emarien sorrera ere, etorkizunean aldaketak izan ditzaketen beste faktore batzuen mende 

daude, hala nola landare-egitura, lurzoruaren erabilera eta suteak; horrek are gehiago handitzen du 

uholde-emarien gaineko proiekzioei buruzko ziurgabetasun-maila. 

Jarraian, demarkazioko uholde-arriskua kudeatzeko planaren berrikuspenean jaso diren eta plan 

hidrologiko honetan ere bildu diren jarduera-ildo nagusiak jaso dira. Jarduera-ildo horiek prebentzio-, 

babes-, prestakuntza-, leheneratze- eta ebaluazio-osagaien inguruan multzokatzen dira. Komeni da 

nabarmentzea neurri horiek eragin positiboa dutela uholde-arriskua arintzean edo prebenitzean, bai 

egungo agertokian, bai uholde-maiztasun edo -magnitude handiagoko klima-aldaketako agertokian. 

A. Prebentzio-neurriak 

 Hirigintza eta lurralde-antolakuntza. 

 Uholde-eremuetan dauden elementuak egokitzeko neurriak. 

 Prebentziorako ezagutza hobetzea. 

 Ubideak mantentzeko eta kontserbatzeko programa. 

 Itsasertza mantentzeko eta itsasertza kontserbatzeko programa. 

B. Babes-neurriak: 

 Leheneratze baso-hidrologikoa. 

 Ibaiak leheneratzea. 

 Urtegiak ustiatzeko kudeaketa-arauak. 

 Azpiegitura linealen drainaduraren hobekuntza. 

 Egiturazko neurriak. 

C. Prestatzeko neurriak: 

 Alerta meteorologikoko sistemen hobekuntza. 

 Neurri eta jakinarazpen hidrologikoko sistemen hobekuntza. 

 Uholdeen aurreko erantzunaren plangintza: Babes Zibileko Planak. 

 Kontzientziazio publikoa. 

D. Berreskuratze- eta ebaluazio-neurriak: 

 Azpiegiturak konpontzeko presazko obrak. 
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 Aseguruen sustapena.  

 Ikasitako ikasgaien ebaluazioa. 

 Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudian, uholde-eremuan dagoen lurzoruaren erabileren 

erregularizazioaren esparru orokorra ezartzen da. Plan Hidrologikoaren Araudiak hainbat alderdi 

osagarri txertatzen ditu, demarkazioaren ezaugarri bereziekin bat datozenak. 

Demarkazioaren Uholde Arriskuaren Kudeaketa Planean zerrendatutako informazioa memoria honen 

11.3 atalean xehatzen da. 

2.1.9. Erauzteen kontrola 

Memoria honetako 4. kapituluan laburtutako presio eta inpaktuak aztertzeko egindako lanen arabera, 

azaleko ur-masen % 3 eta Kantauri Ekialdeko DHko lurpeko ur-masen % 5 erauzteak eragindako presio 

handien eraginpean daude. 

Baliabidearen gaineko presio hori da, ur-masa batzuetan, ingurumen-helburuak legez bete beharrari 

aurre egiteko dagoen erronka handienetako bat, eta, gainera, arriskuan jartzen du ere emari 

ekologikoen inguruko arauak betetzea, gure araudiaren arabera erabileretarako aldez aurretiko 

murrizketa. 

Hori dela eta, ezinbestekoa da behin baliabideak erabileretarako esleituta eta sistema bakoitzari eta 

ur-masa bakoitzari dagozkien kudeaketa-neurriak ezarrita, horiek zorrotz betetzea. 

Oro har, nahiko ondo ezagutzen dira erabilitako azaleko uren bolumenak, eta problematikak ur-masen 

kopuru mugatu bati baino ez dio eragiten modu larrian, zeina Oka ibaiaren arroan dagoen funtsean, 

eta horren konponbideak plangintza hidrologikoan jasota daude. Edonola ere, demarkazioan emari 

ekologikoak bateratzeko prozesua, zeinak jorratu beharreko kudeaketa egokitzaileko planak ezarri 

dituen, aldaketa hidrologiko hauen murrizketarako funtsezko elementua da. Azken urteotan hiri- eta 

industria-uraren kontsumoak izan duen bilakaerak, batez ere banaketa-sareak eta -prozesuak 

hobetzeak eragindako murrizketa garrantzitsuekin eta horren ondoriozko eskaeren 

bilakaera-aurreikuspenekin batera, baikor izatera bultzatzen dute gai horri dagokionez, aurreko 

epigrafeetan aipatutako klima-aldaketaren ondorioak kontuan hartuta ere. 

Hala ere, arazoaren garrantziaren arabera, plangintza hidrologikoaren helburuak lortzeko, hots, jabari 

publiko hidraulikoaren egoera ona eta babes egokia eskuratzeko, ezinbestekoa da erauzketa guztiak 

zorrotz kontrolatzea, eta hori Uren Legean eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudian aurreikusitakoa 

da. 

Horrez gain, azpimarratu behar da alderdi hori azpimarratzen dela gehien —plangintza hidrologikoaren 

lehen ziklotik— Europako Batzordeak ezarritako gomendioetan, 1.3 ataleko 18. puntuan ikus 

daitekeen moduan; hitzez hitz: 

Emari-neurgailuak gero eta gehiago erabili behar dira, bilketa guztiak neurtu eta erregistratzen 

direla eta baimenak eskura dauden baliabideetara egokitzen direla bermatzeko. Erabiltzaileei 

eskatu behar zaie arro hidrografikoen erantzuleei erregularki jakinaraztea benetan jaso diren 

bilketen bolumenak. Informazio hori erabili behar da kudeaketa eta plangintza kuantitatiboak 

hobetzeko, batik bat bilketa garrantzitsua eta WEI+ balio altuak dituzten demarkazio 

hidrografikoetan. 
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Planteatutako problematikak berekin dakar hartu beharreko erabakiak bi bideren bidez bideratzea: 

alde batetik, erauzketen kontrol eraginkor kuantitatiboa, eta, bestalde, administrazioaren gaitasuna 

araudia betetzea kudeatzeko eta, hala badagokio, ez-betetzeen kasuan edo helburuak lortzeko 

ezarritako aurreikuspenekiko desbideratzeen kasuan, zehapenak ezarri eta beharrezko erabakiak 

hartzeko.  

Gai honen inguruko gobernantzaren arazo batzuen azterketak ekarri du Uraren Zuzendaritza Nagusiak 

lantalde bat ezartzea, zeina lurpeko uren erregimen juridikoari lotutako aldaketa batzuei buruz 

hausnartzen ari den. Erauzketen kontrolak, arro-organismoen eskura dauden kudeaketa-tresnen 

sustapenak edo araudi zehatzailearen aldaketak rol nabarmena dute talde honen lanetan. 

Planteatutako aldaketa batzuen asmoa da kontsumoen neurketaren faltari lotutako problematika 

konpontzen saiatzea. Neurketa hori Legeak behartzen du, baina zenbat arrazoiren ondorioz 

(erabiltzaileen interes eza, administrazioaren kontrol-gaitasun falta, eta arazo teknologiko eta 

normatiboak ere), ezin izan da modu orokortuan abiarazi. 

Gai honen inguruko problematikaren konponbidea aztertutako beste gai batzuen esparruko jarduera 

sinergikoek baldintzatzen dute: esleipenak eskari errealei eta baliabide erabilgarriari doitzea, emari 

ekologikoak aplikatzea, hobekuntza hidromorfologikoko neurriak eta ingurumen-kostuak 

berreskuratzea, besteak beste. 

Inoiz aipatu den moduan, aurre egin behar diogun hirugarren plangintza-zikloak funtsezko garrantzia 

du ingurumen-helburuak betetzeari dagokionez; izan ere, epe hori ezin da atzeratu luzapenen 

ikuspuntutik, Uraren Esparru Zuzentarauaren 4.4 artikuluan ezarritako baldintza naturalen kasuan izan 

ezik.  

Horri dagokionez, 2.1.4. atalean adierazten zen jada garrantzitsua dela ur-masen hirugarren zikloaren 

eta neurrien programen aurrerapenaren eta eraginkortasunaren egoeraren jarraipena egitea, baita eta 

plan hidrologikoan horri buruz sartu diren gogoetak ere, aurreikusitako helburuekiko desbideratzeak 

gertatuz gero jarduteko.  

Ondorioz, proiektu honetako neurrien programan, erauzketak kudeatu eta kontrolatzeko neurriak 

areagotzea proposatzen da, besteak beste, azaleko harguneetan kontagailu bolumetrikoak jarriz, 

lurpeko urak erauzteko puntuetan kontagailuak eta hodi piezometrikoak kontrolatzeko instalazioa 

kontrolatuz, jabari publiko hidraulikoan polizia areagotuz, eta abar. 

Horren garrantzia egungo Plan Hidrologikoaren Araudira ere eraman da, eta bertan sartu dira 

zentzuzko erabilera eta kontrola lortzeko xedapenak.  

2.1.10. Finantzaketa eta kostuak berreskuratzea 

Uraren zerbitzuen kostuak berreskuratzea, Uraren Esparru Zuzentarauko 9. artikuluan ezarri eta 

zehaztu bezala, funtsezko tresna da ur-baliabideen erabilera eraginkorra sustatzeko, kutsatzen duenak 

ordaintzen du printzipioa aplikatuta, zeina EBren oinarrizko legediaren parte den. Berreskuratze horrek 

aintzat izan beharko ditu finantza-kostuak, ingurumen-kostuak eta baliabide-kostuak. 

Kostuak berreskuratzeko problematikan, argi eta garbi bereizten diren bi alderditzat jo daitezke. Alde 

batetik, zerbitzuen kostu horien balioespenak, eta, zehazki, alderdi metodologikoek, balioespen hori 

dakarte. Eta, bestalde, kostu horien benetako berreskurapena, berreskurapen hori gauzatzea 

ahalbidetzen duten mekanismoen existentzian eta egokitasunean oso zentratuta dagoen arazo 
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batekin. Plangintzaren lehenengo bi zikloen ondoren, aipatutako lehen alderdian, ebazpen-maila 

nahiko egokia lortu da oro har, eta, halere, aipatutako bigarren alderdiari dagokionez, beharrezkotzat 

jotzen diren hobekuntzak egin behar dira. 

Modu horretan, bigarren zikloko plan hidrologikoak baloratzeko dokumentuan, Europako Batzordeak 

hobekuntza nabariak hauteman zituen, esate baterako, urarekin zerikusia duten zerbitzuen kostuen 

berreskuratze-mailaren zenbatespen homogeneoan. Era berean, Uraren Esparru Zuzentarauko 9. 

artikulua behar bezala aplikatzen dela bermatzeko konpondu behar diren gabezia batzuk 

nabarmentzen jarraitu du. Horrela, uraren erabilera eraginkorra sustatzeko eta ingurumen-helburuak 

lortzen laguntzeko tresna izango da. 

Memoria honen 1.3 atalaren 22. puntuan ikus daitekeenez, gomendioen laburpenean, Europako 

Batzordeak honako hau adierazten zuen gai horri dagokionez: 

Espainiak ura erabiltzen duten eta ur-masetan inpaktu nabarmena duten jardueretarako 

kostuen berreskuratzea aplikatu edo salbuespen guztiak justifikatu behar ditu 4. ataleko 9. 

artikuluaren arabera. Espainiak argi eta garbi jakinarazi behar du nola kalkulatu diren finantza-, 

ingurumen- eta baliabide-kostuak, eta nola bermatzen den erabiltzaileen behar adinako 

ekarpena. Era berean, uraren prezioak finkatzeko politika modu gardenean aurkezten jarraitu 

behar du, baita zenbatetsitako inbertsioen eta inbertsio-beharren ikuspegi orokor gardena 

ematen ere. 

Europako Batzordearen planak baloratzeko dokumentuaren 14.2 atalak (EB, 2019) modu zehatzagoan 

eragiten du zenbait gaitan, hala nola lurpeko uren auto-bilketaren ingurumen-kostuetan edo 

kutsadura lausoak eragindakoetan, ez baitago horiek berreskuratzeko tresna orokorrik. 

Bestalde, aurreko ataletan aipatutako estrategia europarrek, Espainiako uraren politika ere gidatu 

behar dutenek, argi eta garbi berresten dituzte printzipio horiek. Horrela, 2030erako Biodibertsitate 

Estrategiak honako hau adierazten du hitzez hitz: 

Batzordeak zerga-sistemak sustatzen eta ingurumen-kostuak islatzen dituzten prezioak 

finkatzen jarraituko du, biodibertsitatea galtzearen kostua barne. Horrek aldaketak sustatu 

beharko lituzke zerga sistema nazionaletan, presio fiskala lanetik kutsadurara, balioa murriztu 

zaien baliabideetara eta ingurumeneko bestelako kanpo-eraginetara pasa dadin. “Erabiltzaileak 

ordaintzen du” eta “kutsatzen duenak ordaintzen du” printzipioak aplikatu behar dira 

ingurumenaren degradazioa prebenitzeko eta konpontzeko.  

Halaber, 2030erako Biodibertsitate Estrategia horrek jakinarazi du Europako Batzordeak kontratazio 

publiko ekologikoaren arloko legeria eta gidalerro berriak proposatuko dituela, eta horrek naturan 

oinarritutako konponbideak hartzea bultzatuko duten irizpideak integratuko ditu. Alde horretatik, 

Estrategiak EBko BPGd-aren % 14 hartzen duten agintari publikoek izan dezaketen rol garrantzitsua 

nabarmentzen du. 

Kostuen berreskurapena ingurumen-helburuak lortzeko beharrezko jarduerak garatzeko eta uraren 

kudeaketan eskumena duten administrazioen jarduera garatzeko behar diren inbertsioak 

finantzatzeari lotuta dago. Zalantzarik gabe, kostuen berreskurapen baxuaren ondorioetako bat dela 

neurrien programa garatzeko finantza-eskuragarritasunaren falta. Hori dela eta, Kantauri Ekialdeko 

demarkazio hidrografikoaren Gai Nagusien Eskemako gai garrantzitsu gisa sartu zen eta 16. fitxan 

garatzen da (“Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzea”). 
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Egoeraren jatorrian, indarrean dagoen araudi ekonomiko finantzarioa dago, eta, bereziki, Uren 

Legearen Testu Bateginaren VI. titulua. Orain arte, ez da aztertu UEZaren printzipioetara egokitzen 

den, kostuak berreskuratzeari eta prezioen politikari dagokionez. 

Horiek horrela, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak hainbat jarduera 

eta lan bultzatu ditu legegintzaldi honetan, planteatutako erronkei erantzuteko. Jarduera horien xedea 

izan da, alde batetik, epe laburreko erabakiak hartzea kostuak berreskuratzeko printzipioaren 

aplikazioa hobetzeko eta erabiltzaileek ur-zerbitzuen kostuei behar adinako ekarpena egingo dietela 

bermatzen duten tresnak erabili, doitu eta hobetzeko, Legebiltzarrak onartu beharreko erabakien 

beharrik gabe. Eta, bestetik, Uren Legeak ezarritako erregimen ekonomiko-finantzarioa aldatzeko 

aintzat hartu beharreko oinarriak eta irizpideak finkatzea, tasak eta zergak aplikatzeko irizpide 

komunak zehaztuz. 

Lan horrekin jarraitu da GNEn, eta bertan araudi ekonomiko-finantzarioaren azterketa egin da, 

Batasunaren gomendioekin bat datozen zenbait gabezia antzemanda. Halaber, analisiaren zati bat izan 

zen autonomia-erkidegoek arlo horretan eta beren eskumenak aplikatuz garatu duten legeria, zeinak 

Estatuko araudi ekonomiko eta finantzarioarekin batera, UEZaren 9. artikulua aplikatzeko eskura 

dauden tresnen multzoa osatzen duen. Zenbait tresna nabarmendu behar dira, hala nola Euskadiko 

Uraren Kanona, zeinak 2006ko ekainaren 23ko Euskal Autonomia Erkidegoko Uren Legearen Araubide 

Ekonomiko Finantzarioak barne hartzen duen edo zeina Nafarroako Hondakin Uren Saneamendurako 

Kanonak barne hartzen duen, III. kapituluak eta abenduaren 20ko 10/1988 Foru Legearen xedapen 

iragankorrek arautua. 

GNEren partaidetza publikoko prozesuan, kostuak berreskuratzeak, ingurumen-helburuak betetzeko 

tresna gisa, presentzia nabarmena izan du, eta, prozesu horretan zehar, hainbat gai planteatu dira, 

GNEn jasotako proposamenekin bat datozenak, esate baterako, eraginkortasuna sustatzeko 

prezio-politiken aplikazioa sustatzea, eraginkortasuna hobetzen duten kudeaketa 

zerbitzu-partzuergoen bidez integratzea sustatzea, eta baliabide estatistikoaren kostua gehitzea 

ur-zerbitzuen kostuen berreskuratzeari buruzko informazioan. 

Esan beharra dago Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoan kostuak berreskuratzeko 

printzipioaren aplikazioak bilakaera positiboa izan duela azken urteetan, 2015-2021 Plan 

Hidrologikoan, % 67, eta 2022-2027 hirugarren zikloko Plan Hidrologikoan, % 71; aurreikusitako 

berreskuratze-indizeek adierazten duten bezala, lau puntuko hobekuntza izango du. 

Bilakaera positibo horrek demarkazioko ur-zerbitzuen sektorearen egiturarekin du zerikusia; sektore 

hori, nagusiki, udalaz gaindiko erakundeek osatzen dute, zeinek jarduera eraginkortasunez gauzatzeko 

behar adinako tamaina eta kudeaketa- eta finantza-gaitasuna dituzten. Hala ere, oraindik ere bada 

hobetzeko tarte bat, oraindik dirauten erakunde txikiak integratuta, partaidetza publikoko prozesuan 

nabarmendu zen bezala. 

Ondorioz, plangintza-ziklo honetarako, honako hau planteatu da: 

 Erakunde kudeatzaile txikiak partzuergo handietan integratzeko prozesuei jarraipena ematea, 

horien antolamendu- eta finantza-gaitasuna areagotzeko, kudeaketa hobetuta eta 

eraginkortasuna sustatzeko prezio-politikak aplikatzea erraztuta. 

 Euskadiko hiri-erabilerarako uraren ziklo integralaren esparruko Araudia garatzea, UEZak arlo 

horretan dituen helburuak lortzeko oinarrizko tresna gisa. 
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 Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzeari buruzko informazio-sistema estatistiko bat sortzea eta 

ezartzea, zeinak kostuak berreskuratzeko irudi bakoitzaren diru-sarreren eta gastuen arteko 

balantzea egiteko aukera emango duen eta aurrekontuei buruzko legeen bidez urtero 

eguneratzeko oinarria izango den. 
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3. DEMARKAZIOAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 

3.1. Sarrera 

Kapitulu honetan eta haren eranskinetan demarkazioaren karakterizazioaren deskribapen orokorra 

dago. Horren helburua da lanaren xede den lurralde-esparruaren ezaugarri eta balio natural, sozial, 

ekonomiko eta instituzional nagusiak nabarmentzea, ondoren aurkeztuko diren karakterizazioaren 

emaitzak errazago interpretatzeko. Demarkazioaren deskribapen orokorraren xehetasunak ere 

aztertzen dira, ULTBaren 42.1.a artikuluak eskatzen dituen edukien arabera. 

Kapitulu honi euskarria ematen diote, beste datu batzuen artean, azaleko eta lurpeko ur-masen 

geometria eta karakterizazioa biltzen dituzten informazio geografikoko sistemez gain, memoriari 

erantsitako hauek: 

 I. eranskina. Ur-masa artifizialen eta oso eraldatuen izendapena. 

 II. eranskina. Ur-baliabideen inbentarioa. 

 XIV. eranskina. Ur-masaren araberako laburpen-fitxak. 

 

15. irudia. Goiuriko ur-jauzia Oiardoko errekan (Uraren Euskal Agentzia). 

Kapitulu honen eduki-gakoetako bat baliabideen inbentarioa da. Inbentario horretan sartzen dira 

klima-aldaketak ur-baliabide naturaletan duen eraginari buruzko azterketak, gainazaleko eta lurpeko 

osagaietan bereizita. 2039rako kalkulatutako serieen ezaugarriak gaur egungoekin konparatzen dira 

(1980/81-2017/18 serie laburra), eta aitortutako ondorioak klima-faktoreekin erlazionatzen dira. Era 

berean, muturreko fenomenoen aurreikusi daitezkeen maiztasun eta intentsitatearen gaineko 

aldaketak azaltzen dira. 

Gainera, kapitulu honetako edukietatik eratortzen den informazioaren zati bat araudiaren atariko 

kapituluan jaso da, non baliabideak ustiatzeko sistemak definitzen diren; eta I. kapituluan, ur-masak 
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definitzeari buruzkoan, bi atal daude: lehenengoa, azaleko ur-masei buruzkoa da eta tipologiak eta 

erreferentzia-baldintzak zehazten ditu; bigarrena lur gaineko ur-masa artifizial eta oso eraldatuei 

buruzkoa da. 

3.2. Administrazio-mugak 

29/2011 Errege Dekretuaren (urtarrilaren 14koa, Demarkazio hidrografikoen lurralde-esparrua 

zehazten duen otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua aldatzen duena) lehen artikuluaren arabera, 

Kantauri Ekialdeko DHren Espainiako eremuak Kantauri itsasora isurtzen diren ibaien arro 

hidrografikoen lurraldea hartzen du barne Barbadun ibaiaren arrotik Oiartzun ibaiaren arrora, La 

Sequilla errekaren eta Barbadun ibaiaren arteko arro-artekoa ahaztu gabe, baita tarteko eta 

kostaldeko ur guztiak eta Bidasoa, Errobi eta Urdazuri ibaien arroetako Espainiar lurraldeak ere. 

Kostaldeko uren mendebaldeko muga Punta del Covarónetik pasatzen den orientazio-lerroa da, eta, 

ekialdekoa, berriz, Espainiaren eta Frantziaren arteko jurisdikziopeko itsasoaren arteko muga. 

2. taula. Demarkazioaren administrazio-esparrua. 

KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN ADMINISTRAZIO-ESPARRUA 

Demarkazioaren guztizko hedadura (km2) 7.630 

Espainiako eremuko hedadura (km2) 6.391 

Espainiar mendebaldeko eremuko hedadura (km2) 5.812 

Espainiako eremuaren biztanleria 2019/1/1 (biztanleak) 1.923.437 

Biztanleriaren dentsitatea (biztanleak/km2) 330,9 

Eskumen-arloak (mendebaldeko eremua, km2)  
Estatuko eskumenen eremua: 3.523 

Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenen arloa: 2.289 

Arloa banatzen den autonomia-erkidegoak 

Euskal Autonomia Erkidegoa (lurraldearen % 75,2 eta 
biztanleriaren % 98,4) 

Nafarroa (lurraldearen % 19,9 eta biztanleriaren % 1,4) 

Gaztela eta Leon (lurraldearen % 4,9 eta biztanleriaren 
% 0,2) 

50.000 biztanle baino gehiagoko biztanleguneak 
Bilbo (343.430), Donostia (181.652), 

Barakaldo (98.497), Getxo (77.088), Irun (59.899) 

Udalerri kopurua 240 

Nazioarteko lurralde-esparrua partekatzen duten 
herrialdeak 

Espainia (lurraldearen % 83) 
Frantzia (lurraldearen % 13) 

Demarkazioaren azalera kontinentalak, tarteko urak barne, 5.812 km2 ditu (6.391 km2 kostako masak 

barne), eta 3 autonomia-erkidegotako (EAE, Nafarroa eta Gaztela eta Leon) 5 probintziatan zehar 

hedatzen da (Burgos, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa): kokalekua 16. irudian agertzen da.  

Lehen esan bezala, demarkazioak plangintzarako bi eskumen-esparru ditu: batetik, Euskal Autonomia 

Erkidegoko barne-arroak, zeinaren uren arloko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoak duen, Uraren 

Euskal Agentziaren bidez, eta, bestetik, Kantauriko isurialdeko erkidegoen arteko arroak, estatuaren 

eskumeneko Kantauriko Ur Konfederazioaren bidez. 

Gainera, azpimarratu beharra dago demarkazioan honako arro hauek partekatzen direla Frantziarekin: 

Bidasoa, Errobi eta Urdazuri (17. irudia). Bi herrialdeetako administrazioen arteko koordinazioa 

Espainiak eta Frantziak uraren kudeaketari buruz 2006ko otsailaren 15ean Tolosa hirian sinatutako 

Administrazio Hitzarmenean ezarritakoaren araberakoa da. 

Bidasoa ibaiaren arroaren eremu espainiarrak 751 km2-ko azalera du; eremu frantsesak, aldiz, 

25 km2-koa, hau da, ibaiaren arro osoaren % 3 inguru. Bestalde, Urdazuri ibaiaren arroak 373,6 km2-ko 

azalera du; horietatik 70,7 km2 (% 12) espainiar lurraldekoak dira, eta 302,9 km2, berriz, frantziar 
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lurraldekoak. Azkenik, Errobi ibaiaren arroak, 1.032,8 km2-ko hedadurarekin, 121,4 km2 ditu (ia % 19) 

espainiar lurraldean, eta gainontzekoa frantziar lurraldean (% 81). 

 

16. irudia. Demarkazioaren lurralde-esparrua. 

 

17. irudia. Bidasoa, Errobi eta Urdazuri. ibaien arroen kokapena. 
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3.3. Esparru fisikoa eta biotikoa 

3.3.1. Esparru fisikoa 

Demarkazioko lurraldearen ezaugarri nagusiak goi-mendia eta paisaiaren aniztasuna dira. Paisaiaren 

aniztasuna erliebe-egitura konplexu batean eta ezaugarri bioklimatiko atlantikoetan oinarritzen da. 

Itsasertzak, haranek eta mendiek erliebearen muturreko zatiketa eragiten dute, baita 

paisaia-aniztasun handia ere, ondo bereizia, bai bertako beste inguruneekiko, bai penintsulako beste 

lurraldeekiko. 

Demarkazioaren erliebea malkartsua denez, itsasorantz doazen ibai-arro batzuk sortzen dira, 

distantzia laburrean desnibel nabarmena gainditzeko. Beraz, V formako ibar labur eta sakonak dira, I-H 

norabide nabarmena dutenak, eta ez dutenak garapen handirik lortu, malda handiak dituztelako, eta 

ibaietako solidoak garraiatzeko ahalmenak ez duelako aukerarik eman bailara handiak eta lautada 

alubialak eratzeko. Salbuespen gisa, Ibaizabal ibaiak E-M norabide nagusia du, eta zabalerako 

kilometro baterainoko haranak sortu ditu. 

Mendebalderago dagoen eremuan I-H norabidea duten mendilerro batzuk daude, Kantauriar 

mendikatearen inguruko mendietakoak. Erdialdean, Gorbeia, Aizkorri eta Aralar mendiguneak daude, 

eta ekialdean Pirinioetako mendebaldeko inguruko mendiak, Bidasoa ibaia jaiotzen den lekuan. 

 

18. irudia. Aizkorri mendilerroa. Kantauriar eta mediterranear isurialdeak bereizten ditu (Eusko Jaurlaritza). 

Itsasertzetik hurbil, altuera txikiko lerrokadura menditsuak daude, zeinek itsasertzari itxura malkartsua 

eta ez oso bihurgunetsua ematen dioten, itsaslabarrak nagusi direla. 
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19. irudia. Demarkazioaren mapa fisikoa. 

Ezaugarri geologikoak 

Pirinioetako mendebaldeko muturraren eta Kantauriar mendikatearen ekialdeko muturraren artean 

egoteak nabarmen baldintzatzen ditu demarkazioaren geologia eta tektonika. Behe Kretazeoko arroka 

sedimentario detritikoak dira nagusi (batez ere karbonatatuak), baita Goi Kretazeokoak ere (batez ere 

tuparria dutenak), hareharriz, buztinez eta tupez egindako serie flyschoide gisa, eta erliebe oro har 

biribilduak eragiten dituzte.  

Bestalde, ekialdeko sektorean aniztasun geologikoa handiagoa da, eta azaleratze paleozoikoak daude, 

honako hauez osatuak: arbela eta graubaka eta granitoa (Bortzirietako mendigunea), eta azaleratze 

triasikoak (diapiroak) zein jurasikoak (izaera karbonatatukoak). 

Azkenik, modu sakabanatuan bada ere, garapen karstiko garrantzitsuak dituzten karbonatatutako 

mendigune handiak agertzen dira. Horiek dira kota altuenak eta erliebe malkartsuak eta garapen 

txikiko lurzoruak eratzen dituztenak. Hain zuzen ere, altitude nagusiak ur kantauriar-mediterranearrak 

bereizten dituen banalerroko kareharrizko mendilerroetan daude (Aralar, Aizkorri, Gorbea eta 

Gorobel). 

 

20. irudia. Mapa litologikoa. Iturria: Espainiako mapa litoestratigrafikoa (1/200.000 eskala). 
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21. irudia. Anbotoko mendigune karstikoa (Bizkaia) (Eusko Jaurlaritza). 

Hidrografia 

Demarkazioa hainbat arro independentek osatzen dute; oro har, isurialde txikiko eremua da, eta 

horien ezaugarri nagusiak banalerroa itsasotik hurbil egotetik (30 eta 80 km artean) eratzen dira. Hain 

ibilbide laburretan, ibai-sareak ez dira garapen garrantzitsuak izatera iritsi, hots, zenbait ibai-ibilgu gisa 

egituratu dira. Ibilgu horiek goi-ibarretatik itsasoraino doaz, eta, ibilgu horietara emari gutxiagoko eta 

uholde-izaerako ubide txikiagoak isurtzen dira. Labur esateko, arlo horretako arroek azalerak 

definitzen dituzte, orokorrean, mugatuak. 

Halere, gutxi garatuak izan arren, emaritsu samarrak dira urteko batez besteko emariari dagokionez, 

penintsulako iparraldeko sektoreak prezipitazio ugari jasotzen baititu eta itsas-haizeak baitabiltza, 

bereziki ipar-mendebaldekoak, euria ekarri ohi dutelako. 

Demarkazioaren arloko ubide nagusiak hauek dira mendebaldetik ekialdera: Barbadun, 

Nervión/Nerbioi-Ibaizabal (eta horren Cadagua ibaiadarra), Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 

Oria, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa. Arro horiei gehitu behar zaizkie Frantziarekin partekatutako Errobi 

eta Urdazuri ibaien goi-ibarrak. 

Azkenik, estuarioak meheak eta luzexkak izan ohi dira eta horien morfologia, batik bat, 

ibai-dinamikaren mendekoa da. Luzeena Nervión/Nerbioi-Ibaizabalekoa da; 22 km inguruko luzera du, 

eta horren atzetik datoz Bidasoa eta Oka ibaiak, 15,8 eta 12,2 km luze, hurrenez hurren. 
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22. irudia. Cadagua ibaia (ezkerra, Uraren Euskal Agentzia) eta Bidasoa ibaiaren estuarioa (eskuina, Eusko Jaurlaritza). 

 

23. irudia. Demarkazioko ubide nagusiak.Esparru biotikoa 

Kantauri Ekialdeko DHren esparru biotikoaren ezaugarri nagusia ekosistemen aniztasuna da, horietako 

bakoitzak berezko landaredia eta fauna baititu. Aniztasun geologiko, klimatiko, edafologiko eta 

hidrografiko horrek, aldaketa paleoklimatikoekin eta paleografikoekin batera, eskualdeko 

biodibertsitatea ezartzen dute. 

Oro har, demarkazioko ekosistemak ia erabat Eurosiberiar eskualdean kokatzen dira biogeografikoki11. 

Eskualde horren barruan daude Kantauriar eta Orokantauriar probintzia botanikoak eta, lurraldearen 

gutxieneko proportzioan, Nafarroan, Pirinioetako probintzia botanikoa ere. 

Bestalde, baldintza termoklimatikoak aintzat hartuta, estai bioklimatikoak antzeman daitezke 

(menditarra, muinotarra eta, neurri txikiagoan, supramediterraneoa), hurrengo irudian ikus daitekeen 

moduan. 

                                                           
11 Salvador Rivas-Martínez. Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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24. irudia. Esparru biotikoa – Estai bioklimatikoak.Ibilguen geomorfologia aintzat hartuta, demarkazioko 

ekosistemak hiru eremu handitan sailka genitzake: ibaiaren goi-ibilguari, erdi-ibilguari eta 

behe-ibilguari lotutako ekosistemak. 

Uretako ekosistema askok aldaketa garrantzitsuak jasan dituzte gizakion presioa ekosistema horien 

inguruan metatu delako batik bat. Hala eta guztiz ere, balio handiko ekosistemen lagin nabarmenak 

gordetzen dituzten eta, oro har, ingurumen-kontserbazio hobeko eremuak mantentzen dira, zeinak 

araudi sektorial espezifikoaren arabera izendatutako eremu babestuen barruan dauden. 

3.4. Ustiapen-sistemak 

Kantauri Ekialdeko DH eremua 13 ustiapen-sistema edo unitate hidrologikotan banatzen da. Sistema 

horietako bakoitza ibai nagusiak eta bere estuarioak osatzen dute, baita ibai-sare trinko eta iraunkor 

bat osatzen duten ibaiadarrek ere, Errobi eta Urdazuri ibaiak izan ezik, horiek Frantziako kantauriar 

kostaldean amaitzen baitira. Gainera, ustiapen-sistemek itsasora zuzenean iristen diren beste ibai 

txikiago batzuk hartzen dituzte barne. 25. irudian eta 3. taulan ageri dira lan-eremua zer 

ustiapen-sistematan banatzen den. 

 

25. irudia. Demarkazioko ustiapen-sistemak. 

 

3. taula. Demarkazioan aintzat hartutako ustiapen-sistemak. 
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Ustiapen-sistema 
Area 
(km²) 

Ibai nagusiak Estuarioak 

Akuifero nagusiak 
Ibaia 

Luzera 
(km) 

Estuarioa 
Luzera 
(km) 

Barbadun 134 Barbadun 26,89 Barbadun 4,53 - 

Nervión/ 
Nerbioi- Ibaizabal 

1820 
Nervión/Nerbioi 

Ibaizabal 
58,33 

Nervión/  
Nerbioi 

22,6 

Aramotz 

Oiz 

Subijana Salvada 

Itxina 

Butroe 236 Butroe 36,58 Butroe 8,53 - 

Oka 219 Oka 14,39 Oka 12,22 
Ereñozar 

Gernika 

Lea 128 Lea 23,54 Lea 2,87 Ereñozar 

Artibai 110 Artibai 23,06 Artibai 5,27 Ereñozar 

Deba 554 Deba 60,33 Deba 6,67 

Izarraitz 

Aizkorri 

Aramotz 

Urola 349 Urola 58,11 Urola 7,74 

Izarraitz 

Gatzume 

Albiztur 

Oria 908 Oria 66,44 Oria 11,35 

Aralar 

Elduain 

Ernio 

Albiztur 

Urumea 302 Urumea 47,05 Urumea 11,74 - 

Oiartzun 93 Oiartzun 14,44 Oiartzun 5,37 Jaizkibel 

Bidasoa 751 Bidasoa 66,00 Bidasoa 15,81 

Jaizkibel 

Oiartzun 

Aiako Harria 

Mendigune 
paleozoikoak 

Basaburua-Ulzama 

Pirinioetako ibaiak 
 

186 

Urrizate-Aritzakun (Errobi) 10,85 

- - - Luzaide (Errobi) 11,20 

Olabidea (Urdazuri) 15,58 

3.5. Azaleko ur-masak identifikatzea eta mugatzea 

Uren Legearen Testu Bateginak honela definitzen ditu azaleko urak: ur kontinentalak12, lurpeko urak 

izan ezik; trantsizio-urak eta kostaldeko urak, eta, egoera kimikoari dagokionez, baita lurralde-urak ere. 

Uren Legearen Testu Bateginak azaleko uraren zati bereizi eta esanguratsu gisa definitzen du azaleko 

uraren masa, hala nola aintzira, urtegi, korronte, ibai edo kanal bat, korronte, ibai edo kanal baten zati 

bat, trantsizioko ur batzuk edo kostaldeko uren zati bat. 

Uraren Esparru Zuzentarauaren (UEZ) testuinguruan, ur-masa bat ezaugarri homogeneoak dituen ur-

unitate diskretu eta esanguratsu bat da, eta, beraz, haren mugaketak aukera ematen du oinarri 

espazial bat ezartzeko, non koherentea den hari eragiten dioten presio eta inpaktuen azterketa bat 

garatzea, aurreko azterketatik eratorritako jarraipen-programak eta neurriak definitzea eta aplikagarri 

zaizkion ingurumen-helburuen betetze-maila egiaztatzea. 

UEZren helburuak kontuan hartuta, "diskretu" terminoak esan nahi du trantsizio-uren, ur gezen eta 

kostaldeko uren arteko mugek ekologikoki garrantzitsuak izan behar dutela, mota bakoitzerako 

erreferentzia-baldintza biologikoen deskribapen fidagarria bermatzeko. 

                                                           
12 «ur kontinentalak»: lurzoruaren azaleko ur geldi edo korronte guztiak eta lurrerantz kokatutako lurpeko ur guztiak, lurralde-
uren zabalera neurtzeko oinarri gisa erabiltzen den lerrotik. 
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“Esanguratsu” terminoa uler daiteke egoera ekologiko ona ez lortzearen arriskua tamainari edo 

arriskuari dagokionez. Kontuan hartu behar da kudeaketa-irizpidea; izan ere, beharrezkoa ez den 

banaketarik ez egitea eskatzen du, eta, hala badagokio, beste irizpideren bat bete ez arren, 

berezitasunen bat duten masak mugatzea, hala nola, hari esleitutako erabilerak edo haien garrantzi 

ekologikoa. 

Demarkazioko gainazaleko ur-masen identifikazioa Plangintza Hidrologikorako Instrukzioan 

zehaztutako irizpideetan oinarrituta egin da. Irizpide horiek DMAren Ezarpenerako Estrategia 

Komunaren (Europako Batzordea, 2002a) Ur Masen Identifikazioa izeneko 2. Gida Dokumentuan 

oinarrituta daude. 

Gainazaleko ur-masak identifikatzeko lana kategorien (ibaiak, lakuak, trantsizio-urak eta 

itsasertzekoak) eta moten araberako banaketarekin hasten da, kategoria bakoitzaren barruan. Horri 

dagokionez, adierazi behar da, Europako Batzordeak hala aginduta, hirugarren plangintza-zikloan 

urtegiak (egia esan, oso eraldatutako ibaiak) oso aldatutako lakutzat hartzen direla, haien egoeraren 

balorazioa egiteko erabiltzen diren kalitate-elementuak kontuan hartzerakoan antzekotasun 

handiagoa dutelako. 

Bigarren fasean, kategoriatan katalogatutako lehen fase horren ondoren, zatiketa sakonduko da, egoki 

diren irizpideen arabera, azkenean egoera behar bezain zehatz sailkatu ahal izateko eta ebaluazio hori 

aipatutako ur-masa osoaren egoera behar besteko konfiantzaz eta zehaztasunez azaltzeko. 

 

26. irudia. Demarkazioko ur-masen kategoriak 

Era berean, azaleko ur-masak naturaltasun-mailaren arabera sailkatu behar dira, honela: 

 naturaltzat jotzen diren azaleko ur-masak, non alterazio fisikoak mugatuak diren. 

 oso eraldatutzat jotzen diren azaleko ur-masak '. Horien ezaugarri nagusia da beren izaeran 

funtsezko aldaketa bat izan dutela giza jarduerak eragindako alterazio fisikoen ondorioz. 

 artifizialtzat jotzen diren azaleko ur-masak, lehen ur-laminarik ez zegoen giza jarduerak 

berariaz sortuak (adibidez, ubideetatik kanpoko ubideak eta putzuak). 
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3.5.1. Ibaiak 

Uraren Esparru Zuzentarauak honela definitzen du ibaia: ur-masa kontinental bat da, zati handi batean 

lurzoruaren gainazaletik isurtzen dena, baina zati batean lur azpitik jariatzen dezakeena. 

Ibai kategoriako azaleko ur-masak mugatzeko aplikatzen diren irizpideek kontuan hartzen dute 

ezaugarri homogeneoak eta arroaren gutxieneko tamaina izatea. Hala ere, batzuetan beste kontu 

batzuk ere kontuan hartzen dira, hala nola hornidurari dagokionez interes berezikoak izatea. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren oinarrizko sare hidrografikoak 1.740 km-ko luzera du, 

eta 27. irudian ikus daiteke haren irudikapen kartografikoa. 

Sare hidrografikoaren irudikapen hori CEDEXeko Baliabide Hidrografikoen Zentroak, Institutu 

Geografiko Nazionalarekin (IGN) eta autonomia-erkidegoekin lankidetzan, berriki egindako 

eguneratzetik dator. Berrikuspen hori erreferentziako sare hidrografikoaren berrikuspen-lanaren 

barruan sartzen da. Lehenengo fasean, hirugarren zikloko ur-masen oinarrizko geometria izango den 

sarea lortu zen. Datuak bat datoz IGR-HI ereduarekin eta demarkazioan dagoen definizio geometriko 

onena hartzen dute. 

27. irudia. Oinarrizko sare hidrografikoa. 
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28. irudia. Landarbaso ibaia Hernanin (Uraren Euskal Agentzia). 

Euskal Autonomia Erkidegoan unitate txikiagoak erabiltzen dira, ibai-tarteak13, kudeaketa-lan jakin 

batzuetan xehetasun gehiagora jaisteko aukera ematen dutenak. Ibai-tarte horiek irizpide hauei 

jarraiki definitu ziren: ibai-geomorfologia, arroaren litologia, maila hierarkiko hidraulikoa, ibaiek bat 

egiten duten nodoak, malda topografikoaren profilak, ibaiaren jarraitutasuna aldatzea, ibaiadarrak 

gehitzea, ibaiertzeko basoaren kalitatea aldatzea eta kanalizazio eta/edo defentsa handiak. Hala, 

Euskal Autonomia Erkidegoan 378 ibai-tarte daude, batzuetan ibaien kategoriako ur-masatik kanpo 

ere bai. 

 

29. irudia. Ibai-tarteak. 

Ibai-tarteak multzokatuta ibai kategoriako ur-masak mugatzeko irizpide orokor hauek erabili ziren: 

 Ibai-tarteen arteko jarraitutasun- eta aldamenekotasun-irizpidea. 

                                                           
13 "EAEko gainazaleko ur-masen ezaugarriak" (Eusko Jaurlaritza, 2002). 
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 Tipologien homogeneotasuna eta homogeneotasuna edo egoera ekologikoaren bat-bateko 

aldaketarik eza. 

 Arroaren gutxieneko tamaina (elikadura-arroaren azalera), 10 km2-ko mugan ezarria. 

 Kudeaketa-irizpidea. Beharrezkoa ez den banaketarik ez egitea dakar, eta, hala badagokio, 

beste irizpideren bat bete ez arren, kudeatzeko interesa duten masak mugatzea, adibidez, 

hari esleitutako erabilerengatik. 

 Ur-masa oso eraldatuen presentzia. Masa horien presentziak ibai-tarteak elkartzea 

eragozten du, eta ibaian gora eta ibaian behera ur-masak sortzen ditu, ur-masa oso 

eraldatuez gain. 

Guztira 88 ur-masa natural identifikatu dira, eta horien tipologia eta banaketa espaziala honako hau 

da: 

4. taula. Ibai kategoriako azaleko ur-masa naturalen tipologia. 

Mota-kodea  Tipologia Masa-kopurua Luzera guztira (km) 

R-T22 Ibai kantauriar-atlantiko karedunak 19 112,8 

R-T23 Euskal Pirinioetako ibaiak 36 490,0 

R-T29 Ibai-ardatz kantauriar-atlantiko nagusi karedunak 2 39,6 

R-T30 Kostaldeko ibai kantauriar-atlantikoak 12 284,1 

R-T32 Ardatz kantauriar-atlantiko txiki karedunak 19 345,6 

30. irudia. Ibaien kategoriako azaleko ur-masa naturalak. 
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31. Irudia. Bidasoa ibaia Endarlatsan (Uraren Euskal Agentzia). 

Demarkazioan, aldaketa hidromorfologiko desberdinek asko eraldatuatako 21 ibai-ur masa 

identifikatu dira guztira (presak eta presa txikiak - ibaian beherako efektua, alterazio fisikoen segida 

edo kanalizazioak eta ertzen babesa). Hona hemen asko aldatutako ibaien tipologien laburpena eta 

haien banaketa espaziala: 

5. taula. Ibaien kategoriako azaleko ur-masa oso eraldatuen tipologia. 

Mota-kodea  Tipologia Masa-kopurua Luzera guztira (km) 

R-T22- Ibai kantauriar-atlantiko karedunak. Oso eraldatuak. 7 83,73 

R-T23 Euskal Pirinioetako ibaiak. Oso eraldatuak. 4 46,79 

R-T29 Ibai-ardatz kantauriar-atlantiko nagusi karedunak. Oso eraldatuak. 5 95,21 

R-30 Kostaldeko ibai kantauriar-atlantikoak. Oso eraldatuak. 1 5,81 

R-T32 Ardatz kantauriar-atlantiko txiki karedunak. Oso eraldatuak 4 72,63 

32. irudia. Ibaien kategoriako azaleko ur-masa oso eraldatuak. 
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33. irudia. Deba ibaia Bergaran (Uraren Euskal Agentzia). 

3.5.2. Aintzirak 

PHJren arabera, aintziren kategoriako ur-masa adierazgarritzat hartuko dira 0,08 km²-tik gorako 

azalera duten eta, aldi berean, 3 metrotik gorako gehieneko sakonera duten aintzirak eta hezeguneak, 

bai eta 0,5 km²-tik gorako azalera dutenak ere, haien sakonera edozein dela ere. Era berean, irizpide 

morfometriko horiek egiaztatu ez arren, administrazio eskudunaren iritziz garrantzi ekologiko berezia 

duten aintzirak edo hezeguneak ere sartuko dira, arrazoiak emanez, kategoria horrekin pareka 

daitezkeen nazioarteko hezeguneak barne, betiere, Ramsar Hitzarmenaren arabera. 

Oro har, hezeguneen definizio gisa honako ekosistema hauek onartzen dira: padurak, estuarioak, 

albuferak, zingira-eremuak, etab. Horietan guztietan, ur geza edo gazia, iraunkorra edo aldi baterakoa, 

sakonera txikikoa da (...). Hala ere, Ingurumenaren Esparru Zuzentarauak ez duenez izen hori duen 

kategoria espezifikorik aurreikusten, Demarkazioko hezeguneak hobekien ordezkatzen dituen 

kategoriari atxiki zaizkio: lakuak edo azaleko ur kontinentaleko masa geldiak. 

Horrela, Demarkazioan laku naturalaren kategoriako ur-masa bakarra identifikatu da: Altubeko 

Aintzira-Gunea. Horren tipologia eta kokapena honako hauek dira: Ur-masa horren identifikazioa ez da 

bere azaleraren arabera (0,07 km²) egiten, baizik eta duen garrantzi ekologikoaren arabera (Gorbeia 

KBE). Aurreko plangintza-zikloari dagokionez, Altubeko aintziren geometria hobetu da, xehetasunezko 

batimetrietatik abiatuta. 

6. taula. Aintziren kategoriako azaleko ur-masa naturalen tipologia. 

Mota-kodea Tipologia Masa-kopurua 
Azalera guztira 

(km2) 

L-T19 
Sedimentazio-arroaren barrualdea, erdi-mailako mineralizazioa, aldi 
baterakoa 

1 0,07 
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34. irudia. Altubeko urmaelen gunea (Uraren Euskal Agentzia). 

 

35. irudia. Aintziren kategoriako azaleko ur-masa naturalak. 

Bestalde, urtegiak ibaietan izandako aldaketaren ondorioz edo gordailuak artifizialki sortzearen 

ondorioz sortzen dira. Europako Batzordearen jarraibideei jarraituz, hirugarren plangintza-zikloan 

urtegiak (egia esan, oso eraldatutako ibaiak) oso eraldatuako aintzira edo aintzira artifizialtzat 

hartzen dira, haien egoeraren balorazioa egiten den kalitate-elementuak kontuan hartzerakoan 

antzekotasun handiagoa dutelako. 

Ur-masa esanguratsu gisa identifikatzen dira ur-masa oso eraldatutzat jotzen diren 10 urtegiak eta 

artifizialtzat jotzen diren 2 urtegiak; izan ere, ur-masa horien azalera 0,08 km²-tik gorakoa baita, bai 

eta hornidura-sistemetan duten garrantzia ere. 

7. taula. Urtegien kategoriako azaleko ur-masen tipologia. 

Mota- kodea  

  
Tipologia 

Masa-

kopurua 

Azalera 

guztira 

(km2) 

E-T01 
Monomiktikoa, hezeguneetako silizeoa, 15ºC-tik beherako urteko batez besteko 

tenperaturaduna, goi-ibarretako eta goi-tarteetako ibaiei dagokiena 
2 1,71 

E-T07 
Monomiktikoa, hezeguneetako kareduna, 15ºC-tik beherako urteko batez besteko 

tenperaturaduna, goi-ibarretako eta goi-tarteetako ibaiei dagokiena 
7 3,29 

E-T09 Monomiktikoa, hezeguneetako kareduna, sare nagusiko ibaiei dagokiena 1 0,35 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

72 

 

36. irudia. Urtegien kategoriako azaleko ur-masak (aintzira oso eraldatuak). 

8. taula. Aintziren kategoriako azaleko ur-masa artifizialen tipologia.  

Mota-kodea Tipologia 
Masa-

kopurua 
Azalera 

guztira (km2) 

E-T01 
Monomiktikoa, hezeguneetako silizeoa, 15ºC-tik beherako urteko batez 

besteko tenperaturaduna, goi-ibarretako eta goi-tarteetako ibaiei dagokiena 
1 0,04 

E-T07 
Monomiktikoa, hezeguneetako kareduna, 15ºC-tik beherako urteko batez 

besteko tenperaturaduna, goi-ibarretako eta goi-tarteetako ibaiei dagokiena 
1 0,17 

 

37. irudia. Aintziren kategoriako azaleko ur-masa artifizialak. 
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38. irudia. Lareoko urtegia (Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa). 

3.5.3. Trantsizio urak 

Uraren Esparru Zuzentarauak trantsizioko ur gisa definitzen ditu ibaien bokaletik hurbil dauden azaleko 

ur-masak, zati batean gaziak direnak, kostaldeko uretatik gertu daudelako, baina ur gezako fluxuen 

eragin nabarmena dutenak. 

Nahiz eta UEZak ez duen inolako adierazpenik ematen trantsizio-urek ur-masa independente gisa 

identifikatzeko izan behar duten tamainari buruz, plangintza hidrologikoaren jarraibidea onartzen 

duen irailaren 10eko ARM/2656/2008 Aginduan ezarritakoari jarraituz, irizpide gisa erabili da 

trantsizio-urtzat identifikatzea ibai kategoriako ur-masa bati lotutakoak eta 50 Ha-tik gorako azalera 

dutenak (marearteko eremua barne). 

Kanpoko muga ezartzeko, bokaleko morfologiara egokitutako muga geografikoak erabili dira. 

Barnealdeko eta alboetako mugak ezartzeko, euskal kostaldearen ekinozio-marea altua erabili da, 4,5 

metrokoa, eta hori guztia legezko mugekin berretsi da (91/271/EEE Zuzentaraua eta Itsaso eta 

Lehorraren arteko Jabari Publikoaren mugaketari buruzkoa). Irudizko lerro horiek mugatzen duten 

urpean gera daitekeen eremu guztia trantsizioko ur-masatzat hartzen da hasiera batean. 

Trantsizioko beste ur-masa batzuk edo ibai-ahoko sistema txikiagoak kontuan har zitezkeen arren 

(Bakio, Bermeo, Ea, Mijoa-Saturraran, Iñurritza, etab.), hasieran trantsizioko hamabi ur-masa nagusi 

identifikatu ziren (Barbadun, Nerbioi, Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun 

eta Bidasoa), eta presio eta inpaktuen azterketatik ondorioztatu zen horietako bi zatitu egin behar 

zirela trantsizioko 14 ur-masa lortzeko (Oka barrualdea, Oka kanpoaldea, Nerbioi barrualdea eta 

Nerbioi kanpoaldea). 

Ibaien kasuan bezala, trantsizioko uretan unitate txikiagoak erabiltzen dira, tarteak, eta horiei esker, 

kudeaketa-lan jakin batzuetan xehetasun gehiagora jaisten da. Estuario-tarte horiek gazitasun-mailen 

irizpideei jarraiki definitu ziren: oligohalinoa (0-5 UPS), mesohalinoa (5-18 UPS), polihalinoa (18-25) eta 

euhalinoa (>30 UPS). 
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39. irudia. Trantsizio ur-masen tartekatzea. Oria ibaiaren estuarioa. 

Horrela, trantsizioko 10 ur-masa natural identifikatu dira, eta, jarraian, horien tipologia eta banaketa 

espaziala azaldu dira: 

9. taula.  Azaleko ur-masa naturalen kategoriako trantsizio-uren tipologia. 

Mota-kodea Tipologia Masa-kopurua Azalera guztira (km2) 

AT-T08 Marearteko estuario atlantikoa, ibaia estuarioaren gainetik dagoela 1 0,76 

AT-T09 Marearteko estuario atlantikoa, itsas nagusitasuna duena 8 16,58 

AT-T10 Estuario atlantiko azpimareala 1 8,45 

 

40. irudia. Trantsizio-kategoriako gainazaleko ur-masa naturalak.. 
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41. irudia. Urdaibaiko estuarioa (Eusko Jaurlaritza). 

Bestalde, 4 trantsizioko  ur-masa oso eraldatu identifikatu dira. Hurrengo taulan eta irudian, tipologia 

eta espazio-irudikapena ageri dira, hurrenez hurren: 

10. taula. Trantsizio uren kategoriako azaleko ur-masa oso eraldatuen tipologia. 

Mota-kodea Tipologia Masa-kopurua Azalera guztira (km2) 

AT-T08-HM 
Marearteko estuario atlantikoa, ibaia estuarioaren gainetik 
duena. Oso eraldatua 

1 1,37 

AT-T10-HM Estuario atlantiko azpimareala. Oso eraldatua 3 21,69 

 

42. irudia. Trantsizio-uren kategoriako azaleko ur-masa oso eraldatuak. 
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43. irudia. Urumea ibaiaren estuarioa Donostian. Ur-masa oso eraldatua (Eusko Jaurlaritza). 

3.5.4. Kostaldeko urak 

Naturalak 

UEZak honela definitzen ditu kostaldeko urak: lurrerantz dauden azaleko urak, puntu guztiak itsas 

zabaleko itsas milia bateko distantziara dituen lerro batetik, lurralde-uren zabalera neurtzeko balio 

duen oinarri-lerrotik hurbilen dagoen puntutik, eta, hala badagokio, trantsizio-uren kanpoko 

mugaraino hedatzen direnak. 

Kostaldeko uren barne-mugak bat etorri behar du trantsizioko uren kanpo-mugarekin edo lehorreko 

itsasgora-lerro biziarekin. 

PHJn kategoria honetako ur-masa adierazgarritzat hartuko dira gutxienez 5 kilometroko kosta-luzera 

hartzen dutenak, baina tamaina txikiagoko masak definitu ahal izango dira, dagokion ur-masaren 

egoera behar bezala deskribatu behar denean. 

Hasiera batean, eta mesoeskalako ikuspegi ozeanografiko batetik, Demarkazioko kostaldeko urak 

Bizkaiko golkoko sektore horren barneko plataforma kontinentaleko urei legokiekeen ur-masa 

bakartzat har litezke. Ur-masa horrek morfologia orokor homogeneo samarra du (kostaldea 

mendebaldetik ekialdera dago orientatuta, eta plataforma kontinental estua du, istripu batimetriko 

garrantzitsurik gabea, kontuan hartutako eremu geografikoan eten nabarmenak dakartzana). 

Hala ere, eskala lokalago batean, desberdintasun geografiko eta morfologiko nahikotzat jo daitezke, 

kostaldearen orientazio-aldaketetan eta zonako propietate hidrografikoen banaketaren gradiente 

orokorrean (mendebalde-ekialdea) oinarrituta bereizketa xeheago bat planteatzeko modukoak. 

Gradiente horretan, adbekzioan edo garraioan dauden aldeak tokiko aldaketei gehitzen zaizkie, batez 

ere prezipitazioek eta ekarpen kontinentalek adierazten dituztenak. 

Horren guztiaren arabera, hasieran kostaldeko hiru ur-masa bereizi ziren. Horietako bi ipar-

mendebaldera begira daude, eta horrek mendebaldeko haize-erregimenerako konbergentzia edo 

metaketa eta hondoratzea errazten du; aldiz, dibergentzia, azaleratzea edo kostaldetik kanpora 
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garraiatzea errazten du, ekialdeko haize-erregimenarekin. Ipar-ekialdera begira dagoen zonak 

portaera desberdina du, baina ez erabat antagonikoa, haize-erregimen horietarako; metaketa 

txikiagoa du mendebaldeko erregimenean, baina, era berean, aireztapen txikiagoa edo gainazaleko 

uren esportazio txikiagoa ekialdeko edo ipar-ekialdeko erregimeneko aldietan. 

Ondoren, presioak eta inpaktuak aztertzean, kostaldeko ur-masetako bat bitan banatzea ebazten da 

(Getaria-Higer eta Mompasa-Pasaia), eta, gainera, ez da egokitzat jotzen ur-masa oso eraldatuak 

deklaratzea. Kostaldeko ur-masen barruan identifikatzeko masa oso eraldatu bakartzat hartzen diren 

portuak ez dira halakotzat identifikatzen, ez baitute behar besteko garrantzirik. Horrela, kostaldeko 4 

ur-masa definitzen dira (Getaria-Higer, Mompasaia-Pasaia, Matxitxako-Getaria eta Kantabria-

Matxitxako). 

Hurrengo taulan, demarkazioan dauden itsasertzeko uren kategoriako ur-masa naturalen tipologiak 

erakusten dira. Ur-masa horien banaketa espaziala 45 irudian adierazten da. 

11. taula. Kostaldeko uren kategoriako azaleko ur-masa naturalen tipologia. 

Mota-kodea Tipologia 
Masa- 

kopurua 

Azalera 
guztira (km2) 

AC-T12 Kantauri Ekialdeko kostaldeko ur atlantikoak, azaleratzerik gabe agerian daudenak 4 578,54 

 

44. irudia. Getariako itsasargia (Eusko Jaurlaritza). 
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45. irudia. Kostaldeko ur-masa naturalen mapa. 

 

3.6. Lurpeko ur-masak identifikatzea eta mugatzea 

ULTBak “lurpeko ur-masa” definitzen du akuifero batean edo bat baino gehiagotan dagoen edo dauden 

lurpeko uren bolumen nabarmen bereizitzat14. 

Lurpeko ur-masak PHJaren 2.3.1 atalari jarraikiz identifikatu eta mugatu dira, eta, ondorioz, 20 masa 

identifikatu dira guztira. Ur-masa horien batez besteko hedadura 286,5 km2-koa da. 

Lurpeko ur-masak, hasiera batean, Demarkazioaren mugak Domeinuen eta Unitate Hidrogeologikoen 

gainjartzetik abiatuta identifikatu dira. 

Lehenik eta behin, iragazkortasun handiko formazioak definitu dira lurpeko ur-masatzat, muga 

hidrogeologiko espezifikoek mugatuta (kontaktu geologikoak, lurpeko banalerroak, etab.), eta ur-

masetan horien ustiapen-eremuak sartu dira, hau da, formazio iragazkorrak azaleratzen ez diren baina 

zundaketen bidez ustiatu ahal izateko moduko sakoneran dauden eremuak. 

Bigarrenik, iragazkortasun txikiko eremu batzuk definitu dira lurpeko ur-masa gisa, non tokian akuifero 

txikiak egon daitezkeen, eta garrantzi hidrogeologiko txikiagoko eremuetan dauden ur-hartune txikiei 

ur-masa bat esleitzeko beharrari erantzuten diote. 

Era berean, kontuan hartu dira giza jardueraren eragin-mugak, eta ur-masa bereizi gisa mugatzen dira 

egoera ona ez lortzeko arrisku nabarmena duten unitate hidrogeologikoen eremuak. 

3.6.1. Hasierako karakterizazioa 

Lurpeko ur-masen banaketa espaziala 46. irudian ageri da, eta horren ezaugarri orokorrak 12. taulan 

laburtzen dira. 

  

                                                           
14 Lurpeko urak: asetasun-eremuan lurzoruaren azaleraren azpian dauden eta lurzorua edo lurpea zuzenean ukitzen duten ur 
guztiak. 
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12. taula. Lurpeko ur-masen ezaugarriak. 

Masa-kodea Masaren izena Akuifero nagusien tipologia 
Azalera 
 (km²) 

ES017MSBT013-007 Gorobel Karstikoa zentzu hertsian 66,3 

ES017MSBT013-006 Mena-Urduña Karstikoa zentzu hertsian – Detritiko ez-kontsolidatua 399,8 

ES017MSBT017-006 
Antiklinorioa 

hegoaldea 
Karstikoa zentzu hertsian – Detritiko ez-kontsolidatua 1.612,1 

ES017MSBT013-005 Itxina Karstikoa zentzu hertsian 23,4 

ES017MSBT013-004 Aramotz Karstikoa zentzu hertsian 68,6 

ES017MSBTES111S000041 Arantzazu Karstikoa zentzu hertsian 69,0 

ES017MSBT017-007 Troia Karstikoa zentzu hertsian 23,0 

ES017MSBT017-005 Sinklinorioa Bizkaia 
Beste batzuk - Detritiko kontsolidatua – Detritiko 

ez-kontsolidatua 
795,8 

ES017MSBT013-002 Oiz Detritiko mistoa 28,8 

ES017MSBTES111S000042 Gernika Fluxu difusoko karstikoa - Detritiko ez kontsolidatua 2,5 

ES017MSBT017-009 
Antiklinorioa 

iparraldea 
Detritiko kontsolidatua – Karstikoa zentzu hertsian  345,3 

ES017MSBTES111S000008 Ereñozar Karstikoa zentzu hertsian 164,9 

ES017MSBTES111S000007 Izarraitz Karstikoa zentzu hertsian 112,4 

ES017MSBT013-014 Aralar Karstikoa zentzu hertsian 77,8 

ES017MSBT013-012 Basaburua-Ulzama Karstikoa zentzu hertsian 212,8 

ES017MSBT017-008 Gatzume-Tolosa Karstikoa zentzu hertsian – Fluxu difusoko karstikoa 316,5 

ES017MSBTES111S000015 Zumaia-Irun Detritiko kontsolidatua – Detritiko mistoa 214,7 

ES017MSBT017-002 Andoain-Oiartzun 
Fluxu difusoko karstikoa – Detritiko mistoa – Detritiko 

ez-kontsolidatua – Karstikoa zentzu hertsian 
141,6 

ES017MSBTES111S000014 Jaizkibel Detritiko mistoa 33,7 

ES017MSBT017-001 
Mendigune 

paleozoikoak 
Beste batzuk 1.021,1 

 

46. irudia. Lurpeko ur-masak. 

 

Aurreko taulan lurpeko ur-masen kokalekuari eta azalerari buruzko datuak jaso dira, baita horietako 

bakoitzeko akuifero nagusien tipologia ere. Hautatutako sailkapenak akuiferoak bi talde handitan 

(detritikoak eta karstikoak) bereizteko eredu konbentzionalari jarraitzen dio. Eredu horren osagarri, 

sei azpimota bereizten dira, muturrak eta tarteko kasuen sorta zabala aintzat hartuta. “Beste batzuk” 

kategoriarekin osatzen da sailkapena, eta aurreko definizioetan sartzen ez direnak multzokatzen dira:  

 Akuifero detritiko ez kontsolidatuak (DNC). Zementatu gabeko materialak dituzte, pikor arteko 

porositate primarioen ondorioz iragazkorrak. 
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 Akuifero detritiko kontsolidatuak (DC). Porositate primario oso murriztua duten materialez 

osatuta daude. Beren iragazkortasuna, funtsean, haustura-prozesuen ondoriozkoa da, 

deskaltzifikazio-fenomenoekin batera, eta akuifero karstikoen antzeko xurgatze- eta 

eroapen-formak sortzen dituzte. 

 Akuifero detritiko mistoak (DM). Deskribatutako bi moten ezaugarriak dituzte, eta, beraz, 

pikorren arteko porositatearen ondoriozko iragazkortasuna dute, haustura- eta 

disoluzio-prozesuek sortutako porositatearekin batera. 

 Akuifero karstikoak zentzu hertsian (KSS). Porositate sekundarioaren ondoriozko iragazkortasuna 

dute, hausturaren eta/edo beste eten motaren baten ondorioz lehentasunezko bideetan aurrera 

egiten duten disoluzio- eta higadura-prozesuek garatua. Beren anisotropia eta xurgatzeko eta 

eroateko modu garrantzitsuen (ondo zehaztutako sareen arabera egituratuak) garapena dira 

horien ezaugarri. 

 Fluxu difusoko akuifero karstikoak (KFD). Hainbat disoluzio-prozesu, dolomitizazio-prozesu, eta 

abarren eraginpean daude, zeintzuek formazio karbonatatu horiei akuifero detritiko 

ez-kontsolidatu edo mistoen antzeko portaera ematen dieten. Porositate handiko eremuen 

interkonexio onak mesede egiten dio iragazkortasunaren banaketari, orokorrean, isotropoa.  

 Akuifero karstiko mistoak (KM). Karstifikazioaren garapen-ereduak baldintzatzen dituzten 

kontraste litologikoak dituzten materialez sortuta daude. Multzoaren emaitza akuifero bat da, 

zeinak aurretik aipatutako kasuek dituzten ezaugarriak dituen. 

 Beste batzuk (OT). Multzo honetan sartzen dira beren porositatea, jatorrian edo garapenean, 

aipatutakoez bestelako ereduari jarraitu dioten formazioak. Batik bat, suzko jatorria duten arrokez 

ari gara. 

 

47. irudia. Aizkorri mendilerroa. Lurpeko ur-masa, Aranzazu. Akuifero karstikoa zentzu hertsian (Eusko Jaurlaritza). 

Beste irizpide partikular batzuk aintzat hartuta, hala nola akuifero nagusien mugaketa eta 

funtzionamendua, presioen kokapena edo kontserbazio-helburu partikularrak dituzten gune 

babestuekiko erlazioa, segmentazio gehigarria ezarri da eskala zehatzagoa behar duten lanen 

sektoreetan edo kudeaketan. 
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48. irudia. Lurpeko ur-masen sektoreak. 

 

Laburbiltzeko, esan daiteke Kantauri Ekialdeko DHko lurpeko ur-masak, oro har, nahiko 

konpartimentatuta dauden akuifero txikiz osatuta daudela, eta geologia konplexu baten ondorioz, 

deskarga-puntu ugari dituztela. Horietako gehienak akuifero karstikoak dira zentzu hertsian (KSS). 

Horrek heterogeneotasuna eta erregulazio-ahalmen txikia dakar, baina badira fluxu difusoko akuifero 

karstikoak ere, homogeneoagoak, eta akuifero detritikoak, kontsolidatuak zein ez-kontsolidatuak. 

 

49. irudia. Kilimoi iturburua. Izarraitz lurpeko ur-masa (Uraren Euskal Agentzia). 

Garrantzitsua da nabarmentzea Kantauri Ekialdeko demarkazioaren eremuan Ebroko 

demarkazioarekin partekatutako akuiferoak daudela, zehazki Gorobel (Kantauri Ekialdeko DH) eta Losa 

(Ebroko DH) ur-masen kasuetan. 

3.6.2. Karakterizazio osagarria 

Plangintza Hidrologikoaren Araudiak bere 10. artikuluan honako hau adierazten du: 

“ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskua duten lurpeko ur-masen multzoen edo masen 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

82 

karakterizazio osagarria egingo da, arrisku horien garrantzia zehatzago ebaluatzeko eta hartu 

beharreko neurriak zehaztasun handiagoz ezartzeko”. Errekerimendu horretan oinarrituta, XIV. 

eranskinean jaso da Gernika eta Ereñozar ur-masen karakterizazio osagarria, eta, jarraian, horien 

laburpena aurkeztu da.  

Gernikako lurpeko ur-masaren karakterizazio osagarria 

Gernikako lurpeko ur-masa Busturialdea eskualdean (Bizkaia) dago, Oka ibaiaren arroan, Gernikako 

itsasadarretik gertu, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren bihotzean. 

2,5 km2-ko azalera du, eta akuifero nagusia jurasikoko kare-dolomitiko enklabe batean edo batzuetan 

instalatutako biltegi alubial batek osatzen du, masa ofitiko triasikoekin eta konplexu bolkaniko 

kretazeoarekin kontaktuan. Bere maila piezometrikoa gainazaletik oso gertu dago, eta, goi-uretako 

garaietan, iturburuak sortzen ditu puntu batzuetan. 

Uraren Euskal Agentziak egiten duen Euskal Autonomia Erkidegoko lurpeko uren kontrol-sarearen 

emaitzetan oinarritzen da horren arrisku-adierazpena. Emaitza horiek islatzen dute disolbatzaile 

organiko kloratuen hainbat kutsatze-gune daudela. Hori dela eta, dagoen arriskua kimikoa da. 

Goiko akuifero alubialak, industria-jatorriko kutsadura jasan du XX. mendean zehar, Cd, Hg eta antzeko 

metalekin eta konposatu organikoekin, akuiferoaren gainazalean kokatutako zenbait industriatako 

isurketen ondorioz. Hala ere, akuifero nagusi jurasikoak ez zuen arazorik izan 2005. urtera arte. Urte 

horretan, trikloroetilenoaren eta tetrakloroetilenoaren ondorioz, tokiko kutsadura gertatu zen, eta 

horrek eragina izan zuen Euskotrenen zundaketaren ingurunean, ziurrenik, hodi biltzaileen sarearen 

bidezko zeharkako isuri batekin lotuta. Egun horretatik aurrera, sare zabal bat sortu da, hogei 

piezometro eta zundaketa dituena, zeinak akuiferoko kloroetenoen bilakaera kontrolatzeko aukera 

ematen duen. Kontrol-puntuak aldian behin lagindu eta analizatzen dira, bi hilean behin, hilean behin, 

eta, batzuetan, hamabost egunean behin edo astean behin ere, azaltzen eta aztertzen dira akuiferoa 

ustiatzeko erregimenaren arabera. Gainera, zenbait putzutan, maila piezometrikoa neurtzeko 

erregistroak edo piezometroak daude. 

Denbora horretan guztian, monitorizazio xehe horri esker, kutsadura kontrolatu ahal izan da eta 

Vegako zundaketaren ura ustiatzeko beharrezko baldintzak betetzen direla ere ziurtatu ahal izan da. 

Bestalde, luma (fluido-zutabea) kutsatzailearen mugikortasunari aurrea hartzeko eta prebenitzeko 

neurriak garatzen ari dira Euskotren putzuko ponpaketen bidez, kutsatzaileen migrazioa mugatuta. 

Estrategia horri esker, kloroeteno-masa oso garrantzitsu bat erauzteaz gain (2005eko ekainaren 14tik 

Euskotreneko zundaketatik disolbatzaile kloratuen 208 kg -145 litro- atera direla uste da), poluzioa 

zundaketa horretatik hurbilen dagoen ingurunean konfinatu da.  
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50. Irudia. 2020an batez besteko urteko disolbatzaile kloratuen isopletak. 

 

Bestalde, 2017an, lurzoru poluituei buruzko karakterizazio-azterlanen esparruan zona horretan 

industrialde berri bat eraikitzeko proiekturako egindako xehetasun-karakterizazioen azterketek 

egiaztatu zuten bazela kloroetenoek eta beste hidrokarburo batzuek eragindako bigarren 

kutsadura-foku bat La Cruz de Malta mahai-tresnen enpresa zaharraren lehengo azpiegituren 

partzelan. Egoera hori kontrolatzeko, beste 6 piezometro gehitu zaizkio Gernikako akuiferoaren 

kontrol-sare operatiboari. 

Monitorizazioaren emaitzen arabera, PCE eta TCE kontzentrazioak pixkanaka jaisten ari dira, eta z-DCE, 

berriz, modu paraleloan areagotzen ari da, aurrekoak degradatzearen ondorioz, baina abiadura txikia 

dago PCEaren eta haren azpiproduktuen berezko degradazio-prozesuetan, kutsatzaile horien izaera 

iraunkorrarekin eta eremu kutsatuan akuiferoak duen uraren kimismoarekin bat. Kutsatzaileen 

kontzentrazio handiak dituzte oraindik ere Euskotreneko zundaketak eta piezometroak, gertaera 

kutsatzailea jaso eta 15 urtera. 

Arazo horri irtenbidea emateko, goiko akuiferoan erremediatze-sistema bat ezarri da. Sistema horren 

bilakaera kontrol osagarrien bidez baloratuko da, eta aurreikusi da 2021ean zehar akuifero nagusian 

(ahal dela biorremediatzea) in situ erremediatzeko proiektu pilotuak diseinatu, exekutatu eta horien 

jarraipena egitea bi fokuetan, lurpeko ur-masaren egoera kimiko ona lortzeko eta eskualdeko 

hornidura bermatzeko arriskuak murrizteko. Paraleloki, kontrol operatiboari eutsiko zaio, baita, 

eraginik ez duten eremuetan, akuiferoa ustiatzeko protokoloari ere. Halaber, akuiferoaren eredu 

kontzeptuala berrikustea planteatzen ari da, sortutako informazio geologiko eta hidrogeologiko guztia 

bildu ondoren, eta, emaitzaren arabera, egindako ereduari jarraiki, zulaketa berriak egitea, lurzoruan, 

gasetan eta lurpeko uretan laginketak egitea.  

Ereñozarreko lurpeko ur-masaren karakterizazio osagarriak 

Ereñozarreko lurpeko ur-masa Bizkaiko iparraldean dago, Markina, Lekeitio eta Gernika artean, eta 

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren zati handi bat hartzen du.  
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158,28 km2-ko azalera du eta kareharrizko azaleratze zabal bati lotuta dago. Azaleratze hori, nagusiki, 

Urgondar konplexuari dagokio, non lurpeko fluxu-sistema nagusiak, ur-bolumenari dagokionez, 

ur-masaren emari handieneko iturburuek drainatzen dituzten. Kasu guztietan, akuifero karstikoak 

zentzu hertsian dira, ondo garatutakoak. 

Eremu horretan, haitzulo karstiko ikusgarriak eta ekarpen handiko sarbegiak daude. Horiei esker, ura 

erraz eta kontzentratuta sartzen da ingurune karstikoan. Batzuetan, sarbegien eta iturburuen arteko 

lotura lehentasunezko zuzeneko fluxu-lerro baten alde egiten da, esaterako, Boluntzulo sarbegian eta 

Olalde iturburuan. 

Arrisku-adierazpena ur-masa osatzen duten sektoreetako bati soilik dagokio, zehazki, izen bereko 

(Ereñozar) sektoreari, eta egoera kuantitatibo txarraren diagnostikoan oinarritzen da, Lurpeko uren 

egoerari buruzko CIS 18. gidan oinarrituta, Olalde-B zundaketaren ustiapenak Olalde iturburutik gertu 

dagoen agorraldiaren afekzioaren ondorioz, zeina aipatutako sektorearen deskarga-puntu nagusia 

den. Zundaketaren inguruan maila piezometrikoak behera egitearen ondorioz sortu da afekzioa. Hori 

dela eta, erlazionatutako ubideko emariak progresiboki murrizten dira, agorraldiko hilabeteetan 

erabat lehor egon arte. Horregatik, ez dira aipatutako gidaren bigarren testaren baldintzak betetzen 

(azaleko ur-fluxua).  

Zundaketa hori Busturialdeko hornidura-sistemaren parte da. Sistema horrek errefortzu handia behar 

du, hornidura-bermearen eta emari ekologikoen erregimenen arteko bateragarritasuna bermatzeko. 

Arazo horrentzako konponbideak plangintza hidrologikoan planteatu dira orokorrean, eta 2020an 

behin betiko onespena jaso zuen “Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Horniduraren Lurralde Ekintzako 

Planean” garatzen dira. 

Jarraian, Olalde-B zundaketaren bilakaera piezomentrikoaren bilakaeraren eta joeraren inguruko irudi 

bat agertzen da. 

 

51. irudia. Olalde-B zundaketaren bilakaera piezometrikoa (Iturria: Uraren Euskal Agentzia). 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia18_guidancegroundwatestatus_esp_tcm30-163013.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia18_guidancegroundwatestatus_esp_tcm30-163013.pdf
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52. irudia. Olalde ubidea, Olalde-B zundaketaren ustiapenak eraginda (Uraren Euskal Agentzia). 

3.7. Ur-baliabideen inbentarioa 

Jarraian, demarkazioko ur-baliabideen eta horri lotutako alderdien deskribapen laburtua dago. Ur-

baliabideen Inbentarioaren bertsio hedatuago bat II. eranskinean kontsultatu daiteke. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren eremuan eskuragarri dauden ur-baliabideak honako 

hauek osatzen dituzte: ur-baliabide natural eta propioak (demarkazioaren azaleko eta lurpeko ur-masa 

kontinentaletan daudenak), baliabide ez-konbentzionalak (araztutako efluenteak berrerabiltzetik 

datozenak) eta kanpokoak (beste demarkazio batzuetatik transferitutakoak). 

3.7.1. Ur-baliabide naturalen inbentarioa 

Ur-baliabide naturalen inbentarioa hauek osatzen dute: zenbatespen kuantitatiboa, deskribapen 

kualitatiboa eta baliabide horien aldi baterako banaketa demarkazio hidrografikoan. Gainazaleko 

jariatzeen moduko ekarpenak hartzen ditu barne (ibai-sistemak drainatzen dituenak), baita lurpeko 

masak elikatzen dituen infiltrazioa ere. 

Plangintza Hidrologikoaren Araudiaren 11. artikuluaren a) atalak ezartzen du, plan hidrologikoan modu 

sintetikoan jaso direla ustiapen-sistemetako eta demarkazio hidrografiko osoko aldagai hidrologikoen 

serieen ezaugarri nagusiak. 

3.7.1.1. Aldagai hidrologikoen mapa 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa egiteko erabilitako serie 

hidrologikoa 1980/81-2017/18 aldikoa da. Datuak sare foronomikoen erregistroko balioei dagozkie eta 

daturik ez zegoenean, erregimen naturalera itzultzearen ondoriozko balioekin osatu dira horiek. 
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53. irudia. Ur-baliabideen bilakaera kontrolatzeko estazioak. 

 

54. irudia. Gardeako estazio hidrometeorologikoa Nerbioi ibaian (Uraren Euskal Agentzia). 

Simulazio-eredu hauek erabili dira: SIMPA (Prezipitazio Ekarpen Prozesuaren Modelaziorako Sistema 

Integratua) eta TETIS (Euria-jariatzea bihurketa). SIMPA eredua prezipitazio-ekarpen eredu 

kontzeptual ia banatua da eta CEDEX Ikerketa Hidrografikoen Zentroak eguneratzen du; TETIS, berriz, 

eredu kontzeptual banatua da eta Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Ingeniaritza Hidrauliko eta 

Ingurumen Institutuak garatzen du.  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
https://www.iiama.upv.es/iiama/es/transferencia/software/tetis-e.html
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55. irudia. Berriatuako ur-emaria neurtzeko estazioan antzemandako eta simulatutako emariaren arteko alderaketa 
grafikoa, Artibaiko ustiapen-sisteman. TETIS eredua. 

 

56. irudia. Altzolako ur-emaria neurtzeko estazioan antzemandako eta simulatutako emariaren arteko alderaketa grafikoa, 
Deba ustiapen-sisteman. TETIS eredua. 

 

Eredu horiek garatzeko erabili diren fase atmosferikoaren aldagaiak hauek izan dira: prezipitazioa, 

tenperatura, ebapotranspirazio potentziala, eta fase lurtarreko aldagai gisa, akuiferoaren birkarga, 

benetako ebapotranspirazioa eta azaleko, lurpeko eta guztizko jariatzeak. 

Plubiometriak bariazio espazialeko tarte zabala du: 2.500 mm/urte batez besteko balio maximo eta 

750 mm/urte batez besteko gutxieneko balioen artean dabil; batez bestekoa 1.600 mm/urteko da. 

Prezipitazioaren batez besteko bolumena 8.335 hm³/urtekoa da. 
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57. irudia. Urteko batez besteko prezipitazioak. 

Tenperaturei dagokienez, moderatuak dira gehienak, eta horrek azaltzen du batik bat negu epelak 

izatea. 

 

58. irudia. Urteko batez besteko ebapotranspirazioa. 

Balantza edafikoek eta erreferentziako ebapotranspirazioak edo ebapotranspirazio potentzialak 

baldintzatzen dute atmosferara itzultzen den prezipitazioaren frakzioa. Azken hori areagotu egiten da 

barrualderantz eta ekialdetik mendebaldera egin ahala, aurreko irudiak islatzen duen moduan. 

Ebapotranspirazioaren bariazioa ziklo hidrologikoaren beste faktore baldintzatzaile batzuena baino 

moderatuagoa da; izan ere, azterketa-metodologien arabera, ez da % 20-30etik gora aldatzen 

demarkazio osoan. 

II. eranskinean (Ur-baliabideen inbentarioa) ustiapen-sistemen araberako xehetasunak jaso dira. 

Urteko prezipitazioen eta ekarpenen serieetarako balio batzuk sartu dira: gutxienekoa, tartekoa eta 

gehienekoa, aldakuntza- eta alborapen-koefizienteak eta lehen autokorrelazio koefizientea. Urtebete 

baino gehiagoko lehorteen karakterizazioa zehazteko, bi urteko edo gehiagoko (jarraian badira) datu 

estatistikoak bildu dira. Era berean, eta fluxu nagusien urteko banaketa ezagutzeko, urteko hilabete 

bakoitzeko prezipitazioaren, ebapotranspirazio errealaren eta guztizko jariatzeen batez besteko 

balioak adierazi dira, ustiapen-sistema bakoitzean eta Kantauri Ekialdeko DHren lurralde-esparru 

osoan. 
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59. irudia. Ur-emaria neurtzeko estazioa Ibaizabal ibaian (Lemoa) (Uraren Euskal Agentzia). 

Laburbiltzeko, jarraian, baliabideen inbentarioan aztertutako elementu nagusien bilakaera irudikatzen 

da. 

  

60. irudia. Abusuko estazioko prezipitazioaren bilakaera (ezkerra) eta Altzolakoa (eskuina) (Iturria: Euskalmet).

  

61. irudia. Abusuko estazioko tenperaturaren bilakaera (ezkerra) eta Altzolakoa (eskuina) (Iturria: Euskalmet).
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62. irudia. Abusuko estazioko ekarpenaren bilakaera (ezkerra) eta Altzolakoa (eskuina) (Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia).

  

63. irudia. Mañaria-2 estazioko maila piezometrikoen bilakaera (ezkerra) eta Olalde-B estaziokoa (eskuina) (Iturria: Uraren 
Euskal Agentzia).

  

64. irudia. Aixolako urtegiko bolumenen bilakaera (ezkerra) eta Urkulukoa (eskuina) (Iturria: Gipuzkoako Ur Konsortzioa). 

 

Jarraian, labur azaltzen da Kantauri Ekialdeko DHren eremu osorako prezipitazio-serieen eta urteko 

eta hilabeteko ekarpenen datu estadistikoak. 
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3.7.1.2. Urteko serieak 

13. taula. DH osorako aldagai hidrologikoen ebaluazioa (hm³/urte) 15. 

Prezipitazioa Lurrunketa Jariatzea 

8.335 3.650 4.685 

3.7.1.3. Hilabeteko serieak 

14. taula. DHaren osorako hileroko batez bestekoak. (1980-81tik 2017-18ra arteko seriea). 

Prezipitazioak Urr. Aza. Abe. Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abu. Ira. GUZTIRA 

Prezipitazioa (mm) 140 199 169 180 159 145 147 119 84 73 84 97 1.597 

ET erreala (mm) 86 101 45 47 37 35 56 58 46 49 63 74 696 

Ekarpena (hm³) 260 481 651 705 658 589 489 318 195 120 109 109 4.685 

3.7.2. Demarkazioko beste ur-baliabide batzuk 

Ur-baliabide ez-konbentzionalak 

Ur-baliabide ez konbentzionalei dagokienez, demarkazio honetan, gaur egun, araztutako 

efluenteetako bi aprobetxamendu zuzen daude: 

 Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Galindoko araztegiko (Sestao) isurketaren zati bat berrerabiltzen 

du ekipo elektromekanikoak hozteko prozesuetan, instalazioak baldekatzeko, berdeguneak 

ureztatzeko eta beste erabilera txiki batzuetan. 

 Muskizko plantan, Petronorrek, prozesuaren ostean, gazitasun baxuko industriako hondakin-uren 

tratamenduko plantatik datorren ura gehitzen dio. 

Jarraian, demarkazioan 2016-2019 aldian berrerabilitako ur-bolumenen bilakaera erakusten da, zeina 

2020an, 3,5 hm3-ra heldu zen. 

15. taula. Demarkazioan berrerabilitako ur-bolumenaren bilakaera. 

Aprobetxamendua UTMX UTMY 

2016ko 

bolumena  

(hm³/urte) 

2017ko 

bolumena  

 

(hm³/urte) 

2018ko 

bolumena 

 

(hm3/urte) 

2019ko 

bolumena 

 

(hm3/urte) 

2019ko 

bolumena 

 

(hm3/urte) 

2020ko 

bolumena 

 

(hm3/urte) 

Galindo HUA 

(Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoa) 

500186 4794548 0,9 0,9 0,9 1,00 1,00 0,86 

Petronor (Muskiz) 491107 4801010 1,7 2,1 2,2 2,5 2,5 2,3 

GUZTIRA 2,6 3,0 3,1 3,5  3,2 

                                                           
15Aldagai horiek EAErako TETISeko datuekin kalkulatu dira; Bidasoa ibaiko eta Pirinioetako ibaien ustiaketa-sistemetarako, aldiz, SIMPAko 
datuak erabili dira. 

http://lluvia.dihma.upv.es/es/software/software.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
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65. irudia. Uraren berrerabilpenak. 

Demarkazio honetan ez dago ura gezatzeko azpiegiturarik. 

 

Kanpoko ur-baliabideak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan eskuragarri dauden ur-baliabideen zati bat Ebroko 

Demarkazio Hidrografikoko ur-transferentzietatik dator. 

Zadorra-Arratia ur-transferentzia da garrantzitsuena, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa hornitzeko eta 

energia elektrikoa sortzeko erabiltzen da ur hori. 2015-2020 aldian, urtero eraman den bolumena 

117,82 eta 247,15 hm3 bitartekoa izan da. 

Garrantzi txikiagoko beste ur-transferentzia batzuk dira Cerneja-Orduntekoa, Bilboko hornidurarako, 

eta Altzania-Oriakoa, energia ekoizteko. Lehenengoan, urtero, 18 hm3 eramaten dira batetik bestera, 

eta, bigarrenean, aldiz, 1,26 hm3 inguru. 

Hurrengo taulan, demarkazioan urtero egindako ur-eramateen bolumenen bilakaera azaltzen da. 

16. taula. Demarkazioan egindako ur-eramateen bolumenen bilakaera. 

Ur-transferentzia 

2015-2016 aldiko 

bolumena 

(hm³/urte) 

2016-2017 aldiko 

bolumena 

(hm³/urte) 

2017-2018 aldiko  

bolumena 

(hm³/urte) 

2018-2019 aldiko 

bolumena 

(hm³/urte) 

2019-2020 aldiko 

bolumena 

(hm³/urte) 

Guztira 173,71 131,32 263,25 152,31 178,04 
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66. irudia. Ur-transferentzia nagusiak. 

3.8. Klima aldaketaren ondorioak 

Plangintza Hidrologikoaren Jarraibidearen arabera, 2039. urteko denbora-muga aztertzean, kontuan 

hartu behar da klima-aldaketak demarkazio hidrografikoko ur-baliabide naturalen gain izan dezakeen 

eragina.  

2017an, CEDEXeko Azterlan Hidrografikoen Zentroak klima-aldaketak Espainia osoko aldagai 

hidrologikoetan duen inpaktuari buruzko txostena aurkeztu zuen. Emaitza nagusia 1961-2000 

kontrol-aldiko aldagai hidrologikoen aldaketa-ehunekoak ziren, 30 urteko 3 inpaktu-alditarako: 

2010-2040, 2040-2070 eta 2070-2100, 12 agertoki klimatikoen arabera balioetsiak, 6 RCP4.5 

isuri-agertokirako, eta beste horrenbeste RCP8.5 isuri-agertokirako. 

QGIS ingurunean CAMREC izeneko aplikazio bat garatu zen, edozein erabiltzailek sare hidrografikoaren 

nahi duen eremuko edo puntuko hileko, urtaroko edo urteko aldaketa-ehunekoak lortu ahal izateko. 

Horrez gain, CEDEXek, Uraren Zuzendaritza Nagusiaren aginduz, aldaketa-portzentaje batzuk lortu ditu 

2039rako, denborari eta espazioari dagokienez bereizita. Horrela, sare hidrografikoko puntu 

bakoitzeko ekarpenen murrizketa lortu du. Kontuan hartzen den agertokia RCP8.5 da, hots, gaur egun 

eskuragarri dauden agertokirik onargarriena. Labur esanda, esan daiteke 2039. urterako Kantauri 

Ekialdeko demarkazioan aurreikusitako ekarpena % 5,3 murriztuko dela batez beste, eta % 12,1, berriz, 

agertoki ezkor edo negatiboan. 

Klima-aldaketak ur-baliabideetan duen eraginaren ebaluazioa ere aztertu da, eskala lokalagoan, 

demarkazioaren eremuan. Horixe da Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzaren KLIMATEK 

diru-laguntzen deialdiko proiektuen bidez egindako azterlanen kasua. 

Batetik, Neikerrek eta Ihobek 2017an egindako “Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko bereizmen 

handiko klima-aldaketako eskualde-agertokiak sortzea” izeneko proiektuan, honako hau garatu da: 

 Oinarrizko aldagaien (prezipitazioa, batez besteko tenperaturak, tenperatura maximoa eta 

tenperatura minimoa) bereizmen espazial handiko (1 km x 1 km) atlas klimatikoa (1971-2015 aldiko 

eguneroko datuak). 

 XXI. menderako klima-proiekzioak (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100), bereizmen espazial 

handikoak (1 km x 1 km), RCP4.5 eta RCP8.5 agertokietarako sortuak, Euro CORDEX proiektuaren 

esparruan RCMekin (Regional Climate Models) egindako simulazioetatik abiatuta. 
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Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Ihobek 2017an egindako “Urrakortasun hidrikoa: iragan 

hurbileko joeretatik etorkizunekoetara” izeneko azterlanean, EAEko ur-emaria neurtzeko 117 

estaziotan eta inguruko eremuetan zirkulatzen duten emarien serieetan ikusitako joerak aztertzen 

dira. Horietan guztietan, aldi baterako joerak identifikatzen dira, eskala desberdinetan, eta garrantzi 

berezia ematen zaie joera espazialei; urtaroak eremuka multzokatzen dira, eskualdeko ezkutuko joera 

posibleak aztertzeko. 

EAEn egindako bi azterlanen ondorioak bat datoz aipatutako CEDEXen azterlanetan lortutakoekin. 

Horrenbestez, Kantauri Ekialdeko DH eremurako egindako azterlanak aintzat hartuta, Plan Hidrologiko 

hau prestatzean, kontuan izan da 2039rako serie laburrarekiko aurreikusitako ekarpenen murrizketa 

% 5,3koa dela tarteko agertokian, eta % 12,1ekoa, berriz, agertoki ezkorrean.  

Gainera, aipatutako CEDEXeko Azterlan Hidrografikoen Zentroaren 2017ko azterlanean, 

klima-aldaketak lehorteen erregimenean duen eragina ere aztertu da. Hori inpaktu-aldi bakoitzean 

lehorteen errepikatze-denboran izandako aldaketa gisa islatzen da, kontrol-aldiari dagokionez. 

Lortutako emaitzen arabera aurreikusi da, oro har, iparraldeko demarkazioetako lehorteak maizago 

gertatuko direla XXI. mendean aurrera egin ahala, eta, ondorioz, ur-eskasia handitu egingo dela, ur-

baliabideak murriztearen ondorioz. 

Uholdeei dagokienez, 2018an egindako Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioaren berrikuspenean, 

Uholde Zuzentarauak ezarritakoaren arabera, klima-aldaketak emarien maiztasunean duen eragina 

aztertu zen. Horretatik ondorioztatu zen prezipitazioen erregimeneko eta ebapotranspirazioko 

aldaketa horiek, 2100erako, aldaketa nabarmenak eragingo lituzketela uholdeen emarietan; 

errepikapen-denbora baxuentzat (10 urte), uholdeen emarien aldaketak nuluak izango lirateke edo 

beheranzko joera txiki bat izango lukete; bitartean, errepikapen-denbora luzeagoetan (100 eta 500 

urte), berriz, ereduek uholdeen emariak areagotuko lirateke. 

Adierazi beharra dago uholdeen emari horiek areagotzeak ez duela ekarri behar uholde-arriskuen 

areagotzen proportzionala. Ubideak gainezka egiteko probabilitatea eta uholde-lautadetan uholdeek 

duten portaera hainbat faktoreren mende daude, eta, gainera, faktore horiek, aldi berean, aldaketak 

izan ditzakete klima-aldaketaren testuinguruan. Alde horretatik, komeni da nabarmentzea ubideek 

karga solidoa ere garraiatzen dutela; izan ere, horrek garrantzi handia du uholdeen portaeran, eta 

aldaketa garrantzitsuak izan ditzake klima-aldaketaren testuinguruan, lurzoruaren erabilerak aldatu 

direlako, nekazaritza-jarduerak aldatu direlako, landare-komunitateak aldatu direlako eta, batez ere, 

basoetako suteen intentsitatea eta maiztasuna areagotu direlako (klima-proiekzioek oso agertoki 

gertagarritzat jotzen dute hori). 

Horri dagokionez, demarkazioko euri- eta ibai-jatorriko uholdeetan klima-aldaketak izan ditzakeen 

ondorioak ebaluatzeko, klima-aldaketak bi osagaitan izan dezakeen eragin potentziala aztertu da. 

Osagai horiek erabakigarriak dira emarien legeen aldaketari eta maiztasunari dagokienez: osagai 

meteorologikoa eta lurzoruaren erabilerei buruzko osagaia. Azterlan horren arabera, areagotzeko 

probabilitate handia eragiteko influentzia oso esanguratsua duten eremuak hauek dira: Nerbioi, 

Ibaizabal eta Urola ibaien beheko tarteak eta Deba, Oria eta Bidasoa ibaien erdiko tarteak. 

Demarkazioko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa eta Uholde Arriskugarritasun Mapak berrikusi 

eta eguneratzeak erakusten du, halaber, itsasoaren batez besteko maila igotzeko joerak eragin 

nabarmena izango duela kostaldeko eta trantsizio eremuetan, batez ere, epe ertain eta luzera. 
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Estatu mailan, Kantabriako Unibertsitateko Ingurumen Hidraulikako Institutuak itsas-aldagaien 

klima-aldaketako eskualde-proiekzioen datu-base berriak garatu ditu, zeinak, oro har, itsas-mailaren 

gehieneko hazkunde erlatibo maximo bat adierazten duten denborak aurrera egin ahala, baita 

uholde-kotaren eta -distantziaren hazkunde erlatiboa ere, XXI. mendearen amaierarako eta 

errepikatze-denbora luzeetarako. 

Demarkazioaren eremuan, era berean, itsas-mailaren igoerak euskal kostaldean izango duen 

inpaktuari buruzko azterlan espezifikoak gauzatu dira. KLIMPACT eta KOSTEGOKI proiektuez ari gara. 

Bi azterlanek aurreikusten dute klima-aldaketak eragin nabarmena izango duela uholde-arriskuari 

dagokionez. Lehenengoaren arabera, aztertutako bi agertokietarako (RCP 4.5 eta RCP 8.5) 

proiektatutako itsas-mailaren igoerak uholde-arriskua duten azalerak areagotzea eta olatuen inpaktua 

handitzea ekarriko du. Bigarren proiektuaren arabera, aipatutako eraginez gain, itsas-mailaren batez 

bestekoaren igoerak aldaketa morfologiko esanguratsuak eragingo ditu itsasertzaren konfigurazioan.  

Azkenik, komeni da gogoratzea klima-aldaketaren fenomenoak, klimaren aldaketa globalarekin eta 

aldagai hidrologikoen aldaketarekin batera, zuzeneko ondorioak izan ditzakeela ur-masen eta eremu 

babestuen baldintzei dagokienez, eta, besteak beste, erregimen hidrologikoa, espezieen osaera eta 

ezaugarri fisikokimikoak aldatu ditzaketela. Hori dela eta, beharrezkoa izango da neurriak hartzea eta 

lan egitea erresilientzia eta egokitzeko gaitasuna indartzeko, baita efektu horien ondorioak arintzeko 

ere. 

Horri dagokionez, Valentziako Unibertsitate Politeknikoa “Espainian klima-aldaketarekin lotutako 

arrisku-, esposizio-, kalteberatasun- eta arrisku-mapak zehazteko” proiektua gauzatzen ari da azken 

hilabeteetan. Horren bidez, klima-aldaketaren inpaktuei lotutako arriskua ebaluatu nahi da, 

klima-aldaketarekin erlazionatutako arriskuak, esposizio-maila eta sistema hidrikoaren 

kalteberatasuna kuantifikatuko dituzten adierazleak integratuta. Aztertutako inpaktuak hauek dira: ur 

hotzetako espeziek habitata galtzea, uretan disolbatutako oxigeno kopurua murriztea eta espezie 

makroornogabeen afekzioa. Eragin horiek airearen tenperatura igotzearekin eta, ondorioz, uraren 

tenperatura igotzearekin lotuta daude. 

Ondorio orokor hau ateratzen da: gure sistemek presio ugari jasaten dituzte eta larriagotu egingo dira 

klima-aldaketaren eraginez. Gainera, oro har, gaur egun presio gehien jasaten duten eremuek eragin 

handiagoa jasango dute klima-aldaketarekin lotutako arriskuengatik, kalteberatasun-faktoreak baitira. 

Azterlan horrek aukera eman du jarduteko lehentasunezko eremuak identifikatzeko klima-aldaketako 

testuinguruan. 

Azkenik, demarkazioaren eremuan azterlan bat egin da espezie inbaditzaileen presentziaren eta 

baldintza klimatikoen arteko erlazioak aztertzeko. 2016an, Euskal Herriko Unibertsitateko 

zientzialariek egindako lan bat argitaratu zen. Lan horren helburuetako bat izan zen, aldagai klimatiko 

batzuen eta EAEko flora inbaditzailearen ugaritasunaren arteko erlazioa argitzen saiatzea. Emaitzek 

erakutsi zutenez, aztertutako espezie gehienek (% 84) aldagai klimatikoen aldaketen aurrean 

erantzuten dute, bereziki, tenperatura-aldaketen aurrean, eta beti zentzu berean egiten dute, hau da, 

espezie inbaditzaileak egoteko probabilitatea handitu egiten da tenperatura igotzen denean. 
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4. ERABILERAK, ESKARIAK, PRESIOAK ETA INPAKTUAK 

4.1. Sarrera 

Kapitulu honetan eta haren eranskinetan bi informazio-bloke deskribatzen dira; bat, uraren eta jabari 

publiko hidraulikoaren erabilerari buruzkoa, eta, bestea, horrek dakartzan ondorioei buruzkoa. 

Lehenik eta behin, demarkazioko uraren erabilerak eta horren inguruko eskariak azaltzen dira, eta, 

bigarrenik, ur-masen egoerari eragiten dioten presio edo gorabehera antropiko garrantzitsuak 

aipatzen dira. Bi kasuetan, Plan Hidrologikoaren beharrezko edukiak dira, ULTBaren 42.1.b artikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

Era berean, 42.1.f artikuluan, arroko plan hidrologikoen nahitaezko eduki gisa, uraren erabileraren 

azterketa ekonomikoaren laburpen bat jasotzen du, kostuak berreskuratzeko printzipioa aplikatzeko 

salbuespen izan daitezkeen egoeren eta arrazoien deskribapena barne. Aldi berean, PHEk (Plangintza 

Hidrologikoaren Erregelamendua) bere 41. artikuluan uraren erabileraren karakterizazio ekonomikoa 

zehazteko baldintzak garatzen ditu, kapitulu honetan adierazitakoaren arabera. 

Kapitulu honen beste helburu bat da erabilerak baldintzatzen dituzten faktore erabakigarrien bilakaera 

aurkeztea, etorkizuneko eskarien agertokiak sortzeko. Gainera, PHJaren 3.1.2.1 atalean aipatzen diren 

egungo eta etorkizuneko eskari-unitateen inbentarioa aurkeztu da, aurrerago, hurrengo kapituluan, 

baliabideen esleipenari eta erreserbari heltzeko. 

Kapitulu honen beste xede bat da giza jardueraren ondoriozko gainerako afekzio esanguratsuenen 

inbentarioa aurkeztea. Presioen eta inpaktuen inguruko inbentarioa da, eta, horrekin batera, 

ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskuan dauden ur-masen identifikazioari buruzkoa ere. Informazio 

hori Demarkazioaren Azterketa Orokorrean (2019ko bertsioa) hasieran ezarritako baliokidearen 

eguneraketa da. 

Hemen laburtutako informazioa Memoria honen bi eranskinetan garatzen da: 

 III. eranskina. Uraren erabilerak eta eskariak. 

 VII. eranskina. Presioen inbentarioa. 

4.2. Uraren erabileren karakterizazio ekonomikoa zehaztea 

Lehenik eta behin, Planaren lurralde-esparruaren uraren erabilerek gaur egun duten garrantzi 

sozioekonomikoa aztertzen da, eta erabileren garrantzia zehazten duten faktoreen etorkizunerako 

aurreikusi daitekeen bilakaera balioesten da. Modu horretan ezartzen dira Plan Hidrologikoak lantzen 

dituen eskaera-agertokiak eta -presioak. 

Testua antolatzeko PHJak gai horri buruzko 3.1.1 atalean aipatutako egitura aintzat hartuta antolatzen 

da. Atal honetan, karakterizazio ekonomikoaren ikuspegi orokorra erakusten da eta Memoria honen 

III. eranskinean xehetasun gehiagorekin deskribatzen da. 

Aldagai sozioekonomikoei eta faktore erabakigarriei dagokienez, uraren erabileraren ezaugarriak 

finkatzeko hainbat lurralde-mailatako informazioa hartzen da aintzat: autonomikoa, probintziakoa eta 

udal-mailakoa, hainbat estatistika-iturritatik hartua (INE, Eustat, Eusko Jaurlaritza). 
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67. irudia. BEGd-aren banaketa prezio konstanteetan eta enpleguaren banaketa jarduera-sektoreen arabera. 

 

2018an, BEGd-a (prezio konstanteetan) 56.185 milioi eurokoa izan zen, eta, 2008an krisia hasi zenetik, 

1.600 milioi euro inguruko igoera izan du, urteko % 0,3ko hazkunde-tasarekin. Hala ere, 2008an baino 

70.000 lanpostu gutxiago daude; 2018an, 911.000 lanpostu zeuden. 

Hainbat adarretan 2005-2018 denboraldian izandako hazkunde-dinamikei dagokienez, nabarmendu 

beharra dago guztiek izan dutela murrizketa nabarmena, zerbitzuen sektoreak izan ezik. Portaera hori 

Kantauri Ekialdeko DHn eta Espainian gertatzen da. 

Ondoren, uraren erabilera nagusiak (hirikoa, nekazaritzakoa, industriala, energetikoa) eta horien 

aldagai karakterizatzaileak labur eta banan-banan aztertuko ditugu. Erabilera horien eta gainerakoen 

analisi osoa III. eranskinean garatzen da. 

4.2.1. Hiri-erabilerak 

4.2.1.1. Hiri-erabilerak: etxeko sektorea 

2018an, Kantauri Ekialdeko DHko populazioa 1.927.223 biztanlekoa izan zen, eta nahiko egonkorra izan 

zen azken hamarkadan, 2010. urtetik, % 0,22ko hazkundea izan zuen urtean. Biztanleriaren dentsitatea 

331 biztanle/km2-koa da. 
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68. irudia. Biztanleriaren bilakaera. 

 

69. irudia. Biztanleriaren portzentajea ustiapen-sistemako. 

Biztanleriaren % 50 baino gehiago Nerbioi-Ibaizabal Ustiapen Sisteman (US) dago, batik bat, Bilbo 

inguruan. Ondorengo kontzentrazio esanguratsuak hemen daude: Urumea USn (Donostia hartzen du 

barne); Oria USn, Zarauzko kostalde-nukleoarekin eta beste zenbait herrirekin (Tolosa, Lasarte eta 

Andoain); eta Deba USn, horren goi- eta erdi-ibilguetan daude Ermua, Eibar, Bergara, Arrasate, Elgoibar 

eta Oñati. 

Etxebizitzei dagokienez, demarkazioan 869.869 etxebizitza daude. Kontzentraziorik handienak Bizkaiko 

eta Gipuzkoako hiriburuetan eta haien metropoli-eremuetan daude. Etxebizitza nagusia Kantauri 

Ekialdeko DHko etxebizitza guztien % 63 da, eta bigarren etxebizitzak, aldiz, % 10 (2018ko erroldako 

datuak). Aipagarriak dira, dentsitate altu batzuk, esate baterako, Bilbo (150.000 etxebizitza baino 

gehiago) eta Portugalete, Getxo, Santurtzi eta Barakaldo udalerriak. 

17. taula. Kantauri Ekialdeko DHko etxebizitzak. 

 
GUZTIRA  

Familia-etxebizitzak 
2018an 

Etxebizitza 
nagusiak 2018an 

Bigarren 
etxebizitzak 

2018an 

Etxebizitza 
nagusiak / 

Familia-etxebizitzak 
guztira 

Bigarren 
etxebizitzak 

Familia-etxebizitzak 
guztira 

Guztira 968.299 785.377 47.449 81% 5% 
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Bestalde, bigarren mailako etxebizitzen sektorea garrantzitsua da kostaldean, orokorrean, izaera 

turistiko nabarmena duten eremuetan, hala nola Hondarribian, Donostian, Zarautzen, Mundakan edo 

Bermeon, Burgosko probintziako Mena Haranean eta Gipuzkoako eta Nafarroako hego-ekialdean. 

Hiri-erabilerak: sektore turistikoa 

Kalkulatu da turismoak, demarkazioan, 4.825 milioi euro inguruko ekarpena egiten duela urtero; 

Bizkaian % 5,4ko ekarpenarekin BPGd-ari, eta, Gipuzkoan, berriz, % 7,6ko ekarpenarekin. Lurraldeka, 

Bizkaiak eta Gipuzkoak, batera, demarkazioaren turismo-gastuaren % 83 baino gehiago sortzen dute, 

eta Nafarroak, % 15. Horren garrantziak ez du nazio osoko beste eremu batzuetan duen pisua, baina, 

halere, gero eta garrantzi handiagoa du demarkazioaren ekonomian. 

Izan ere, jarduera turistikoa hondar-sektoretzat hartzetik hazkunde ekonomikorako eta enplegua 

sortzeko benetako aukeratzat hartzera igaro gara. Hori dela eta, dagoeneko 39.071 ostatu-plaza daude 

hotel, aterpe, ostatu, landetxe eta kanpinen artean. 

Lurralde-banaketari dagokionez, Bizkaiko lurraldean daude demarkazioko plaza turistikoen % 47,80, 

Gipuzkoan, % 35,53, eta, Nafarroan, berriz, % 14,70. Araban eta Burgosen oso gutxi daude. 

4.2.2. Nekazaritza-erabilerak 

Nekazaritza-sektoreak pixkanaka egiten du atzera, eta lurraldeko BEGd-ari ekarpen txikiena egiten 

dion sektorea da. Nekazaritzako jardueren produktibitate txikia ustiategien tamaina txikiaren, 

ekoizpen-prozesuen teknifikazio baxuaren, azpiegitura urrien, nekazaritzako dibertsifikazio faltaren 

eta produkzioaren balio erantsi murriztuaren ondorio da neurri handi batean. 

Kantauri Ekialdeko DHko nekazaritza-sektoreak enpleguaren % 1,1 eta guztizko BEGd-aren % 0,5 

hartzen ditu. Nekazaritzako azken produkzioa 575 milioi eurotik gorakoa izan zen 2017an, eta EAE izan 

zen ekarpen handiena egin zuen lurraldea, irudi honetan ikus daitekeenez: 

 

70. irudia. Nekazaritzako errentaren lurralde-banaketa. 

 

Demarkazioan, lurraren okupazioak argi eta garbi erakusten du labore-azalerak abereen elikadurarako 

erabiltzen direla: 130.000 hektarea belardi iraunkor eta 3.333 hektarea bazka-labore. 
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Abeltzaintzari dagokionez, abere-kontzentrazio handienak Bidasoa eta Oria ibaien arroetan daude, 

kilometro karratu bakoitzeko 100 abelburu baino gehiago baitaude bertan (behi-, ardi-, txerri- eta 

ahuntz-aziendak). Bidasoa da ardi- eta txerri-aziendaren kontzentraziorik handiena duena: 76,66 eta 

22,99 unitate/km2-ko, hurrenez hurren. Bestalde, Urolak du behi-aziendaren dentsitate handiena, 

24,34 buru baititu kilometro karratuko; Barbadunen, berriz, ahuntz-azienda nabarmentzen da bertan 

metatzen baitira 7,64 unitate/km2-ko. 

2018-2019 aldiko bilakaerak joera nabarmen negatiboa erakusten du ardi- eta behi-azienden 

kopuruan, eta nabarmen egin du gora txerri-aziendaren kasuan; ahuntz-azienda, berriz, pixka bat 

handitu da. 

18. taula. Abelburuen kopuruaren bilakaera 2009-2018 aldian. 

Behiak Ardiak Txerriak Ahuntzak 

% -17,75 % -31,17 % 137,36 % 2,38 

 

71. irudia Kilometro karratuko ustiapen-sistema bakoitzean dauden abelburuak. 

 

4.2.3. Industria-erabilerak 

Industria-jarduerek bigarren postua dute BEGd-aren ekarpenari dagokionez, zerbitzuen sektorearen 

atzetik. 2018an industriak 141.912 enplegu eskaini zituen eta 11.566 milioi euroko BEGd-a sortu zuen. 

Kantauri Ekialdeko DH osoan 86,03 hm3/urte inguru erabiltzen direla kalkulatzen da; horietatik 

31,69 hm3/urte industrietako hartune propioen bidez hornitzen dira, eta gainerakoa hiri-sareetara 

konektatuta dago. Azterlan horretatik ondorioztatu daiteke demarkazioan kontsumitutako ur m³ 

bakoitzeko 134,44 euroko BEGd-a sortzen dela, batez beste. 
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72. irudia. Industriako balio erantsi gordina sektoreka 2018an (milaka euro konstante). 

4.2.4. Energia-erabilera 

Energia elektrikoa ekoizteko uraren erabilerek energia hidroelektrikoa sortzea eta zentral termiko, 

nuklear eta termosolarrak eta biomasa erabiltzea hartzen dute barne, bereziki hozte-fasean. 

Kantauri Ekialdeko DHn, energiari dagokionez, uraren erabilera nagusiak ekoizpen hidroelektrikoa eta 

zentral termikoen hozketa dira. 

Zentral hidroelektriko txikiek tradizio handia dute Kantauri Ekialdeko DHn, batez ere, 

industria-kokalekuei eta landa-eremuetako elektrifikazioari lotuta. 

Hamahiru unitate hidrologikoetatik hamarretan banatutako 141 zentral txiki daude, 88,9 MW-eko 

potentzia instalatua dute, eta urteko batez besteko ekoizpena 224,7 GWh-koa da. 
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73. irudia. Altuna-Txiki jauzi hidroelektrikorako ur-desbideratzea, Urola ibaian (Eusko Jaurlaritza). 

4.3. Aztarna hidrikoaren analisia 

Sektore sozioekonomikoek sortzen duten aztarna hidrikoa da erabilitako barneko uraren eta Kantauri 

Ekialdeko DHn inportatu eta esportatutako uraren saldo garbiaren batura osoa. 

Azaleko zein lurpeko ur-baliabideei “ur urdina” deitzen zaie, prezipitazioetatik datorren “ur berdetik” 

bereizteko. Ur berdea lurzoruaren goialdean dago, eta landaredi natural edo landu gehiena izatea ur 

horrek ahalbidetzen du. “Ur grisa” da hirugarren ur mota. Horrek sortzen diren elementu kutsatzaileak 

diluitzeko beharrezko ur-bolumena hartzen du. 

“ESPAINIAKO AZTARNA HIDRIKOA” (MAGRAMA, 2012) azterlanak demarkazioan 2005erako 

aurreikusitako Aztarna Hidriko Estandar per capita aplikatuta (2.308,4 m3/bizt./urte), Kantauri 

Ekialdeko biztanleriari, lehenengo hurbilketa bat lor dezakegu Plan Hidrologikoaren lurralde-eremuari 

dagokion aztarna hidrikoaren magnitude-ordenari buruz (3.664,73 m3/urte). 

4.4. Ur-eskariak 

Plana egiteko, 2027. eta 2039. urteetako joera-agertokietan aurreikus daitezkeen gaur egungo 

eskaerak balioetsi dira. Zenbatespen horiek honako lan hauen esparruan egin dira: 

“Hornikuntza-sistemen eta EAEko ur-baliabideen eta -eskaeren arteko balantzearen analisia, 

kudeaketa-ereduen bidez” (Uraren Euskal Agentziak egina 2020an), eta “Kantauriko demarkazio 

hidrografikoen plan hidrologikoaren jarraipen- eta berrikuspen-lanak” (KKHak egina). 

Gaur egungo eskaerak erabilera guztietarako batez besteko hornidurak oinarri hartuta balioesten dira. 

Gainera, ura kudeatzen duten erakunde kudeatzaileek berek egindako kontsumoei buruzko benetako 

informazioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko uraren kanonaren inbentarioari buruzko benetako 

informazio hartu da aintzat. Horri esker, zenbatespenak zehaztasun handiagoz kalibratu eta doitu ahal 

izan dira, kontrolik gabeko kontsumoak barne. Horrek hobekuntza esanguratsua dakar aurreko 

planean aurreikusitako zenbatespenekiko. 
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Etorkizuneko agertokiak faktore erabakigarrien bilakaera aintzat hartuta kalkulatzen dira, besteak 

beste, biztanleria, etxebizitza, ekoizpena, enplegua, errenta edo politika publiko jakin batzuen 

ondorioak. Halere, faktore erabakigarri horiek denboran duten egonkortasuna dela eta, eragin 

mugatua dute, eta askoz garrantzi handiagoa dute plan hidrologikoan jasotako kontrolik gabeko 

faktoreak murrizteko aurreikuspenek. 

Kontsumorako uraren gaur egungo eskaera urteko 232,46 hm3/urte dela kalkulatzen da. Etxeko 

ur-eskaera (% 53) eta industriakoa (% 37) dira demarkazioko garrantzitsuenak.  

19. taula. Kontsumorako eskariaren banaketa gaur egun. 

Etxekoa Industriala Udalekoa Abeltzaintzakoa Ureztatzekoa Turistikoa Golfa 

% 53,00 % 37,01 % 4,66 % 2,32 % 1,66 % 1,03 % 0,33 

 

74. irudia. Erabileraren araberako kontsumorako eskaria gaur egun. 

 

Jatorriari dagokionez, eskaeraren % 84,47 hiri-hornidurako sistemen bidez hornitzen da eta 

gainerakoa, hartune propioen bidez. Azken horien artean, hiri-sareetara konektatu gabeko 

industria-erabilerak nabarmentzen dira, guztizkoaren % 13,63.  

 

 

20. taula. Kontsumorako eskariaren banaketa jatorriaren arabera gaur egun. 

Hiri-hornidurarako 
sistemak 

Industriala  
hartune propioa 

Ureztatzekoa  
hartune propioa 

Abeltzaintzakoa 
 hartune propioa 

Golfekoa 
hartune propioa 

% 84,47 % 13,63 % 1,17 % 0,49 % 0,25 
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75. irudia. Kontsumorako eskaria erabileraren eta jatorriaren arabera gaur egun. 

 

 

76. irudia. Kontsumorako eskaria ustiapen-sistemaren arabera gaur egun. 

 

Lurralde-banaketari dagokionez, Nerbioi-Ibaizabalgo eta Urumeako ustiapen-sistemek demarkazioko 

eskari osoaren % 61,32 hartzen dute barne; Pirinioetako ibaiek, berriz, guztizkoaren % 0,17 baino ez 

dute hartzen. 

Funtsezkoa da nabarmentzea gaur egungo kontsumo-eskaria % 14,9 murriztu dela bigarren zikloko 

Plan Hidrologikoan jasotako eskariarekin alderatuta; izan ere, ziklo horretan 273 hm3/urte jaso ziren. 

Murrizketa hori, neurri handian, kontrolik gabeko kontsumoak murriztearen ondorio da, nahiz eta 

agian eragina izan duten uraren prezioaren igoerak eta herritarren kontzientziazioak, besteak beste. 
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Azkenik, 2027 eta 2039 aldietarako eskariaren zenbatespenak, jarduera sozioekonomikotik 

eratorritako hazkunde txiki batzuk espero badira ere, % 13,1eko murrizketa aurreikusten du epe 

luzerako agertokian, aldi horietarako aurreikusitako hiri-sareetan kontrolik gabeko erabilerak 

murriztearen ondorioz; izan ere, sare horien eragina espero den hazkunde sozioekonomikoaren 

eragina baino askoz handiagoa da. Nolanahi ere, gogorarazi beharra dago COVID-19ak eragindako 

pandemiak nabarmen handitzen duela faktore erabakigarrien bilakaeraren inguruko ziurgabetasuna. 

 

77. irudia. Kontsumorako eskariaren bilakaera. 

 

Azkenik, kontsumoen bilakaerari dagokionez, nabarmentzea dugu, oro har, hiri-horniduraren 

murrizketa; Añarbe sistemek izandako beherakada nabarmendu behar da, % 31,57 murriztu baita 

2001etik. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Venta Alta sisteman izandako murrizketa ere nabarmena 

izan da, epe horretan bertan % 14,5eko jaitsiera izan baitu.  

 

78. irudia. Añarbe sistemak hornitutako bolumenaren bilakaera. 
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79. irudia. Venta Alta sistemak hornitutako bolumenaren bilakaera. 

Joera hori sistema garrantzitsu guztietan ikus daiteke, nahiz eta garrantzi gutxiagoko batzuetan 

kontsumoak aldaketa aipagarririk izan ez duen oraindik. Horien artean, Busturialdeko Ur Partzuergoak 

kudeatutakoak nabarmendu behar dira; horietan ez da sareetako errendimendua hobetzeko jardun 

beste eremu batzuetako erritmo berean, eta, beraz, ez da ikusi beste sistema batzuetan izandako 

beherakada hori. 

 

80. irudia. Busturialdeko Ur Partzuergoaren sistemek hornitutako bolumenaren bilakaera. 

Hartune propioetatiko kontsumoaren bilakaerari dagokionez, nabarmendu beharra dago erabilera 

industrialaren murrizketa, % 28,15ekoa 2009ko gehienekotik.  

 

81. irudia. EAEn, erabilera industrialerako hartune propiotik jasotako bolumenaren bilakaera. 
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Azkenik, sektore hidroelektrikoak aldaketa garrantzitsuak ditu, baina, kasu honetan, ezin zaizkio egotzi 

sektorearen bilakaerari, baizik eta epealdi bakoitzean zirkulatzen duten emariei. 

 

82. irudia. Erabilera hidroelektrikoetarako turbinatutako emariaren bilakaera EAEn. 

 

4.5. Presioak eta inpaktuak 

Giza jarduerak uren egoeran dituen ondorioak aztertzean, oinarrizko hiru lan jorratzen ditu: inpaktuak 

identifikatzea, presioen inbentarioa egitea eta ingurumen-helburuak ez betetzeko arriskuan dauden 

masak zehaztea. Presioen eta inpaktuen azterlanaren ikuspegia begien bistan dauden inpaktuak eta 

erantzukizunezko adierazleak aztertzen hasi da, ondoren, antzemandako ez-betetzeen presio 

zehatza(k) identifikatzeko, inbentarioan sartutako presioen ezaugarriak aztertzetik abiatuta. Presio 

esanguratsu horiek identifikatzearen helburua da haiek arintzeko edo ezabatzeko behar diren neurriak 

identifikatzea (edo hobetzea, hala badagokio), hori funtsezkoa baita neurrien programa behar bezala 

sortzeko. 

Jarraian, giza jarduerak Kantauri Ekialdeko DHko uren egoeraren gainean dituen ondorioen laburpena 

jasotzen da. Informazio hori xehetasun handiagoz bildu da VII. eranskinean, “Presioen inbentarioa” 

izenekoan. 

4.5.1. Ur-masen gaineko presioen inbentarioa 

Presioen inbentarioaren aurkezpena Europako Batzordeak jorratzen dituen jarduera eta presioen 

katalogazio sistematikora egokitu da. Hurrengo ataletan inbentarioetan jasotako presioak 

zerrendatzen dira eta horiek hobeki irudikatzen dituzten mapa batzuk ere jasotzen dira, aipatutako 

katalogazioaren egiturarekin bat.  

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, ahalegin handia egin da ur-masetan ezarritako 

ingurumen-helburuak lortzen ez dituzten jarduera zehatzak eguneratzen eta identifikatzen aurrera 

egiteko. Modu horretan, zenbait presio-tipologia eguneratu eta sakonki osatu dira, eta, bereziki, 

karakterizazio morfologikoari dagozkionak, horretarako berariaz sortutako lanen bidez, bai tarteko eta 
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kostaldeko ur-masetarako16 , bai EAEko ibaien kategoriako uretarako18. Azken kasu horrek barne 

hartzen du ibai-jarraikortasunari dagozkion presioak karakterizatzea, ibaiertzeko landarediaren 

kontserbazio-egoera eta beste presio morfologiko batzuk.  

Ibai-hidromorfologiaren ezaugarriak ezartzeko protokoloan19 zehaztutako metodologia eta metrikak 

finkatu ondoren, berriro ebaluatu eta karakterizatu egin ziren ubideetako presio hidromorfologikoak. 

Horrela, besteak beste, erregimen hidrologikoaren aldaketa, ibai-jarraitutasuna, ubidearen aldaketa 

fisikoak eta ibaiertzeko landarediaren kontserbazio-egoera ebaluatu ziren. Horren ondorioz, Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko ibaien kategoriako ur-masen egoera hidromorfologikoa 

ebaluatzeko txostena20 egin zen. 

4.5.1.1. Azaleko ur-masen gaineko presioak 

Kutsadura puntualeko iturriak 

Aintzat hartu diren presioak hauek izan dira: hiriko hondakin-uren isurketak, saneamendu-sareen 

gainezkatzeak, industria-isurketak, hondakinak eta lurzoru kutsatuak ezabatzeko eremuak, 

meatzaritzako urak, akuikultura, isurketa termikoak eta ura gezatzeko plantetako isurketak. Horietatik, 

demarkazioan duen garrantzia dela eta, hiri-jatorriko kutsadura azpimarratu behar da; izan ere, 

Kantauri Ekialdeko DHko ur-masen adierazleen egoera ez betetzearen eragile nagusietako bat da 

oraindik, eta kutsadura organikoa eragin dezake, baita mantenugaien ondoriozko kutsadura eta 

adierazle biologikoen balioen aldaketa ere. Halaber, babestutako eremu jakin batzuetan ere izan 

dezake eragina, hala nola bainatzeko guneetan eta moluskuak ekoizteko eremuetan. 

 

83. irudia. Biztanle baliokideen arabera sailkatutako hiri-isurketak. 

 

                                                           
16 Agencia Vasca del Agua - AZTI (2018). Análisis de presiones e impactos en aguas de transición y costeras de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027).  
17 Uraren Euskal Agentzia – AZTI (2008). EAEko trantsizio eta kostako uretan dauden presio eta erasanen analisia. Tercer ciclo de planificación 
hidrológica (2021-2027).  

18 Uraren Euskal Agentzia (2018). EAEko ibai kategoriako ur masen karakterizazio morfologikoaren eguneraketa. Ekolur-Anbiotek ABEE. 
19 Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa (MITERD). 2019an argitaratua, 817/2011 Errege Dekretuaren 10. 
artikuluan adierazitako kalitate-elementu hidromorfologikoei lotutako metriken kalkuluaren prozedura gisa (KODEA: MET-R-HMF-2019) 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019_tcm30-496597.pdf 
20 Uraren Euskal Agentzia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko ibai-kategoriako ur-masen kalitate hidromorfologikoko elementuen 
ebaluazioa, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan. Anbiotek. 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/dokumentazioa/2018/eaeko-ibai-kategoriako-ur-masen-karakterizazio-morfologikoaren-eguneraketa-kantauri-mendebalde-eta-kantauri-ekialdeko-demarkazioak/u81-0003771/eu/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019_tcm30-496597.pdf
https://www.uragentzia.euskadi.eus/dokumentazioa/2021/kantauri-ekialdeko-demarkazio-hidrografikoko-ibai-kategoriako-ur-masen-kalitate-hidromorfologikoko-elementuen-ebaluazioa-euskal-autonomia-erkidegoaren-barruan/u81-0003771/eu/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/dokumentazioa/2021/kantauri-ekialdeko-demarkazio-hidrografikoko-ibai-kategoriako-ur-masen-kalitate-hidromorfologikoko-elementuen-ebaluazioa-euskal-autonomia-erkidegoaren-barruan/u81-0003771/eu/
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Azken hamarkadetan, ur-masen egoera nabarmen hobetu da, administrazioek eta inplikatutako 

sektoreek hondakin-uren isurketen baldintzak hobetzeko egindako ahaleginei esker. Hala eta guztiz 

ere, azken urteetan, aurreikusitako inbertsioa moteldu egin da administrazio eskudunen 

aurrekontu-zuzkiduren murrizketaren ondorioz; hortaz, ezin izan dira erabat gauzatu indarrean dagoen 

neurrien programan obra batzuk egiteko hasierako aurreikuspenak. Horrela, oraindik ere arazoak 

daude behar adina araztu ez diren hiriko hondakin-urak isurtzearen ondorioz, eta, kasu batzuetan, 

eremu babestu batzuei eragiten diete, hala nola bainatzeko guneei eta moluskuak ekoizteko eremuei. 

Zenbait arazketa-sistema aski ez izateaz gain eta jadanik exekutatuta dauden batzuk hobetu beharraz 

gain, ur-masa askotako arazoak izaten dira saneamendu-sareetara konektatu gabeko hiriguneetan 

kokatutako ibilguetara egiten diren isurketak. Beste kasu batzuetan, arazoa saneamendu- eta 

arazketa-sistemek gainezka egitean sortzen da. 

 

84. irudia. Saneamendu-sareko gainezkatze-puntu inbentariatuak.

 

85. irudia. 2021ean, ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskuan dauden ur-masak, kutsadura organikoaren, mantenugaien 
ondoriozko kutsaduraren eta kutsadura mikrobiologikoaren ondorioz, zeinaren jatorria hiri-hondakin urak arintzearekin 

eta/edo isurtzearekin lotuta dagoen.



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

110 

 
 

86. irudia. Isuria Oria ibaira Iruran (ezk.) eta Urumea ibaira Hernanin (esk.) (Uraren Euskal Agentzia).  

Demarkazioko beste presio garrantzitsu bat industria-isuriek sortzen dute. Isurketa horiek sortzen 

dituzten industria-jardueren artean, metalen ekoizpena eta eraldaketa, paperaren fabrikazioa eta 

eraldaketa eta sektore kimikoa nabarmendu daitezke demarkazioko esparruan duten 

adierazgarritasunagatik. 

 

87. irudia. IZZei eta IZZ (Industria Isuriei buruzko Zuzentaraua) ez diren plantei lotutako industria-isuriak. 

Kutsadura lausoko iturriak 

Presio lausoak aztertu dira: nekazaritzak eta abeltzaintzak eragindako kutsadura lausoa, 

baso-ustiapenak eragindako presioak, garraio-azpiegiturekin lotutako presioak, lurzoru kutsatuak, 

metatze atmosferikoa, meatzaritza-jarduerak, akuikultura eta itsas-hazkuntza, eta itsasotik 

dragatutako materiala isurtzea. 

Presio horien artean, lurzoru kutsatuei dagokiena nabarmendu behar da, lurzorua kutsa dezaketen 

jarduerak jasaten dituzten edo jasan dituzten eta, batzuetan, ur-masa jakin batzuen egoerari eragin 

diezaioketen kokaleku-kopuru handiarekin. 
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88. irudia. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak jasan dituzten partzelen eta kontrolpeko eta jarraipeneko lurzoruen 
banaketa. 

Nekazal-presioak eragindako kutsadura lausoa ez da esanguratsua demarkazioan. 

Abeltzaintza-jarduerari lotutako mantenugai-kargak garrantzi handiagoa du. Nahiz eta presio 

orokortu esanguratsua ez izan, jarduera horrek eragin puntualak izan ditu uretan, hala nola Maroñoko 

urtegian. 

 

89. Irudia. Maroñoko urtegia (Aiarako Urkidetza). 

Era berean, baso-jarduerarekin zerikusia duten eraginak hauteman dira, batez ere ibai-habitatetako 

goi-ibarretan, baina baita goi-ibarretan dauden biztanleak hornitzeko hornidura-gune batzuetan ere, 

bereziki eurite-aldietan. Banda gorri eta marroi gaitzek eragindako pinudien mozketaren ondorioz baso 

jarduera areagotzeak presio handiagoa eragin dezake goi-ibarreko eremu horietan. 

Atal honetan sartzen dira, meatzaritza-jarduerek eragindako presioak, zeinak gaur egun iraganean 

baino askoz garrantzi gutxiago duten, eta zeinak ia aire zabaleko erauzketa-jardueretara mugatzen 

diren. Azkenik, jalkitze-atmosferikoaren ondoriozko presioak nolabaiteko garrantzia izan dezake. 
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Komunitate zientifikoak egindako azterlanen arabera, Europako hainbat demarkaziotan biotan 

antzematen ari diren merkurio nibelak, Kantauri Ekialdeko DHan barne, industria-jarduerarik gabeko 

ur-masetan ere, garai batean, emisio atmosferikoak eragin zituzten sektore kimiko ez-organikoko 

industria-jarduerekin lotuta egon daitezke. 

Ur-erauzketak eta -desbideratzeak 

Demarkazioan, ateratako ur-bolumenagatik, biztanleriak hornitzeko azaleko bilketak nabarmentzen 

dira. Horien artean, demarkazioan dauden urtegiei dagozkienak daude, baina baita Zadorrako 

sistematik ura aldatzearekin lotutakoak ere. Industria-erabileretarako bilketek garrantzia txikiagoa 

dute. Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta akuikulturarako erauzketak ez dira oso garrantzitsuak; hala 

ere, batzuetan, ur-masa jakin batzuen gaineko inpaktua izan dezakete. Demarkazioan dauden energia 

elektrikoa ekoizteko kontsumorako ez diren erauzketen kopuru handia ere nabarmentzekoa da. 

 

90. irudia. 50 biztanle baino gehiagoko edo 10 m³/egun baino bolumen handiagoko guneak hornitzeko azaleko erauzketak.

 

91. irudia. Erabilera hidroelektrikoko eta hozteko azaleko erauzketak, 20.000 m³/egun baino bolumen handiagoarekin. 

Alterazio morfologikoak 

Luzetarako alterazioen ondoriozko presio morfologikoak. Azaleko ur-masen alterazio morfologikoek 

eragindako presioak, hiri- eta industria-isurketekin batera, demarkazioko presio hedatuenetako bat 

dira. Demarkazioko topografia malkartsuagatik eta biztanle-dentsitate handiagatik gertatu da hori; 
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horren ondorioz, historikoki, ibaien eta estuarioen ibarrak asko okupatu eta alteratu dira. 

Demarkazioko ur-masa askotan, bai ibaietan bai tarteko ur-masetan, alterazio morfologikoaren maila 

horrek Oso Eraldatu gisa sailkatzea eragin du. 

Aztertutako ibaietako luzetarako alterazioen ondoriozko presio morfologikoak honako hauek izan dira: 

kanalizazioak, ertzak babesteko obrak, estaldurak eta mozketak. Tarteko uren eta kostaldeko uren 

kasuan, kanalizazioak, kaiak eta luzetarako beste egitura batzuk, baita hondoko alterazio fisikoak ere. 

 

 

 

92. irudia. Luzetarako alterazio morfologikoen adibideak. Deba ibaiko eta Oria ibaiko estuarioko okupazioak (Eusko 
Jaurlaritza). 

 

93. irudia. Luzetarako egiturak. 

Zeharkako presio morfologikoak. Demarkazioko ibaien kategoriako ur-masetako zeharkako oztopoen 

inbentario eguneratuak barne hartzen du elementuen kopuru oso handia, zehatzago, 1.200 baino 

gehiago, eta, horietatik gehienak (% 75 inguru), erabiltzen ez diren egiturei dagozkie. Gainerako 

oztopoek beste erabilera batzuk dituzte, esateko, zentral hidroelektrikoak, industrialak, 

biztanle-guneen hornidura eta uholdeetatik babesteko egiturak, batez ere. Elementu horien 

gehiengoaren zeharkagarritasun-maila oso baxua da. 
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 94. irudia. Presa txikiak Leitzaran ibaian (ezk.) eta Artibai ibaian (esk.) (Uraren Euskal Agentzia).  

Tarteko eta kostaldeko ur-masen kasuan, zeharkako presio morfologikoak zeharkako egituretan, 

portuetan eta portuko dartsenetan sailkatu dira. 

 

95. irudia. Zeharkako egiturak. 

Kalte fisikoa. Tarteko ur-masen marearteko guneetako okupazioak eta isolatzeak hartu dira aintzat. 

Erregimen hidrologikoaren alterazioak eragindako presioak. Erregimen hidrologikoaren alterazioen 

ondoriozko presioak antzeman daitezkeen masak hiru tipologiatan bereizten dira kausaren arabera:  

 Ur-laminen alterazioak, ura urtegiratzearen ondorioz. Horien artean daude demarkazioko 

urtegiak, baina ur-masak ere nabarmendu behar dira, baita ondoz ondoko presa txikiei lotutako 

urtegi kateatuak dituzten tarteak. 

 Urtegien azpiko uren erregimen hidrologikoko alterazioak. Kasu horretan, esan daiteke eragin hori 

mugatua dela demarkazioko urtegien ezaugarriengatik (oso txikiak, oro har) eta horien azpian 

ezarritako emari ekologikoen erregimenak gehiengoak betetzeagatik. 

 Ur-erauzketak dituzten eremuek, batzuetan, ezarritako emari ekologikoak ez betetzea ekartzen 

dute. 
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Beste alterazio morfologiko batzuk. Atal honetan, jarduera desberdinek ibaiertzeko landaredian duten 

eragina hartu da aintzat, RQIA indizearen21 ibaiertzeko basoaren egungo egoeraren diagnostikotik 

abiatuta.  

 

96. irudia. Ibaiertzeko landarediaren egoera. RQIA indizea ur-masaren arabera. 

Adierazlearen emaitza desegokia den eremuetan, presio hedatuenak nekazaritzakoak eta 

basogintzakoak dira. Ondorioz, ibaiertzaren zabalera nabarmen murrizten da jarduera horiekin 

okupatu ahal izateko. Itxaron daitekeenez, RQIA indizearen arabera “desegokitzat” sailkatutako 

ibaiertzen hedaduraren proportzio handiagoa hiri-erabiletarako eta azpiegituretarako lurzoruetan 

kokatzen da.  

Azaleko ur-masen gaineko beste presio batzuk 

Azkenik, beste presio batzuk ere baloratu dira, batez ere, espezie aloktonoek edo inbaditzaileek (flora 

eta fauna) eragindakoak. 

 

 

 

97. irudia. Demarkazioan dauden espezie inbaditzaileen adibideak: zebra muskuilua (ezk.) eta Fallopia japonica (esk.) 
(Uraren Euskal Agentzia). 

                                                           
21 Uraren Euskal Agentzia (2021). Protocolo para la evaluación de la estructura y dinámica de la zona ribereña en masas de agua de la categoría 
ríos (RQIA). Díez, J. & Elosegi, A. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/04_RW_RQIA_URA_V_1-0.pdf
https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/04_RW_RQIA_URA_V_1-0.pdf
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4.5.1.2. Lurpeko ur-masen inguruko presioak 

Lurpeko uren gaineko kutsadura puntualeko iturriak 

Hauek izan dira aztertutako iturri puntualen presioak: hiriko hondakin-uren isuriak, saneamendu-

sareen gainezkatzeak, industria-isurketak (IIZ eta IIZ ez diren plantak), lurzoru kutsatuak eta 

hondakinak ezabatzeko eremuak, eta meatzaritzako urak. 

Horietatik, gehien hedatu direnak dira hondakinak ezabatzeko eremuek eta kutsatutako lurzoruek 

eragin dituztenak. Ez diete eragingo demarkazioko akuifero nagusiei, Gernikako ur-masaren 

salbuespenen modukoetan izan ezik. Hala ere, zenbait sektoretan tokiko afekzioak antzeman dira, 

batez ere, alubial txikiak, zeinak, ur-masaren egoera orokorra arriskuan jartzen ez duten arren, neurri 

zuzentzaileak behar dituzten.  

 

98. irudia. Lurpeko ur-masen gainean dauden hondakinak ezabatzeko hondakindegien eta azpiegituren kokapena. 

Kutsadura lausoko iturriak  

Aztertutako iturri lausoen presioak nekazaritza, abeltzaintza eta hiriko jariatzeetatik/estolderiatik, 

lurzoru kutsatuetatik eta meatzaritzatik datozenak dira. Nekazaritzako presioari dagokionez, azaleko 

ur-masen kasuan bezala, jarduera horri lotutako mantenugaien karga ez da garrantzitsutzat jotzen 

demarkazioan. Garrantzi handiagoa du abeltzaintzarekin lotutako mantenugaien kargak, nahiz eta 

horren presio mailak printzipioz ez liratekeen esanguratsuak izan behar, oro har, jardunbide egokiekin 

batera. Hala ere, jarduera horrek lurpeko uretan eragindako afekzio puntualak antzeman dira, zeinek 

praktika desegokiekin zerikusia duten. Meatzaritzari dagokionez, gaur egun, ez da aurkitu balorerik 

horri dagokionez presio esanguratsurik dagoenetz baieztatzeko jarraipen-adierazleetan. 
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99. irudia. Meatzaritza-ustiategien banaketa. Aktibo dauden ustiategiak eta abandonatutakoak bereizten dira. 

Ur-erauzketak  

Ura erauztearen ondoriozko presioak inbentario batean jaso eta aztertu dira, Uren Erregistroetatik eta 

indarreko plan hidrologikoan eta horren jarraipen-txostenetan bildutako bolumenen datuetatik 

abiatuta. 

Lurpeko ur-masa guztiek, batek izan ezik, “erauzte/baliabide erabilgarri” erlazio egokia dute, eta 

horien K ustiapen-indizea 1 baino askoz txikiagoa da. Salbuespen hori Ereñozar ur-masa da; izan ere, 

besteak bezala, K indizea aldekoa duen arren, sektore batean ura erauztearen ondorioz prezio 

esanguratsua du, Olalde-B zundaketak (Busturialdeko hornidura) Olalde iturburuari eta, ondorioz, 

horri lotutako ubideko emari zirkulatzaileei ere eragiten dielako.  

 

100. irudia. Biztanle-guneak hornitzeko lurpeko erauzketak. 

4.5.2. Inpaktuak ebaluatzea 

Azaleko eta lurpeko ur-masetan izandako inpaktuei buruzko informazioa eguneratu egin dute 

administrazio hidraulikoek, oinarri hartuta uren egoerari buruzko jarraipen-programek emandako 

datuak, emari ekologikoen erregimena betetzeari buruzko datuak eta garrantzitsutzat jo den 

informazio osagarria.  



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

118 

Europako Batzordearen reporting-gidan jasotako sailkapenaren arabera katalogatu dira ur-masen 

gaineko inpaktuak eta horien tipologia. 

Kantauri Ekialdeko DHrako egindako presioen analisiak agerian uzten du ur-masei eragiten dieten 

presioak (batez ere, azalekoei) hiri- eta industria-erabilerekin zerikusia dutenak direla, gehien bat. 

Oro har, lurpeko ur-masen gaineko presioak ez dira oso esanguratsuak akuifero nagusiek erliebe 

malkartsuak dituztelako; hortaz, berriro kargatzeko eremuek ez dute hiri- eta industria-jarduerarik. 

4.5.2.1. Azaleko ur-masen gaineko inpaktuak 

Jarraian dagoen taulan eta atxikitako mapan inpaktua izan duten azaleko ur-masen kopurua laburtzen 

da, motaren arabera.  

21. taula. Inpaktuak antzeman diren azaleko ur-masa kopurua.  

Kategoria eta mota 

Inpaktu- mota 
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Ibaiak 
Naturalak 4 4 0 1 0 0 0 3 5 0 21 0 

Oso eraldatuak 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 

Aintzirak 

Urtegiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naturalak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artifizialak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tartekoak 
Naturalak 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Oso eraldatuak 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kostaldekoak Naturalak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUZTIRA 9 12 1 7 0 0 0 3 5 0 38 0 

Azaleko ur-masa guztien ehunekoa (%) 6,4 8,6 0,7 5,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,6 0,0 27,1 0,0 
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101. irudia. Inpaktua izan duten azaleko ur-masak. 

Ikus daitekeenez, demarkazioko azaleko ur-masek jasaten duten presio-maila handia da, eta horrek 

esan nahi du azaleko ur-masen proportzio handi batek inpaktua jasan duela. Inpaktu garrantzitsuenen 

artean, honako hauek azpimarra daitezke: hondakin-uren isurketek eragindako presio puntualen 

adierazgarriak (kutsadura organikoa, ORG; mantenugaien bidezko kutsadura, NUTR; eta kutsadura 

mikrobiologikoa, MICR), kutsadura kimikoaren inpaktuak (CHEM), presio morfologikoaren adierazleak 

(HMOC), eta adierazle biologikoen inpaktuak (OTHE). Azken horiek, maizen, fauna bentoniko 

makroornogabean aldaketak islatzen dituzte. Neurri txikiagoan daude aldaketa hidrologikoaren 

(HHYC) inpaktuak. 

 

102. irudia. Inpaktua izan duten azaleko ur-masak. 
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Kutsadura organikoa (oxigenazioa) (ORG) Mantenugaiak (NUTR) 

  

Kutsadura kimikoa (CHEM) Kutsadura mikrobiologikoa (MICR) 

  

Oso eraldatutako ur-masak (OEUM) Alterazio hidrologikoak (HHYC) 

  

Alterazio morfologikoak (HMOC) Beste inpaktu batzuk (indize biotikoak) (OTHE) 

103. irudia. Inpaktua izan duten azaleko ur-masak, motaren arabera. Oso eraldatutako ur-masak ere hartzen ditu barne. 

Hiriko eta industriako hondakin-uren isurketei dagokienez (kutsadura organikoa eta mantenugaien 

ondoriozko kutsadura), demarkazioko saneamendu- eta arazketa-sistemak hobetzeko azken urteetan 

ahalegin handia egin den arren, zenbait arlotan, kutsadura organikoak eta mantenugaien ondoriozko 

kutsadurak arazo nabarmena izaten jarraitzen du, bai hiri-hondakin urak arazteko eta saneatzeko 

oinarrizko azpiegiturarik ez dagoelako, bai ezarrita dauden arazketa-sistema batzuk eta 

saneamendu-sare batzuk hobetzeko beharra dagoelako. Oraindik ere, ur-masen ingurumen-helburuak 

lortzeko faktore erabakigarritzat hartu behar dira demarkazioaren eremuan.  

Kutsadura kimikoak eragindako inpaktuei dagokienez, azaleko zenbait ur-masa antzeman dira, eta, 

horietan, modu kronikoan gainditzen dira substantzia kutsatzaileen egungo kalitate-arauak; horien 
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artean, Nerbioi ibaiko estuarioa eta horren ibaiadar batzuk (HCH) nabarmendu behar dira; hondakinak 

edo lurzoru kutsatuak ezabatzeko azpiegitura zaharrek eragindako ur-masak dira.  

Azaleko ur-masen alterazio morfologikoek (luzetarakoak eta albokoak) sortutako inpaktuak 

demarkazioan gehien hedatutako presioetako bat dira, eta nabarmen aldatu dituzte ur-masa askoren 

ezaugarri naturalak; areago, ur-masa horietako asko Oso Eraldatu gisa izendatu dira. Hala ere, 

luzetarako alterazio morfologikoen ondorioz egindako presioen inbentarioaren eguneratzeari esker, 

demarkazioko ur-masen luzetarako alterazio morfologikoari eutsi ahal izan zaio, lehenengo 

plangintza-ziklorako (2002) egindako inbentarioarekiko. Bestalde, argi eta garbi ikusten da zuhaitzen 

landare-estaldura nabarmen handitu dela ibai-ibilguen inguruan; izan ere, ibaiertz horietako askok ez 

zuten ia zuhaitzik duela urte gutxi. Hazkunde hori gertatu da birsorkuntza naturalagatik eta 

administrazioek egindako birlandatze-jarduketengatik. Hala eta guztiz ere, tarte gehienetan, oraindik 

ez da lortu nahi den egoera, eta, askotan, landaredia ibaiertzeko zerrenda estu bat baino ez da. 

Zeharkako alterazioei dagokienez, demarkazioko presiorik hedatuenetako batzuk dira, ia ur-masa 

guztiak hartzen dituzte eta gehienak presa txikiekin eta presekin lotuta daude; horietako asko jada 

erabiltzen ez dira. Azken urteotan administrazioek eta aprobetxamenduen titularrek iragazkortzeko 

jarduera ugari egin dituzten arren (bereziki garrantzitsuak Bidasoa, Oiartzun eta Urolako arroetan), 

arazoaren tamainak ahaleginak gehitzea eskatzen du.  

Ur-erauzketek eragindako ur-masen alterazio hidrologikoak ur-masa kopuru mugatu bati baino ez dio 

eragiten modu esanguratsuan. Ur-masa horiek, batez ere, Oka ibaiaren arroan biltzen dira, eta horren 

konponbideak plangintza hidrologikoan planteatzen dira. Demarkazioko emari ekologikoak itunak 

egiteko prozesua, zeinetan jorratu behar diren egokitzapen-kudeaketako planak definitu diren, 

funtsezko elementua da alterazio hidrologiko horiek murrizteko. Nolanahi ere, azken urteotan, hiri- eta 

industria-uraren kontsumoak izan duen bilakaerak (batik bat banaketa-prozesuak eta -sareak 

hobetzeak eragindako murrizketa garrantzitsuak izan dira), eta, ondoriozko eskarien 

bilakaera-aurreikuspenek baikor izatera bultzatzen gaituzte, klima-aldaketaren ondorioak aintzat 

hartuta ere. 

Azken finean, demarkazioan ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskua, funtsean, gaur egungo nahiz 

iraganeko hiri- eta industria-erabilerek eta -jarduerek baldintzatzen dute, eta horiek lotura handiagoa 

dute kalitatearekin eta alterazio morfologikoarekin, ur-kantitatearekin baino. 

Lehen sektorearekin zerikusia duten jarduerek (abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza) hiri- eta 

industria-jarduerei lotutako aipatutako jarduerek baino presio txikiagoak eragiten dituzte. Jarduera 

horien bidez ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskuan dagoen ur-masa bakarra identifikatu da 

(Maroñoko urtegia). Halere, abeltzaintzako kutsadura eta baso-jarduerek ibaiertzeko landaredian 

eragindako kalteak hauteman dira; eragin horiek, funtsean, jardunbide egokien eta dauden araudien 

bidez konpondu daitezke. Hala ere, lehen sektore horri dagokionez, gogoratu behar da goi-ibarretan 

kokatutako biztanle-guneak hornitzeko bilketa batzuetan afekzio-kasuak gertatzen ari direla, 

baso-landaketen kudeaketarekin zerikusia duten lanen ondorioz, bereziki euri-aldietan. Beharrezkoa 

da hornidura-bilketa horien babesa eta prebentzio-neurrien eraginkortasuna berrikustea eta 

hobetzea, batez ere, gaur egungo testuinguruan, hots, pinuen zerrenda gorriaren eta marroiaren 

afekzioa garrantzitsua den ingurunean. 
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4.5.2.2. Lurpeko ur-masen gaineko inpaktuak 

Hurrengo taulan inpaktua izan duten lurpeko ur-masen kopurua laburtzen da, motaren arabera. 

22. taula. Mota askotako inpaktuak antzeman diren lurpeko ur-masen kopurua. 

Inpaktu mota Eragindako 
masak 

ggGuztizkoaren 

gaineko % 

CHEM – Kutsadura kimikoa 1 % 5 

ECOS – Lurpeko uraren mendeko lur-ekosistemen gaineko afekzioa 0 0 

INTR – Itsas intrusioen ondoriozko fluxu-norabidearen alterazioak 0 0 

LOWT – Erauzketaren ondoriozko jaitsiera piezometrikoa 1 % 5 

MICR –Kutsadura mikrobiologikoa 0 0 

NUTR – Mantenugaien ondoriozko kutsadura 0 0 

ORGA – Kutsadura organikoa 0 0 

OTHE – Beste inpaktu esanguratsuren bat 0 0 

QUAL – Inpaktu kimiko edo kuantitatiboaren ondorioz lotutako azaleko uraren 
kalitatearen beherakada 

0 0 

SALI – Itsas-intrusioa edo -kutsatzea 0 0 

UNKN  – Ezezaguna 0 0 

Aipatu beharra dago kokaleku kutsakorrei lotutako kutsadura kimikoa (CHEM). Kokaleku horiek 

oraindik eragiten diote Gernikako lurpeko ur-masaren egoera kimikoari. Gainera, Ereñozar ur-masak 

ura erauztearen ondoriozko inpaktua du, Olalde-B zundaketak Olalde iturburuari sortutako eragina 

duelako, eta, ondorioz, ubide horren zirkulazioan dauden gainerako emariei ere eragiten dielako. 

Halaber, interes hidrogeologiko txikiagoa duten beste sektore batzuetan ere afekzio puntualak 

hauteman dira, baina ez dute arriskuan jartzen ur-masaren egoera kimikoaren kalifikazioa. 

Kutsadura lausoko iturri batzuen ekarpenak, esate baterako, abeltzaintzakoak, eragin txikia du masa 

multzo horren egoeran mantenugaiei eta kutsadura organikoari dagokienez, kasu edo egoera jakin 

batzuetan izan ezik. 

Egoera kuantitatiboari buruzko inpaktuei dagokienez, ur-masen talde horren ustiatze-maila baxuak 

dakar itsas-intrusioen ondoriozko alteraziorik ez gertatzea eta maila piezometrikoaren beherakadak 

inpakturik ez izatea, Ereñozar ur-masaren kasuan izan ezik. 

4.5.3. 2021ean ingurumen-helburuak ez lortzearen arriskuaren analisia 

2021erako masek egoera ona izatea ez lortzeko arriskuaren analisia hiru alderdi nagusi aztertuta egiten 

da. Alde batetik aztertzen da ur-masen egoeraren bilakaera eta aitortutako inpaktuak; bestetik, 

identifikatutako presioen magnitudea eta horiek ur-masetan duten eragina; eta, azkenik, ur-masa 

bakoitzerako aurreko plangintza-zikloko Neurrien Programan aurreikusitako jarduerak. Horren 

ondorioz, 2021ean egoera egokia ez lortzeko azaleko eta lurpeko ur-masak honako hauek dira: 
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23. taula. 2021ean egoera egokia ez lortzeko arriskuan dauden ur-masak. 

 Kopurua % 

Ibaiak 35 % 32 

Aintzirak 1 % 8 

Tarteko urak 7 % 50 

Kostaldeko urak 0 % 0 

AZALAKOAK GUZTIRA  43 % 31 

Lurpekoak 2 % 10 

LURPEKOAK GUZTIRA  2 % 10 

 

104. irudia. Ingurumen-helburuak ez lortzeko arriskuan dauden azaleko ur-masen ehunekoa. 

Datu horiek prestatzeko, demarkazioaren azterlan orokorra eguneratu da, zeina hirugarren 

plangintza-zikloko hasierako dokumentuetan jasotzen den. Planaren Memoriaren VII eta XIV. 

eranskinetan, arriskuan dagoen ur-masa bakoitzari buruzko datu zehatzak aurki daitezke. Bertan 

aurkezten dira kaltetutako kalitate-elementuak, arrisku hori eragin duten azken presioak eta indarrean 

dagoen plan hidrologikoak antzemandako inpaktuak arintzeko edo ezabatzeko aurreikusi dituen aldi 

baterako neurriak. 
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5. EMARI EKOLOGIKOAK, ERABILERA-LEHENTASUNAK ETA 

BALIABIDEAK ESLEITZEA: SEGURTASUN HIDRIKOA 

Kapitulu honetan eta bere eranskinetan, aurreko kapituluan deskribatu eta inbentarioan sartu diren 

eskariei erantzuteko helburua bete nahi da. Asmo hori Segurtasun hidrikoaren ikuspegitik aztertzen 

da. Kontzeptu hori KATELaren 19. artikuluak sartu du eta “pertsonentzako, biodibertsitatea babesteko 

eta jarduera sozioekonomikoetarako” plangintza hidrologikoaren helburu gisa aipatzen du. 

Horretarako, lehenik eta behin, irizpideak eta lehentasunak ezarri behar dira (erabileren hierarkia); 

ondoren, ur banaketaren aurretiko murrizketa dakarten emari ekologikoen erregimenen datuak 

laburtzen dira (biodibertsitaterako segurtasun hidrikoa); ustiapen-sistemen konfigurazioa ezartzen da; 

eta, azkenik, aipatutako sistemen kudeaketaren simulazioari ekiten zaio, baliabideak esleitzeko eta 

erreserbatzeko balantzeak kalkulatze aldera (jarduera sozioekonomikoentzako eta pertsonentzako 

segurtasun hidrikoa). 

Kapitulu honetan eskainitako informazioa Memoria honetan jasotako eranskin hauekin osatzen da: 

 III. eranskina. Uraren erabilerak eta eskariak. 

 V. eranskina. Emari ekologikoak. 

 VI. eranskina. Baliabideen esleipena eta erreserba. 

Halaber, gai-gako batzuk araudi-atalaren epigrafe batzuei batzen zaizkie: 

 Erabileren lehentasuna eta bateragarritasuna. 

 Emari ekologikoen erregimenak. 

 Ustiapen-sistemen definizioa. 

 Baliabideen esleipena eta erreserba. 

Hori guztiori Araudiaren dokumentuaren zenbait kapitulutan jasotzen da. Era horretan, 

ustiapen-sistemen definizioari dagokiona atariko kapituluan dago; emari ekologikoen erregimenari 

dagozkion gaiak, aldiz, III. kapituluan; erabileren ezarpena eta bateragarritasuna, II. kapituluan; eta, 

azkenik, baliabideen esleipena eta erreserbari buruzko informazioa IV. kapituluan jasotzen da.  

5.1. Emari ekologikoak  

Uraren Legearen Testu Bateginak honela definitzen ditu emari ekologikoak: orokorrean, 

ustiapen-sistemei ezartzen zaien murriztapena dira, eta plan hidrologikoek ezarri behar dituzte, 

ibai-tarte bakoitzerako azterlan espezifikoak egin ondoren. Plangintza Hidrologikoaren Jarraibideak, 

bere aldetik, ezartzen du emari horien helburua dela “modu iraunkorrean eustea uretako ekosistemen 

eta horiekin lotutako lurreko ekosistemen funtzionaltasunari eta egiturari, ibaietako edo tarteko uren 

egoera ona edo potentzial ekologiko ona lortzen lagunduta” (3.4.1.1 atala). 

Beraz, emari ekologikoen erregimenaz hitz egitean, kontua ez da gutxieneko emari estatikoa finkatzea 

soilik, baizik eta aintzat hartzea beste elementu batzuk ere, hala nola gutxieneko eta gehieneko 

emarien banaketa garaia, emarien erregimenaren gehieneko truke-tasa onargarria eta ur-goraldien 

erregimenaren karakterizazioa. Nolanahi ere, Kantauri Ekialdeko DHren ezaugarriak aintzat hartuta, 
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demarkazio horretako elementurik garrantzitsuena gutxieneko emarien erregimena da, zalantzarik 

gabe. 

PHJn ezartzen den bezala, emari ekologikoen erregimenak ezartzeko prozesu orokorrak hiru fase ditu: 

 

105. irudia. Emari ekologikoen erregimena ezartzeko faseak (PHJ). 

Lehen plangintza-zikloko Plan Hidrologikoak bere araudian jaso zituen demarkazioko ur-masa 

guztietarako (ibaiak eta tarteko urak barne) gutxieneko emari ekologikoen erregimenak, urtaroen 

arabera hiru modulutan zehaztuta. Halaber, erregulazio-egitura esanguratsuenekin lotutako 

ur-masetako gehieneko emari ekologikoak ere jaso zituen. Era berean, erregimen horiek ezartzeko 

baldintzak zehaztu ziren, emakida berrietan eta klausuletan aurreikuspen hori jasotzen zutenetan 

berehala aplikatzeko, baita lehendik zeuden emakidetan ere, hitzarmen-prozesuaren bidez. 

Horrenbestez, bigarren plangintza-zikloko plan hidrologikoa egiteko lanen esparruan, emari 

ekologikoak hobetzeko azterlanak egin ziren, ezarritako emarien koherentzia aztertuta eta emaitzak 

ur-masen erregimen naturalarekin alderatuta. Horretarako, eskura zegoen informazio zehatzena eta 

eguneratuena erabili zen. Baina, agian, bigarren plangintza-ziklo honetan zehar, arazo horri lotutako 

erronkarik handiena izan da indarrean dauden emakidetarako itunak egiteko prozesuaren diseinua eta 

garapena, baita aipatutako emari ekologikoak ezartzea ere. 
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106. irudia. Gutxieneko emari ekologikoak definitu diren puntuak.

 

107. irudia. Gehieneko emari ekologikoak definitu diren puntuak. 

Alde horretatik, URAk eta KKHk ia bukatutzat eman dituzte aplikazio-araudiaren arabera garatutako 

(PHJ, bereziki) itunak egiteko beren prozesuak. Horrek dakar gaur egun demarkazioan indarrean 

dauden aprobetxamenduek emari ekologikoen erregimena izatea, eta erregimen hori Plan 

Hidrologikoaren Araudiak zehaztutakoa izatea. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen esparruan, berariaz aztertu ziren 2013ko ekainaren 9an 

indarrean zeuden aprobetxamendu guztiak eta horiek onartutako emari ekologikoen erregimenekin 

duten bateragarritasun orokorra. Azterlan horien emaitzak unitate hidrologiko bakoitzerako berariaz 

prestatutako dokumentu batean jaso ziren; dokumentu horrek jendaurreko kontsultarako izapidea 

beteta zuen. Ondoren, partaidetza aktiboko prozesu bat gauzatu zen hasiera batean uraren erabileran 

emari horiek ezartzeak ondorio garrantzitsuak izan zitzaketela uste zen aprobetxamenduen 

titularrekin. Kasu horietan, itunak egiteko prozesuak ekarri zuen kasuz kasuko analisiak egitea, eta, 

horretarako, Uraren Euskal Agentziak azterketa espezifikoak eta xehatuak egin ditu haren ezarpenaren 

ondorioei buruz, aprobetxamendu bakoitzaren erabileren eta dagozkien emari ekologikoen 

mantentze-lanen arteko bateragarritasun-maila ikertzeko. Prozesu horren xede nagusia itunak lortzea 

izan zen. Gerora, itun horiek dagozkien ezarpen planetan eta moldaerazko kudeaketa planetan jaso 

ziren. Izapide horiek eta behar diren doikuntzak egin ondoren, itunak egiteko prozesua amaitu da 

aprobetxamenduen ia titular guztiei jakinarazpena bidalita. Ebatzi gabe geratu da prozesua bi 

aprobetxamenduko titular batekin, eta, ziur aski, berehala ebatziko da. EAEren eskumenen arloan 

gauzatutako prozesu horri buruzko informazio guztia Uraren Euskal Agentziaren webgunean dago 

eskuragarri. (www.uragentzia.euskadi.eus). 

Estatuaren eskumenen arloan, prozesu hori 2015eko azaroaren 26an hasi zen, Estatuko Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zirenean emari ekologikoen erregimena ezartzeko itunak egiteko prozesuaren 

berri emateko eta jendaurreko kontsulta egiteko prozesuak. Ondoren, partaidetza aktiboko prozesu 

bat gauzatu zen, Egokitzapeneko Ezarpen eta Kudeaketa Planera (PIGA) jotzea beharrezkotzat jo zen 

aprobetxamenduekin. Erabiltzaileek aipatutako bileretan adierazitakoaren ondorioz, hasierako 

PIGAen bertsioa finkatu zen, eta jendaurreko kontsultan jarri ziren, behin betiko gisa onartu aurretik. 

Azkenik, demarkazioko Uraren Kontseiluak aztertu zuen emari ekologikoen erregimena ezartzeko 

prozedura. Gaur egun, itunak egiteko prozesua amaitzen ari da, eta errespetatu beharreko emari 

ekologiko berrien jakinarazpena bidaltzen ari zaie titularrei, ezarpen-planeko aginduak barne, eta, hala 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/proceso-de-concertacion-para-la-implantacion-del-regimen-de-caudales-ecologicos-en-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/u81-000335/es/
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badagokio, egokitze-lanak egiteko epea ere bidaliko zaie. Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren 

webgunean kontsultatu daiteke prozesu horri buruzko informazio guztia Estatuaren eskumenen 

arloan. (www.chcantabrico.es). 

Era berean, bigarren zikloan zehar, emari ekologikoen erregimenen jarraipen- eta kontrol-programak 

gauzatu dira, bai ur-masaren maila orokorrean (horretarako, demarkazioko sare foronomikoei buruzko 

informazioa izan da), bai aprobetxamendu zehatzen mailan, horien uretan gorako eta uretan beherako 

ur-emarien neurketa puntualen bidez. Lortutako emaitzak emari ekologikoen betetze-mailaren 

jarraipena egiteko berariazko txostenetan jaso dira. Txosten horiek demarkazioko administrazio 

hidraulikoen webgunean daude eskuragarri. Modu berean, gai horren inguruan lortutako ondorio 

nagusien laburpena plan hidrologikoaren jarraipenari buruzko urteko txostenetan jasotzen da. 

 

108. irudia. Ur-emaria neurtzeko estazioetako eta aztertutako aprobetxamenduetako emari ekologikoen erregimenen 
betetze-maila 2019-2020 urte hidrologikoan. 

Jarraipen-programa horien emaitzak eta itunak egiteko prozesuaren esparruan egindako analisiak 

lagungarriak izan dira demarkazioan emari ekologikoei lotutako arazo nagusiak identifikatzeko. Arazo 

horiek arrazoi hauengatik gertatu dira nagusiki: 

 Hornidura-berme nahikorik ez duten ustiapen-sistemak. Inpaktu larrienak Busturialdeko 

hornidura-sisteman daude, Oka ibaiaren arroan. Sistema horren hornidura-azpiegiturak indartu 

beharra dago. Azpiegitura horiek zehatz-mehatz identifikatuta daude 2020an behin betiko onetsi 

zen Urdaibaiko Horniduraren Lurralde Ekintzako Planean eta plan honetako Neurrien Programan 

jaso dira. 

 Aprobetxamendu hidroelektriko batzuen by-passak eragindako ibai-tarteetan batzuetan, 

gehiegizko kentzeak gertatzen dira. Aprobetxamendu puntualetan egindako ur-emarien neurketek 

agerian utzi dute zenbait zentral hidroelektrikok emari ekologikoen erregimena urratu dutela, 

batzuetan behin eta berriro. Ondorioz, dagozkien zehapen-espedienteak ireki dira. 

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, URAk hainbat lan egin ditu emari ekologikoen erregimena 

berrikusi eta hobetzeko, eta lan horiek hauen ingurukoak dira: 

 Informazio hidrologikoa eguneratzea, ur-emaria neurtzeko estazioetan eskuragarri dauden daturik 

onenak aintzat hartuta eta ur-baliabideak ebaluatzeko azken azterlanen emaitzak ere kontuan 

izanda. 

 Habitaten inguruko azterlan berriak egitea, masa estrategiko berriak barne hartuta. 

https://www.chcantabrico.es/parte-espaniola-de-la-dhc-oriental
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109. irudia. Habitataren inguruko azterlanak egin diren puntuak hiru plangintza-zikloetan. 

 Metodologia hidrologikoak aztertzea eta horiek aplikatzea emari ekologikoak berrikusteko beharra 

aurreikusi den ur-emaria neurtzeko estazioetan. 

 Ibaietako natur erreserbetako eta Natura 2000 Sareko espazioetako emari ekologikoen 

zehaztapena hobetzen aurrera egitea, espazio horien balio ekologikoen elementu berriak eta 

analisi adierazgarriak sartzen saiatuta, beren mende dauden funtzio ekologikoak epe luzean 

mantentze aldera. Ibai-ibilguei lotutako beste espezie batzuen beharrizan hidrikoak aintzat 

hartzeko aurrerapena sartzea. Espezie horietako batzuk aipatzearren, muturluze piriniotarra 

(Galemys pyrenaicus) edo bisoi europarra (Mustela lutreola). Hori guztiori kudeaketa-planetan 

horri dagokionez ezarritakoari jarraikiz. 

Hobetzeko azterlanen emaitzek islatzen dute ur-masa jakin batzuen emari ekologikoak egokitu behar 

direla, batez ere, honako arrazoi hauengatik: 

 Ibaietako Natur Erreserbetan ezarritako emari ekologikoetan eskakizun-maila handiagoa 

edukitzea komeni da. 

 Ur-masa jakin batzuen erregimen hidrologiko naturalari buruzko informazioa eta ezagutza 

hobetzeko beharra. 

 

110. irudia. Plangintzako hirugarren ziklorako emari ekologikoen erregimena hobetu behar duten ur-masak edo tarteak. 
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Hirugarren plangintza-zikloko lanen esparruan, ur-masa jakin batzuetan emari ekologikoen 

erregimeneko beste elementu batzuk (hala nola gehieneko emariak eta truke-tasak) sartzeko aukera 

baloratu eta aztertu da. Analisiaren emaitzen arabera, hasiera batean, demarkazioan ez dago lotutako 

ur-masen gehieneko emariak edo truke-tasak zehaztea beharrezko bihurtu dezaketen beste urtegirik 

ezta erregulazioko beste elementu esanguratsurik ere. Hala ere, plan hidrologikoaren enbolodunak 

edo hidropuntak gauzatzeko debeku orokorrari buruzko arau-xedapenak osatu nahi dira eta 

etorkizunean egin beharreko azterlanekin, zeintzuk kontsumorako ez diren aprobetxamenduetan 

aplikatu beharreko truke-tasak zehaztuko dituzten. 

Egindako analisi guztiak xehetasun handiagoz kontsultatu ahalko dira Plan Hidrologiko honen V. 

eranskinean. Azterlan horien inguruan hartutako erabakiak aintzat hartu dira plan honen Araudian 

ezarritako emari ekologikoen erregimenak eguneratzean.  

5.2. Erabileren lehentasuna 

5.2.1. Uraren erabilerak 

Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera, uraren honako 

erabilera hauek hartzen dira aintzat: 

1. Erabileren sailkapena: 

a) Biztanleria hornitzea: 

1) Hiriguneentzako hornidura: 

i. Giza kontsumoa. 

ii. Giza kontsumorako ez diren etxerako beste erabilera batzuk. 

iii. Udalekoa. 

iv. Ur gutxi kontsumitzen duten industriak, saltokiak, abeltzaintza eta ureztaketa, zeinak 

biztanleguneetan kokatuak eta udal-sareari lotuak dauden. 

2) Hiriguneetatik kanpoko beste hornidura batzuk: 

b) Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak: 

1) Ureztatzea. 

2) Abeltzaintza. 

c) Energia elektrikoa ekoizteko industria-erabilerak: 

1) Zentral termiko berriztagarriak: termosolarrak eta biomasa. 

2) Zentral termiko ez-berriztagarriak: ikatza eta ziklo konbinatua. 

3) Zentral hidroelektrikoak. 

d) Aurreko ataletan aipatu ez diren beste industria-erabilera batzuk: 

1) Kontsumo-ondasunak ekoizten dituzten industriak. 

2) Aisiaren eta turismoaren industriak. 
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3) Erauzteko industriak. 

4) Indar eragileen ekoizpena. 

e) Akuikultura. 

f) Aisialdirako erabilerak. 

g) Nabigazioa eta uretako garraioa, salgaiak eta pertsonak garraiatzeko nabigazioa barne. 

h) Beste erabilera batzuk: 

1) Izaera publikokoak. 

2) Izaera pribatukoak. 

Giza kontsumotzat jotzen dira edatea, kozinatzea, janaria prestatzea eta bakoitzaren higienea. 

Aisia- eta turismo-industrien erabilerek barne hartzen dituzte naturatik ura erauztea eskatzen dutenak 

eta kirol-instalazioetan (golf-zelaiak, eski-estazioak, ur-parkeak, kirol-guneak eta horien parekoak), 

zaldi-heztegietan, txakurrak zaintzeko etxeetan eta horien antzekoetan jarduera hori gauzatzea 

helburu dutenak, baita kultura-instalazio industrialak mantendu edo zaharberritzeko xedea dutenak 

ere: sutegiak, iturriak, zerrategiak, garbitegiak, makinak eta mota horretako beste batzuk, baldin eta 

hiri-hornidura sareek ezin badituzte horiek hornitu. 

Aisialdirako erabileretan sartzen dira aurreko atalean sartu ez arren aisialdi pribatu edo kolektiboko 

izaera dutenak, industria- edo merkataritza-jarduerarik gabe, eta, zehazki, honako hauek: 

a) Urtegi, ibai eta inguru naturaletako kontsumorako ez den ura erabiltzen duten aisialdiko jarduerak, 

esate baterako, ur lasaietako uretako kirolak (bela, windsurfa, arraunketa, motordun ontziak, 

uretako eskia eta antzekoak) edo ur-amiletakoak (piraguismoa, raftinga eta antzekoak), bainua eta 

kirol-arrantza. 

b) Urarekin zeharkako zerikusia duten aisialdiko jarduerak, ura erakarpen-zentro gisa, 

erreferentzia-puntu gisa edo antzeko jardueretarako erabiltzen dutenak, adibidez, kanpaldiak, 

txangoak, ornitologia, ehiza, mendi-ibilaldiak eta ur-gainazaletatik eta -ibilguetatik hurbil egiten 

diren turismo- edo aisialdi-jarduera guztiak. 

“h)” letran aipatzen diren erabilerek barne hartuko dituzte, zentzu zabalean, aurreko kategorietan 

aipatu ez direnak. Erabilera horien xedea ere ezingo da izan ingurumen-babeserako jarduerak; izan 

ere, horiek lehentasuna izango dute horniduraren atzetik. 

5.2.2. Erabilera-lehentasunak ezartzeko irizpideak 

Erabilera-mota bakoitzaren barruan, oro har, eta gainontzeko baldintzekiko berdintasunez, 

lehentasuna emango zaie honako helburu hauek dituzten jarduketei: 

 Ura aurrezteko, baliabideen kalitatea hobetzeko eta ingurumen-balioak berreskuratzeko politika. 

 Kalitatearen kontserbazioa eta lurpeko baliabideen erregulazioa, horiek arrazoiz ustiatzean 

oinarrituta. 

 Eskura dauden baliabide guztiak batera eta modu koordinatuan ustiatzea, araztutako 

hondakin-urak eta akuiferoak berriro kargatzeko esperientziak barne. 
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 Proiektu komunitario eta kooperatiboak, bakarkako ekimenen aurrean. Kalitate arazoak dituzten 

lurpeko uren ordez kalitate egokiko azaleko edo lurpeko urak jartzea, biztanleria hornitzeko. 

Lehentasun-hurrenkera guztiek beti errespetatu beharko dute hornidura-erabileraren nagusitasuna. 

(ULTBaren 60. art). 

Mota bakoitzaren barruan, erabilerak bateraezinak badira, lehenetsiko dira erabilera publiko edo 

orokor handiagoa dutenak edo ur gutxiago kontsumitzea zein uraren kalitateari eustea edo hobetzea 

dakarten hobekuntza teknikoak dakartzatenak. (ULTBaren 60. art.). 

5.2.3. Erabileren lehentasun-hurrenkera 

Erabileren lehentasun-hurrenkera ezartzeko, aintzat hartuko dira baliabidea eta ingurunea babestu eta 

kontserbatzeko aipatutako exijentziak eta oharrak. Kantauri Ekialdeko DHn, uraren erabilerarako 

lehentasun-hurrenkera hori hau izango da: 

 1º  Biztanleria hornitzea. 

 2º Industria erabilerak, aisialdi- eta turismo-industriaren erabilerak izan ezik. 

 3º Abeltzaintza eta akuikultura, azken hori, zirkuitu itxian. 

 4º Ureztatzea. 

 5º Zirkuitu irekiko akuikultura. 

 6º Aisialdirako erabilerak eta aisialdi- eta turismo-industriaren erabilerak. 

 7º Nabigazioa eta ur-garraioa. 

 8º Beste erabilera batzuk. 

Lehentasun orokorreko hurrenkera hori errespetatu egin beharko da nahitaezko desjabetzeen 

ondoreetarako, proiektuen arteko lehia dagoenean edo baliabide beretik erabilera desberdinetarako 

uraren aprobetxamendurako emakida ezberdinak eskatzen direnean. Lehentasun-hurrenkerak ezin 

izango die eragin Plan honek berariaz esleitutako baliabideei, uholdeak mailakatzeko urtegietako 

babesei edo emari ekologikoen erregimenari ere. 

Lehentasun-hurrenkera bera duten erabileretarako eskaria bat baino gehiago izanez gero, 

Administrazio Hidraulikoak eskaria iraunkorrenei emango die lehentasuna. Biztanleriarentzako 

horniduretan, lehentasuna izango dute mankomunitateekin, partzuergoekin edo udalerrien sistema 

integratuekin lotutako eskariek, baita kalitate-arazoak dituzten urak kalitate egokiko beste batzuekin 

ordezkatzeko ekimenek ere. 

Lehentasun-hurrenkerak ez ditu barne hartuko uholdeak mailakatzeko urtegietako babesak edo emari 

ekologikoen erregimena. Azken horiek ez dute erabilera-izaerarik izango, eta ustiapen-sistemei oro har 

ezartzen zaien murrizketatzat hartu behar da, salbu lehorte luzeko egoeran dagoen 

biztanle-horniduraren kasuan; betiere, hornidura bideragarririk ez badago arreta egokia emateko eta 

Plan Hidrologikoaren Araudian jasotako baldintzak betetzen badira. 
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5.3. Balantzeak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa hamahiru ustiapen-sistematan edo unitate 

hidrologikotan egituratuta dago eta 3. kapituluan (Demarkazioaren deskribapen orokorra) 

deskribatzen den bezala, nahiz eta balantzeak aurkezteko bederatzi sistematan bateratu diren. 

Zehazki, Barbadun eta Butroeko ustiapen-sistemak Nerbioi-Ibaizabal sisteman integratu dira, sistema 

horietan dauden hartuneak dituzten eskari-unitateek garrantzi txikia dutelako, eta Lea eta Artibai eta 

Urumea eta Oiartzun sistemak, hurrenez hurren, elkartu dira. 

 

111. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko ustiapen-sistemak. 

9 sistema horietan balantzeak egiteko, SimGes matematika-eredua aukeratu da. Eredu horretan, 

azpiegitura nagusiak, lehendik dauden eskariak eta horien itzulera-puntuak, ibai-tarteak, ibaien 

elkarguneak eta eskura dauden ur-baliabideak sartzen dira. Halaber, hornidura-azpiegiturak ustiatzeko 

arauak jaso dira. Horrez gain, emari ekologikoak erabileren aurretiko murrizketatzat hartu dira. 

Ustiapen-sistema bakoitzean dauden ur-beharrak jasotzeko, hiriaren eskari-unitateak (HEU), 

industriaren eskari-unitateak (IEU) eta nekazaritzaren eskari-unitateak (NEU) ezarri dira. Unitate horiek 

hartune eta/edo bilketa-eremu bereko baliabideak erabiltzen dituzten elementuak dira.  

Oro har, balantzeetan erabilitako ur-baliabideak TETIS ereduarekin zenbatetsitako serieen 

eguneratzetik datoz gehienbat, eta, neurri apalagoan, SIMPA ereduarekin egindakotik. Hala ere, 

batzuetan, zuzeneko neurketen datuak erabili dira lurpeko edo iturburuko emarietan, zeinetan 

ezinezkoa izan den ekarpenen serieak kalitate nahikoarekin simulatzea. 

Bestalde, simulazioetan erabilitako emari ekologikoak (azaldu bezala, erabileren aurretiko 

murrizketatzat hartzen dira) plan hidrologiko honetan aurreikusitakoak dira. Gainera, ereduetan emari 

ekologikoak erlaxatzeko aukera sartu da KBE gisa katalogatu ez diren ur-masen luzaroko lehorte-

aldietan, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 6ko 907/2007 Errege 

Dekretuko 18.4 artikuluaren eta Plangintza Hidrologikoaren Jarraibidea (PHJ) onartzen duen irailaren 

10eko ARM/2656/2008 Aginduko 3.3 atalaren arabera. 

Bestalde, balantzeetan erabilitako berme-irizpideak bat datoz aipatutako PHJ horretan ezarritakoekin. 

Jarraian, eta adibide gisa, Deba ustiapen-sistemarako garatutako ereduaren egitura ikus daiteke. 
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112. irudia. Deba ustiapen-sistemaren egungo ereduaren grafoa. 

Simulazioak egin dira egungo egoerarako eta etorkizuneko 2027 eta 2039 urteetarako; Horietan, 

egungo egoeran antzemandako arazoak konpontzeko beharrezko neurriak jaso dira. Erabilitako ur-

baliabideen serieak 1980/81-2017/2018 aldiari dagozkio. Epe luzera (2039. urtea), baliabide-serieei 

klima-aldaketaren balizko ondorioen ondorioz zenbatetsitako murrizketak aplikatu zaizkie.  

Jarraian, ustiapen-sistema bakoitzaren egungo egoeraren emaitzen laburpena ageri da; batez ere, 

hautemandako berme-arazoak nabarmendu dira. Ondoren, 2027rako eta 2039rako emaitzak 

deskribatu dira. Memoria honetan, deskribapen hori modu multzokatuan egin da sistema guztientzat, 

kontuan hartuta sistema gehienetan ez dela, egungo egoerarekin alderatuta, aldaketa nabarmenik 

hautematen. 

Egungo egoeran eta etorkizuneko horizonteetan lortutako emaitza osoak eta horretarako erabilitako 

metodologia VI. eranskinean deskribatu dira zehatz-mehatz. 

5.3.1. Nerbioi-Ibaizabal sistema (Barbadun eta Butroe barne) 

Balantze hori eguneratzean, Barbadun eta Butroe ibaien arroen eskariak sartu dira, eta Nerbioi-

Ibaizabal ustiapen-sistemaren hornidurarako edateko uren araztegi nagusiek (EUA) beteko dituzte ia 

osorik.  

Hauxe da balantzearen emaitza: hiri-eskari ia guztiek ez dute berme-arazorik. Ildo horretan, Zadorra 

hornidura-sistema, Nerbioi-Ibaizabal arroko eta demarkazioko nagusia, urteko 88 hm3-ko eskariari 

erantzuten dio, simulatutako serie osoan zehar % 100eko bermearekin. Hiri Eskariaren Unitate (HEU) 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

134 

bakarrak ditu arazo garrantzitsuak; Okondok, hain zuzen ere, serie osoan ditu akatsak behin eta 

berriro. 

Bestalde, industriako eskarien asebetetzea aztertzean, ikus daiteke ereduan sartutako IEU gehienak % 

100ean asetzen direla bermearekin simulatutako aldi osoan. 15 IEUtatik hiruk baino ez dituzte akats 

puntualak urte lehorrenetan. 

24. taula. Nerbioi-Ibaizabal ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiriaren eskari-

unitateen 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria  

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa  

 

Industriaren 
eskari-unitateen 
kopurua  (IEU) 

IEUen 
eskaria  

hm3/urteko 

Berme 
bolumetrikoa 

Nerbioi-Ibaizabal 21 116,78 % 99,96 15 9,56 % 99,68 

Butroe 2 0,57 % 100 - - - 

5.3.2. Oka sistema 

Oka ereduaren emaitzek hauxe erakusten dute: ustiapen-sistema horretako hiri-eskariaren unitate 

nagusiak diren Gernikak (urtean 2,4 hm3) eta Bermeok (urteko 2 hm3) arazo handiak dituzte hornidura 

bermatzeko eta ezarritako emari ekologikoen erregimena betetzeko. Arazo horiek, batez ere, 

agorraldian sortzen dira, eta arroko gainerako eskari-unitateetara zabaltzen dira, Golakoren 

nekazaritzaren eskari-unitatea eta industriaren eskari-unitateak barne. 

VI. eranskinean xehetasunez deskribatzen dira egungo egoeraren emaitzak eta etorkizuneko emaitzak. 

Horietan, berme-arazoak behin betiko konpontzeko proposatutako neurriak jasotzen dira; nagusiki 

Zadorra sistemarekin konektatzea. 

25. taula. Oka ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Oka 7 5,27 % 95,78 2 0,37 % 92,41 

5.3.3. Lea-Artibai sistema 

Lea-Artibai ustiapen-sistemetan, eskari-unitate nagusiek (Lekeitio, Markina eta Ondarroa) berme-

arazoak dituzte, noizbehinka, serieko udako hilabete lehorrenetan. Orobat, sistemaren industriaren 

eskari-unitate bakarrak unean uneko akatsak ditu aldi berberetan.  

Aspalditik ari dira neurri berriak lantzen, bermea handitzea ahalbidetzeko eta emari ekologikoen 

erregimena mantentzen laguntzeko. Ildo horretan, besteak beste, Berriatua sistema Ondarroa 

sisteman integratu nahi da, Ondarroa sisteman zundaketa berri bat (Berriatua B) aprobetxatu, eta 

Amoroto sistema Lekeitio sisteman integratu. Gainera, banaketa-sareen errendimenduan hobekuntza-

maila handia dago, eta hori aipatutako arazoak minimizatzeko balia daiteke. 

26. taula. Lea-Artibai ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Lea-Artibai 8 2,85 % 98,45 1 0,01 % 97,15 
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5.3.4. Deba sistema 

Deba ustiapen-sistemak Aixola eta Urkulu urtegiak ditu hiri-eskari gehienak asetzeko azpiegitura 

nagusiak, eta ez dute berme-arazorik. Arrasateko eta Oñatiko industriaren eskari-unitateek baino ez 

dituzte akatsak, agorraldi jakin batzuetan, nahiz eta Oñatiko IEUren kasuan oso urriak diren. Emari 

ekologikoen erregimenaren betetze-maila oso altua da.  

27. taula. Deba ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Deba 11 9,70 % 100 5 0,31 % 96,86 

5.3.5. Urola sistema 

Urola ustiapen-sisteman, hiri-eskari nagusiak, 7,4 hm3/urteko, Barrendiola eta Ibaieder urtegiek 

hornitzen dituzte, eta ez dute berme-arazorik. Hala ere, industriako zenbait eskarik arazo batzuk izan 

ditzakete; kasu gehienetan oso unean unekoak dira. Emari ekologikoen erregimenaren betetze-maila 

oso altua da.  

28. taula. Urola ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Urola 3 7,42 % 100 6 0,54 % 97,49 

5.3.6. Oria sistema 

Oria ustiapen-sistemak Arriaran eta Ibiur urtegiak ditu Oria Garaiko eta Oria Erdiko HEUek urtean 

behar dituzten 7,8 hm3-ko bermea estaltzeko. Arroko gainerako hiri-eskariek ere ez dute berme-

arazorik, eta uneoro errespetatzen da emari ekologikoak betetzea. Hala ere, industriaren eskari-

unitate batzuetan ez dago erabat bermatuta hornidura emari ekologikoen erregimena betetzea 

arriskuan jarri gabe.  

29. taula. Oria ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Oria 10 8,48 % 100 7 4,66 % 86,85 

5.3.7. Urumea-Oiartzun sistemak 

Urumea-Oiartzun ustiapen-sistemek Añarbeko urtegia dute bi arroen hiri-eskari gehienei zerbitzua 

emateko. Ez da berme-arazorik diagnostikatu, eta horiek bateragarriak dira serie osoan emari 

ekologikoen erregimena betetzearekin. 

Bestalde, industriaren eskari-unitateek hainbat akats dituzte, garrantzi txikikoak, ur-hornidura emari 

ekologikoak arriskuan jarri gabe bermatzeari dagokionez; edonola ere, % 99ko bermea gainditzen dute. 
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30. taula. Urumea-Oiartzun ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Urumea-Oiartzun 4 30,00 % 100 3 11,85 % 99,06 

5.3.8. Bidasoa sistema  

Bidasoa ustiapen-sistemak Endara urtegia du azpiegitura nagusi, urtean 7,5 hm3-ko hiri-eskariari 

erantzuteko, eta Jaizkibel mendiaren iparraldeko mendi-hegaleko iturburuekin eta zundaketekin 

osatzen da.  

Lortutako emaitzek erakusten dute Euskal Autonomia Erkidegoan ez dagoela berme-arazorik. Hala ere, 

arazo batzuk sortzen dira Lesakako eta Malerrekako hiri-sistemen ur-eskariari erantzuteko. 

Industriaren eskariari dagokionez, Arcelor Lesakako IEUan soilik gertatzen dira akatsak. 

31. taula. Bidasoa ustiapen-sistemaren emaitzen laburpena, egungo egoeran. 

Ustiapen-sistema 
Hiri-eskariaren 

unitate 
kopurua (HEU) 

HEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Industria-
eskariaren 

unitate kopurua 
(IEU) 

IEUen 
eskaria 

(hm3/urteko) 

Berme 
bolumetrikoa 

Bidasoa 9 11,89 % 98,30 5 0,62 % 95,36 

5.3.9. 2027ko eta 2039ko balantzeen emaitzak. 

Egungo egoerarako garatutako ereduetan oinarrituta, 2027 eta 2039 horizonteetarako simulazioak 

egin dira. Simulazio horiek aipatutako horizonteetan aurreikusitako aldaketak jasotzen dituzte.  

Ildo horretan, ustiapen-sistema bakoitzaren balantzeetan kontrolik gabekoen murrizketa sartzen da 

hiri-eskariko unitateetan; zehazki, kudeatzaileak helburu espezifiko bat adierazi duen kasuetan izan 

ezik, 2027ko agertokian gehienez % 25eko kontrolik gabekoen ehunekoa planteatzen da, eta 2039ko 

agertokian % 20koa, zifra horiek gainditzen diren hiri-sistemetan. 

Halaber, epe luzera (2039), klima-aldaketaren balizko ondorioak gehitu dira, eta baliabideak 

murrizteko bi hipotesi kontuan hartu dira. Alde batetik, oinarrizko egoera bat planteatzen da % 5,3ko 

murrizketarekin, eta, bestetik, egoera ezkorrago bat proiektatzen da, % 12,1eko bajekin. 

Oro har, baliabide-murrizketaren inguruko hipotesi horiek konpentsatu egiten dira hainbat sistematan, 

kontrolik gabekoen murrizketaren ondorioz eskarian aurreikusitako jaitsierarekin. Beraz, ez dago, 

egungo egoerarekin alderatuta, aldaketa nabarmenik klima-aldaketaren ondoriozko etorkizuneko 

emaitzetan. 

Azkenik, etorkizuneko simulazioek berme-arazoak dituzten ustiapen-sistemetan aurreikusitako 

neurriak jasotzen dituzte. Ildo horretan, Oka ustiapen-sisteman 2039 horizontearen simulazioaren 

emaitzak nabarmendu daitezke; aurreikusitako neurriei esker, gaur egun duen baliabide-defizit larria 

behin betiko ezabatzea lortuko da. 

Ustiapen-sistema bakoitzari dagozkion 2027 eta 2039 agertokietan zehaztutako emaitzak VI. 

eranskinean deskribatu dira xehetasunez. 
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5.4. Esleipenak eta erreserbak 

5.4.1. Baliabideen esleipena 

Baliabideen esleipena 2027 horizontean ustiapen-sistema bakoitzak duen balantzeen emaitzetan 

oinarrituta egin da, 1980/81-2017/18 aldirako baliabide-sortarekin. 

Esleipen hori kalkulatzeko erabili diren datuak dira ur-baliabideak, eskari-unitateak, emari ekologikoak, 

erregulazio-urtegiak eta garraiatzeko hoditeria. 

Egindako simulazioetan, eskari-unitate bakoitzaren lehentasunezko ordena hartu da kontuan, baita 

ereduetan jasotako erregulazio-urtegietatik hustuketak egiteko lehentasun-ordena ere. 

Emaitza horiek kontuan hartuta, eta Plan Hidrologikoaren araudiak ezarritako lehentasun-ordenaren 

arabera, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko baliabideen esleipena 2027. urterako, honela 

banatuko da: 

32. taula. Bolumena, ustiapen-sistema bakoitzeko eskari-unitate motaren arabera.  

Ustiapen-sistema HEU hm3 IEU hm3 AEU hm3 NEU hm3 
hm3 

guztira 

Nerbioi-Ibaizabal (Barbadun barne) 116,69 9,56 0,35   126,60 

Butroe 0,47   0,09   0,56 

Oka 3,84 0,37   0,04 4,24 

Lea-Artibai 2,20 0,01     2,21 

Deba 9,44 0,31     9,75 

Urola 7,59 0,54     8,14 

Oria 7,90 4,66 0,02   12,58 

Urumea-Oiartzun 27,04 11,85 0,06    38,95 

Bidasoa 10,95 0,62 0,06 0,28  11,91 

 

113. irudia. Esleitutako bolumen-ehunekoa eskari-unitate motaren arabera. 
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114. irudia. Guztira esleitutako bolumenaren ehunekoa, ustiapen-sistemaren arabera. 

Esleipen handiena hiri-eskariei dagokie (% 86,63), eta oso txikia da aisialdiko eta nekazaritzako 

erabilerei dagokiena. Bestalde, lurralde-banaketan Nerbioi-Ibaizabal eta Urumea ustiapen-sistemak 

nabarmentzen dira; horietan daude demarkazioko populazio garrantzitsuenak (Bilbo metropolitarra 

eta Donostialdea, hurrenez hurren), esleipenen % 76,83 metatzen dituztenak. 

Bigarren zikloarekiko esleitutako baliabide-bolumena % 17,46 txikiagoa da, azken urteetan izandako 

eskarien beherakada handien ondorioz. 

VI. eranskinean, ustiapen-sistemaren arabera eskari-unitate bakoitzari esleitutako bolumenak eta 

eskari horietako bakoitzari lotutako baliabideen jatorria zehazten dira. 

5.4.2. Erreserbak 

Baliabideen erreserba Plan Hidrologikoan esplizituki jasotzen ez diren eskariak aurreikusteko eta klima-

aldaketaren balizko ondorioei aurre egiteko ezarritako esleipenei dagokie. Kantauri Ekialdeko 

Demarkazio Hidrografikoan ez da erreserbarik ezarri, ez baitago Plan Hidrologikoan aurreikusitakoez 

bestelako eskaririk, eta, horrez gain, 2039 horizonteko balantzeen emaitzek (horietan klima-

aldaketaren ondorioak hartzen dira kontuan) ez dute erakusten esleipen berririk egin beharrik. 
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6. EREMU BABESTUEN IDENTIFIKAZIOA 

6.1. Sarrera 

Eremu babestuak babes bereziko eremu gisa aitortutakoak dira, azaleko edo lurpeko urak babesteari 

buruzko berariazko arau baten arabera, edo uraren zuzeneko mendekotasuna duten habitatak eta 

espezieak kontserbatzeari buruzko berariazko arau baten arabera. 

Sinatutako nazioarteko hitzarmenek, Europako zuzentarauek eta Estatuko eta autonomia-

erkidegoetako legediek hainbat kategoria ezartzen dituzte eremu babestuen arloan; horietako 

bakoitzak bere berariazko babes-helburuak, arau-oinarria eta izendapenari, mugaketari, jarraipenari 

eta jakinarazpenari (reporting) dagozkien eskakizunak ditu. 

Demarkazio hidrografiko bakoitzean, administrazio hidraulikoa Eremu Babestuen Erregistro bat 

ezartzera eta eguneratuta edukitzera behartuta dago, Uraren Esparru Zuzentarauko (UEZ) 9. 

artikuluaren eta horren IV. eranskinaren eta Uraren Legearen Testu Bategineko (ULTB) 99 bis 

artikuluaren arabera, berau Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduko (PHE) 24. artikuluan eta 

Plangintza Hidrologikoaren Jarraibideko (PHJ) 4. paragrafoan garatzen da. Euskal Autonomia 

Erkidegoan ere aplikatzekoa da Urari buruzko 1/2006 Legeko 7. artikuluan xedatutakoa. Horiek guztiak 

demarkazioko erregistro bakar batean sartzea bereziki interesgarria da behar bezala kontuan hartzeko, 

bai arroaren kudeaketari dagokionez, bai plangintza hidrologikoari dagokionez. 

Kapitulu honen eta kapituluaren eranskinen bidez, eremu babestuen identifikazioari eta mapei 

buruzko informazio eguneratua sartu nahi da Plan Hidrologikoan. Informazio hori nahitaez jaso behar 

da ULTBko 42.1.c) artikuluan berariaz adierazitako planean, eta, aldi berean, Gune Babestuen 

Erregistroa eguneratu eta osatu behar da. ULTBaren 99bis.4 artikuluak aipatutako erregistroaren 

laburpen bat Plan Hidrologikoan sartu beharra ere eskatzen du. 

Plan Hidrologiko honen IV. eranskinean eremu babestu mota bakoitza garatu da, eta eremu horiek 

sartzeko arrazoiei, ur-masekiko loturari, azalerari, horiek arautzen dituen arauari eta bestelakoei 

buruzko informazioa jasotzen da.  

Erregistroan dokumentatutako eremu babestu motak honako hauek dira: 

 Hornidurarako ur-bilketarako eremuak. 

 Hornidurarako etorkizuneko ur-bilketarako eremuak. 

 Ekonomikoki esanguratsuak diren uretako espezieak babesteko eremuak: arrainak babesteko 

eremuak eta moluskuak eta beste ornogabe batzuk ekoizteko eremuak. 

 Aisiarako eremuak: bainatzeko eremuak. 

 Mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren eremuak. 

 Habitatak edo espezieak babesteko eremuak. 

 Ur mineralak edo termalak babesteko perimetroak. 

 Erreserba hidrologikoak: ibaietako erreserba naturalak eta lurpeko erreserba naturalak. 
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 Hezeguneen Inbentario Nazionalean (NIN), Ramsar Hitzarmenean edo beste inbentario batzuetan 

jasotako hezeguneak. 

 Plan hidrologikoetan izendatutako babes bereziko eremuak: 

- Natura-intereseko eta ingurumen-intereseko tarteak. 

- Beste babes-figura batzuk 

 Mehatxupean dauden espezientzako Interes Bereziko Eremuak. 

 Beste naturgune babestu batzuk. 

 Urari lotutako kultura-ondarea. 

Demarkazioan ez da nekazaritzatik eratorritako nitratoek kutsatutako eremu kalteberarik izendatu. 

Kapituluak, laburpen gisa, Europako Zuzentarau batean oinarrituta aitortzen diren Eremu Babestuen 

Erregistroko eremu babestuak biltzen ditu, Plan Hidrologikoak berak aitortzen dituenak, eta, 

nazioarteko, nazioko edo tokiko mailako espazioak biltzen dituzten beste babes-figura batzuk. 

6.2. Eremu babestuen laburpena 

6.2.1. Hornidurarako ur-bilketarako eremuak 

Demarkazioan, gaur egun, giza kontsumorako 840 ur-bilketa daude; egunean 10 m3-tik gorako emaria 

dute, eta 50 biztanle22 baino gehiago hornitzen dituzte. Ur-bilketa horietatik 561 azalekoak dira, eta 

279 lurpekoak. Horniketarako ur-bilketen zerrenda memoria honetako IV. eranskinean gehitu dira. 

Plan hidrologiko honen araudiaren arabera, Eremu Babestuen Erregistroan jasotako giza 

kontsumorako ur-bilketa guztiek dagokien babes-perimetroa izan beharko dute. Perimetro horretan, 

babestu beharreko eremuak, kontrol-neurriak eta lurzoruaren erabilerak eta horietan garatu 

beharreko jarduerak mugatuko dira, ur-bilketen kantitateari eta kalitateari kalterik ez eragiteko. 

Babes-perimetro horiek mugatzen ez diren bitartean, babes-eremu bat ezarri da, isuri-arroaren 

gaineko arku batek (azaleko urak) edo erradio aldakorreko zirkulu batek (lurpeko urak) mugatuta, 

zerbitzatzen duten biztanle-kopuruaren arabera.  

Gaur egun, demarkazioaren eremuan babes-perimetro bakarra ezarri da, Gernikako23 akuiferoari 

dagokiona, nahiz eta badiren hainbat ur-bilketatarako prestatutako dokumentu teknikoak. 

                                                           
22 Euskal Autonomia Erkidegoan, erkidego horretako urei buruzko 1/2006 Legeko 32. artikuluan xedatutakoa betetzeko, 10 biztanle baino 
gehiago hornitzen dituzten ur-bilketak sartzen dira. 

23 Ebazpena, 2004ko azaroaren 21ekoa, Uren Zuzendariarena, Vega, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A (Bizkaia) ur-bilketak babesteko 
Gernikako Unitate Hidrogeologikoaren babes-perimetroa izendatzea erabakitzen duena. 
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115. irudia. Hornidurarako azaleko ura biltzeko eremuak. 

 

116. irudia. Hornidurarako lurpeko ur-bilketarako eremuak. 

 

117. irudia. Gernikako akuiferoko ur-bilketen babes-perimetroaren mugaketa 
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118. irudia. Aldabide iturburuko ur-bilketa (Itxinako mendigunea) (Uraren Euskal Agentzia). 

6.2.2. Hornidurarako etorkizuneko ur-bilketarako eremuak 

Hornikuntzarako bi ur-bilketa baino ez dira esleitu. Bi zundaketa dira: Ibarruri-A eta Ibarruri C. Oiz 

lurpeko ur-masaren baliabideak baliatuko lituzkete Busturialdeko hornidura indartze aldera, 

Urdaibaiko ur-hornidurarako Lurralde Ekintzarako Planaren eta plan honen aurreikuspenen arabera. 

 

119. irudia. Hornidurarako etorkizuneko ur-bilketarako eremuak. 
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6.2.3. Ekonomikoki esanguratsuak diren uretako espezieak babesteko eremuak 

Arrainak babesteko eremuak 

2006/44/EE Zuzentaraua UEZ-Uraren Esparru Zuzentarauak 2013an indargabetu bazuen ere, plan 

hidrologikoan arrainak babesteko eremu gisa mantentzen dira. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan 9 tarte izendatu dira: 57,82 kilometro ibai, 

salmonidoena; eta 68,13 kilometro ur ziprinidoena.  

 

120. irudia. Arrainak babesteko eremuak. 2006/44/EE Zuzentaraua.  

Moluskuak eta beste ornogabe batzuk hazteko eremuak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan moluskuak eta beste ornogabe batzuk (muskuilua, 

ostra, datila, berberetxoa, almeja eta txirla) ekoizten dituzten 4 eremu identifikatu dira (Hondarribiko 

itsasadarra, Mundakako itsasadarra, Plentziako itsasadarra, Ondarroa eta Lekeitio arteko itsasertza), 

2006/113/EE Zuzentarauan ezarritakoaren arabera. 

 

121. irudia. Moluskuak eta beste ornogabe batzuk hazteko eremuak. 
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6.2.4. Aisiarako eremuak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, gaur egun, bainatzeko 40 eremu daude; horietako 38 

tarteko eta kostaldeko uretan, eta bat ur kontinentaletan (Arantzazu ibaia), 2006/7/EE Zuzentarauak 

ezarritakoaren arabera izendatuak. 

 

122. irudia. Kontxako hondartza, Donostia (Eusko Jaurlaritza). 

 

123. irudia. Bainatzeko eremuak. 

6.2.5. Mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren eremuak 

Demarkazioan mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren 12 eremu izendatu dira24 25, hiriko 

hondakin-urei buruzko 91/271/EEE Zuzentarauak ezarritakoaren arabera: 6 estuario eutrofizazio-

arriskuagatik (Butroe, Oka, Lea, Artibai, Oiartzun eta Bidasoa), kostaldearen zati bat (Iñurritza) eta 5 

urtegi: 4 hornidurarako urak direlako (Urkulu, Aixola, Ibaieder eta Barrendiola) eta bat (Ordunte) 

eutrofia arriskuagatik. 

                                                           
24 Decreto 111/2019, de 16 de julio, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas internas y en las aguas marítimas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

25 Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 
intercomunitarias. 
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124. irudia. Mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren eremuak. 

6.2.6. Habitata edo espezieak babesteko eremuak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren eremuan, 40 KBE eta 7 HBBE hartu dira kontuan, 

habitatak eta/edo espezie ingurune hidrikoaren mendeko espezieak  dituztenak. Espazio horiek 

Demarkazioaren % 18,26 dira gutxi gorabehera, bi irudiak partzialki gainjartzen direla kontuan hartuta. 

 

125. irudia. Natura 2000 Sarea, Kantauri Ekialdeko DHan ingurune urtarraren mendekoa. 

6.2.7. Ur mineralak edo termalak babesteko perimetroak 

Demarkazioan ur mineralak eta termalak babesteko 3 eremu daude. Guztira, 31,34 km2-ko azalera 

dago babestuta. 
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126. irudia. Ur mineralak edo termalak babesteko eremuak. 

6.2.8. Erreserba hidrologikoak 

Ibai-erreserba naturalak 

Demarkazioan 6 ibai-erreserba natural daude, eta horiek 38,38 kilometroko ibai-ibilguak babesten 

dituzte, babes-irudi horren pean. 

 

127. irudia. Arantzazu ibaia. Ibai-erreserba naturala (Uraren Euskal Agentzia). 

 

128. irudia. Ibai-erreserba naturalak. 
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Lurpeko erreserba naturalak 

Akuiferoak edo lurpeko ur-masak dira; horietan, adierazgarritasun-ezaugarriak izanik, giza jardueraren 

ondorioz sortutako presioek eta inpaktuek ez dute haien izendapena eragin duen egoera naturala 

aldatu. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, babes-irudi horren barruan jaso dira Ereñozar 

lurpeko ur-masaren Atxerre26 sektorea eta Salbada lurpeko ur-masaren Kadagua ibaiaren iturburuaren 

ingurua. 

 

129. irudia. Lurpeko erreserba hidrologikoak.  

6.2.9. Hezeguneak 

Nazioarteko garrantzia duten eta RAMSAR Hitzarmenaren zerrendan dauden hezeguneak (2 hezegune, 

Urdaibai eta Txingudi), Hezeguneen Inbentario Nazionalean sartutako hezeguneak (15 hezegune 

guztira), eta hainbat iturritatik datozen hezeguneak (oro har, inbentarioak edo autonomia-eremuko 

babes-eremuak), putzuak, urmaelak, zohikaztegiak eta zingirak barne dituztenak dira.  

 

130. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrologikoko hezegune babestuak. 

                                                           
26 Argitu beharra dago Atxerre sektorea independentea dela hidrogeologikoki Olalde sektorearekiko, egoera kuantitatibo txarrean, eta ur-
masaren diagnostiko orokorraren arrazoia. 
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131. irudia. Txingudiko hezegunea (Uraren Euskal Agentzia). 

6.2.10. Babes bereziko eremuak 

Babes-kategoria horretan honako hauek sartzen dira: natura- eta ingurumen-interesa duten ibai-

zatiak, espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuak (kudeaketa-plana dutenak) eta, urari 

lotuta, babes berezia merezi duten beste eremu batzuk. Kategoria horretan, halaber, uraren erabilerei 

lotutako ondare kultural, arkeologiko eta arkitektonikoko elementu multzo bat jaso da. 

6.2.10.1. Natura-intereseko eta ingurumen-intereseko tarteak 

Egoera oso gutxi (natura-intereseko tarteak) edo gutxi (ingurumen-intereseko tarteak) aldatuta 

dituzten ibai-tarteak dira; ez dira iristen ibai-erreserba naturalen ingurumen-interesera. Demarkazio 

honetan interes naturaleko 30 tarte eta ingurumen-intereseko 23 tarte definitu dira (horiek hurrengo 

irudian ageri dira). 

 

132. irudia. Natura-intereseko eta ingurumen-intereseko tarteak. 
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6.2.10.2. Beste babes-figura batzuk 

6.2.10.2.1.Mehatxupean dauden espezientzako Interes Bereziko Eremuak 

Eremu Babestuen Erregistroan (EBE) ur-ingurunearen mende dauden espezie mehatxatuentzako 

interes bereziko eremuak sartzen dira, dagozkien kudeaketa-planetan zehaztuta ageri diren bezala. 

 

133. irudia. Mehatxupean dauden espezientzako Interes Bereziko Eremuak. 

6.2.10.2.2.Beste naturgune babestu batzuk 

Naturaguneak eta espezieen babeserako eremuak dira, beste arau-xedapen nazional edo autonomiko 

batzuen arabera izendatuak. Biosferaren Erreserba bat (Urdaibai), biotopo babestuak, natura-parkeak, 

natura-erreserbak, monumentu naturalak eta bestelakoak hartzen dituzte barne. Eremu horietako 

gehienak Natura 2000 Sareko eremuekin gainjarrita daude. 

 

134. irudia. Urdaibaiko Biosfera Erreserba (Eusko Jaurlaritza). 
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135. irudia. Beste naturgune babestu batzuk. 

6.2.10.2.3.Urari lotutako kultura-ondarea 

Eremu Babestuen Erregistroan (EBE) urari lotutako kultura-ondareko elementu batzuk gehitu dira: 

zubiak, errotak, burdinolak eta urarekin lotura duten industria-ondareko beste ondasun batzuk 

(adibidez, kaiak, ontziolak, jabari publiko hidraulikoari edo itsasoko nahiz lehorrekoari lotutako 

eraikinak eta abar). Eraikitako ondareko eta arkeologia-ondareko elementuak dira; arlo horretan 

indarrean dagoen legeriaren arabera, babes-erregimenen bat dute. 

 

136. irudia. El Pobaleko burdinola (Eusko Jaurlaritza). 

 

137. irudia. Urari lotutako kultura-ondarea. 
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7. UREN EGOERAREN JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMAK 

7.1. Sarrera 

Kapitulu honetan, ur-masen egoera kontrolatzeko eta jarraipena egiteko programak zehazten dira, eta 

sartzen diren estazioak edo kontrolguneak eta erregistratzen diren metrikak zehazten dira. Hemen 

aurkeztutako informazioa Memoriaren VIII. eranskinean jasotakoarekin osatzen da.  

7.2. Azaleko ur-masak kontrolatzeko programak 

Azaleko ur-masen kasuan, egoera ekologikoaren eta kimikoaren jarraipena egiteko programak ezarri 

behar dira. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan programa horiek hagitz osoak eta 

adierazgarriak direla irizten da; izan ere, ur-masa guztiek behar diren kalitate-elementu guztien 

kontrolak dituzte, kontrolguneen dentsitate handiarekin eta kontrol-serie luze eta kontrol-maiztasun 

handiarekin. 

Horrez gain, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKH) eta URAk gauzatzen dituzten kontrol-

programez gain, beste erakunde batzuek ere ur-masak eta eremu babestuak ebaluatzeko informazio 

erabilgarria biltzen dute. 

 

138. irudia. Urtegi batean lagunak hartzen (ANBIOTEK). 

817/2015 Errege Dekretuak (10. artikulutik 13. artikulura) ezartzen du zein diren azaleko ur-masen 

egoera edo potentzial ekologikoa sailkatzeko kalitate-elementuak. Horien artean daude kalitate 

biologikoko elementuak (makro-ornogabe bentonikoak), uretako flora (makrofitoak, makroalgak, 

organismo fitobentonikoak) eta fauna iktiologikoa; kalitate biologikoko elementuen euskarri diren 

Kalitate kimikoko eta fisiko-kimikoko elementuak (baldintza termikoak eta oxigenaziokoak, 

gazitasuna, azidotze-egoera eta mantenugaiak; eta kantitate esanguratsuetan isuritako berariazko 

kutsatzaileak) eta kalitate hidromorfologikoko elementuak. 

Oro har, plangintza-ziklo honetarako, aurretiazko zikloen zehaztasun- eta fidagarritasun-maila 

handiak mantentzen dira; izan ere, planteatzen da ur-masa bakoitzak gutxienez kontrolgune bat izatea 

bere egoera ebaluatzeko, eta kontroletarako gutxieneko maiztasunak erraz betetzea (UEZaren V. 

eranskina, 33. taula). Horrek esan nahi du Plan Hidrologikoaren indarraldian zehar urtero jarraipen 

sistematikoa egitea. 
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33. taula. Kontroletarako gutxieneko maiztasuna, 2000/60/EE Zuzentarauko V. eranskinaren arabera. 

Kalitate-adierazleen 
multzoa 

Kalitate-adierazlea Ibaiak Aintzirak 
Tarteko 

urak 
Kostaldeko 

urak 

Biologikoak 

Fitoplanktona 
Sei hilean 

behin 
Sei hilean 

behin 
Sei hilean 

behin 
Sei hilean 

behin 

Bestelako flora urtarra 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 

Makro-ornogabeak 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 

Arrainak 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean 

behin 
 - 

Hidromorfologikoak 

Jarraitutasuna 
Sei urtean 

behin 
 -  -  - 

Hidrologia Etengabea 
Hilean 
behin 

 -  - 

Morfologia 
Sei urtean 

behin 
Sei urtean 

behin 
Sei urtean 

behin 
Sei urtean 

behin 

Fisikokimikoak 

Egoera termikoak 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 

Oxigenazioa 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 

Gazitasuna 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
 - 

Mantenugaien egoera 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 

Azidotasunaren egoera 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
 - -  

Beste kursatzaile batzuk 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 
Hiru hilean 

behin 

Lehentasunezko gaiak 
Hilean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 

7.2.1. Ibaien kategoriako ur-masen jarraipena egiteko programak 

KKH eta URA dira demarkazioko ibaien kategoriako ur-masen jarraipena egiteko programak gauzatzeaz 

arduratzen diren erakundeak. Bestalde, aipagarriak dira ibaien egoerari buruzko beste informazio-

iturri batzuk, hala nola Nafarroako Gobernuak327, Bizkaiko Foru Aldundia28 eta Gipuzkoako Foru 

Aldundia29, beste iturri batzuen artean. 

 

139. irudia. Ibaiak. Makro-ornogabe bentonikoen laginketa eta analisia (ANBIOTEK). 

Ibaien kategoriako ur-masen jarraipena egiteko programek 189 kontrolgune dituzte gaur egun (34. 

taula), eta horietatik 101k zaintza-programak eta 88k programa operatiboak dituzte esleituta. 

                                                           
27 Azaleko uren kalitate fisiko-kimikoa kontrolatzeko sarea eta Nafarroako lur gaineko uren kalitate biologikoa kontrolatzeko sarea 
28  Bizkaiko ibaien egoera biologikoa eta fisiko-kimikoa kontrolatzeko sarea 
29  Gipuzkoako Uren Kalitatea Kontrolatzeko Sarea 
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Programa horiek adierazle biologikoen, fisiko-kimikoen (uretan, sedimentuetan eta biotan) eta 

hidromorfologikoen kontrolak eskatzen dituzte (35. taula). 

34. taula. Ibaiak. Egoera kontrolatzeko programak eta azpiprogramak eta kontrolguneen kopurua. 

Programa Azpiprograma 
Kontrolguneen 

kopurua 

Zaintza Egoera orokorraren jarraipena (ZAI) 86 

Erreferentzia (ZAI-ERR) 13 

Itsasora egiten diren isurketen kontrola 
(ZAI-OSPAR) 

2 

Operatiboa Operatiboa (OPE) 69 

Itsasora egiten diren isurketen kontrola 
(OPE-OSPAR) 

19 

GUZTIRA 189 

35. taula. Ibaiak. Kalitate-elementuak eta kontrolaren maiztasunak.  

Kalitate-elementuak Maiztasuna 

QE 1-2-3 Makrofitoak 
Urtean behin edo bi 

urtean behin 

QE 1-2-4 Fitobentoak 
Urtean behin eta sei 

hilean behin 

QE 1-3 Ornogabe bentonikoak 
Urtean behin eta sei 

hilean behin 

QE 1-4 Fauna iktiologikoa 
Urtero edo bi urtean 

behin 

QE 2 Egoera hidromorfologikoak 

Erregimen hidrologikoa Etengabea 

Jarraitutasuna Sei urtean behin  

Egoera morfologikoak Sei urtean behin 

QE 3-1 Parametro orokorrak 

Hilean behin - Hiru 
hilean behin 

QE 3-2 Lehentasunezko gaiak  

QE 3-3 Lehentasunezkoak ez diren berariazko kutsatzaileak 

QE 3-4 Beste kutsatzaile nazional batzuk 

Lehentasunezko gaien berariazko kontrol fisiko-kimikoak, oro har, 817/2015 Errege Dekretuko IV. 

eranskinean aipatzen diren metalak eta metaloideak kontrolatzea dakar. Zerrenda hori zabaldu egiten 

da ondoko ur-masan edo -masetan identifikatutako isuri esanguratsuen eta aurrekontuen eta teknika 

analitikoen arabera. 

Uretako kontrol fisiko-kimikoaz gain, zenbait estaziotan biota eta sedimentu matrizeak ere 

kontrolatzen dira programa operatibo batekin. URAren sarearen kasuan, matrize horien 23 

kontrolgune daude; horietatik 15 kontrolatzen dira urtean behin, eta 8 bi urtean behin. Horietan 

parametro orokorrak nahiz gai preferenteak eta lehentasunezkoak aztertzen dira. 
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140. irudia. Ibaiak. Kontrolguneak, horiei lotutako kontrol-programaren arabera. 

Oro har, zaintza-programen xedea da ingurumen-helburuak betetzen dituzten ur-masen egoera 

orokorraren jarraipena egitea. Ur-masa horietan, erreferentziako estazioak presio-maila baxuko edo 

presiorik gabeko egoeran dauden ibai-tarteetan kokatzen dira, eta programa operatiboak presio 

garrantzitsuak jasaten dituzten eta ingurumen-helburuak ez betetzeko arriskuan dauden masa edo 

bide-zatiekin lotzen dira. Modu osagarrian, itsasora egiten diren isurketak kontrolatzeko 

azpiprogramekin lotura duten kontrolguneak izendatu dira, OSPAR30 hitzarmenetik eratorritako 

betebeharrekin lotuta.  

Kasu bakoitzean lotutako programak ur-masen egoeraren ebaluazioa lortu nahi du behar besteko 

fidagarritasunez eta zehaztasunez, baldintza naturalen eta antropogenikoen ondoriozko 

aldakortasuna behar bezala islatzeko. Horretarako, hainbat kontrol-estrategia planteatzen dira, 

maiztasunari eta kontrolatu beharreko adierazle-multzoei dagokienez. 

Oro har, kontrol operatiboa duten estazioen eta egoera orokorra zaintzeko kontrola duten estazioen 

jarraipena egiten da urtero. Aldiz, erreferentziako estazioen jarraipena bi urtean behin edo hainbat 

urtean behin egiten da.  

Era berean, lotutako azpiprogramaren eta ur-masaren masa edo tarte bakoitzean eragiten duten 

presioen arabera, kalitate-elementuen hainbat kontrol-maiztasun ezartzen dira, bai biologikoak, bai 

fisiko-kimikoak. 

7.2.2. Aintziren (urtegiak barne) jarraipena egiteko programak 

Aintziren kategoriako ur-masen egoeraren kontrola KKHk eta URAk egiten dute, guztira ezarritako 19 

kontrolguneren bidez. Barne hartzen du honako hauen egoera orokorraren jarraipena: demarkazioan 

izendatutako aintziren kategoriako ur-masa natural bakarrarena (Altubeko aintzira multzoa); 

izendatutako 2 ur-masa artifizialena (Lareo eta Domiko urtegiak) eta gainerako urtegiena (141. irudia). 

                                                           
30 Ipar-ekialdeko Atlantikoko itsas ingurunea babesteari buruzko hitzarmena, Parisen sinatua 1992ko irailaren 22an. 
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141. irudia. Aintzirak. Kontrolguneak aintziretan (naturala eta artifiziala) eta urtegietan.  

  

142. irudia. Aintzirak. Laginketa eta analisia (Cimera). 

Gune horiekin lotzen den programa zaintzakoa da, eta, urtegien kasuan, eremu babestuen 

kontrolarekin batera integratzen da (ur-bilketak eta eremu sentikorrak), lehentasunezko gaiak eta gai 

preferenteak barne (36. taula); horren, egoera kimikoaren ebaluazioa errazten du. 

Aipatzekoak dira, halaber, urtegien egoerari buruzko beste informazio-iturri batzuk; besteak beste, 

erakunde hornitzaileek emandakoak, bereziki Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, Añarbeko Uren 

Mankomunitateak eta Txingudiko Zerbitzuek emandakoak. 

36. taula. Aintzirak eta urtegiak. Kalitate-elementuak eta kontrolaren maiztasunak.  

Neurtutako kalitate-elementuak MOTA Maiztasuna 

QE 1-1 Fitoplanktona 
Aintzira naturala, aintzira artifiziala, 

urtegiak 
Urtean 2 

QE 1-2-3 Makrofitoak Aintzira naturala 
Urtean 
behin 

QE 1-3 Ornogabe bentonikoak Aintzira naturala 
Urtean 
behin 

QE 1-4 Fauna iktiologikoa Aintzira naturala 
Urtean 
behin 

QE 2 Egoera hidromorfologikoak Aintzira naturala ---- 

QE 3-1 Parametro orokorrak 
Aintzira naturala, aintzira artifiziala, 

urtegiak 
Urtean 4 

QE 3-2 Lehentasunezko gaiak Urtegiak Urtean 8 

QE 3-3 Lehentasunezkoak ez diren berariazko 
kutsatzaileak 

Urtegiak Urtean 8 

QE 3-4 Beste kutsatzaile nazional batzuk Urtegiak Urtean 8 
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7.2.3. Tarteko uren jarraipena egiteko programak 

Tarteko uren kategoriako ur-masen egoeraren kontrola URAk egiten du 32 kontrolguneren bidez (37. 

taula); horietatik 4ri ‘Operatiboa-zaintza’ programa konbinatu bat esleitzen zaie, egoera kimiko ona ez 

lortzeko arriskua izan dezaketen eremutzat hartzen direlako. Modu osagarrian, demarkazioan 

informazio ozeanometeorologikoko sareko kontrolgune bat dago. 

 

143. irudia. Tarteko urak. Laginketa eta analisia (Azti-Tecnalia). 

Bestalde, azpimarratzekoak dira tarteko uren egoerari buruzko beste informazio-iturri batzuk, besteak 

beste: Isurketa Zaintzeko eta Kontrolatzeko Planak; eta Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak, Gipuzkoako 

Foru Aldundiak edo Añarbeko Urak emandako informazioa. 

37. taula. Tarteko urak. Egoera kontrolatzeko programak eta azpiprogramak eta kontrolguneen kopurua. 

Programa Azpiprograma  
Kontrolguneen 

kopurua 

Zaintza 
Egoera orokorraren jarraipena (ZAI) 28 

Informazio ozeanometeorologikoko sarea (OZE) 1 

Operatiboa-zaintza konbinatua (OPE-ZAI) 4 

GUZTIRA 33 

 

144. irudia. Tarteko urak. Kontrolguneak, horiei lotutako kontrol-programaren arabera. 

817/2015 Errege Dekretuko 12. artikuluan definitutako tarteko uren kategoriako ur-masen egoera edo 

potentzial ekologikoa sailkatzeko kalitate-elementuak ezarritako gutxienekoak baino maiztasun eta 

intentsitate handiagoarekin agertzen dira; alegia, hainbat estazio daude ur-masa bakoitzeko, eta 

adierazle askoren maiztasunek urteko egoeraren ebaluazioak ahalbidetzen dituzte (38. taula).  
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38. taula Tarteko urak. Kontrol-azpiprograma bakoitzarekin lotura duten kalitate-elementuak eta kontrol-maiztasunak. 

Kalitate-elementuak ZAI OPE-ZAI OZE 

QE 1-1 Fitoplanktona 
Hiru 

hilean 
behin 

Hiru 
hilean 
behin 

- 

QE 1-2 Bestelako flora urtarra31 

Hiru 
urtean 
behin 

Hiru 
urtean 
behin 

- 

QE 1-3 Ornogabe bentonikoak 
Urtean 
behin 

Urtean 
behin 

- 

QE 1-4 Fauna iktiologikoa32 
Hiru 

urtean 
behin 

Hiru 
urtean 
behin 

- 

QE 2-7 Tarteko uretako mareen erregimena - - Etengabea 

QE 3-1 Parametro orokorrak 
Hiru 

hilean 
behin 

Hilean 
behin 

- 

QE 3-2 Lehentasunezko gaiak 
Hiru 

hilean 
behin 

Hilean 
behin 

- 

QE 3-3 Lehentasunezkoak ez diren berariazko 
kutsatzaileak 

Hiru 
hilean 
behin 

Hiru 
hilean 
behin 

- 

QE 3-4 Beste kutsatzaile nazional batzuk 
Hiru 

hilean 
behin 

Hiru 
hilean 
behin 

- 

7.2.4. Kostaldeko ur-masen jarraipena egiteko programak 

Kostaldeko uren kategoriako ur-masen egoeraren kontrola URAk egiten du 16 kontrolguneren bidez 

(39. taula); horietatik kontrolgune bati ‘Operatiboa-zaintza’ programa konbinatu bat esleitzen zaio, 

egoera kimiko ona ez lortzeko arriskua izan dezakeen eremutzat hartzen delako. Modu osagarrian, 

informazio ozeanometeorologikoko sareko bost kontrolgune daude.  

Horrez gain, beste erakunde batzuek, tartean Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak edo Añarbeko Urak, baliozko kontrolak egiten dituzte kostaldeko hainbat ur-masaren 

egoera interpretatzeko eta ebaluatzeko. Bestalde, azpimarratzekoak dira kostaldeko uren egoerari 

buruzko beste informazio-iturri batzuk, besteak beste: Isurketa Zaintzeko eta Kontrolatzeko Planak33; 

eta itsas estrategien jarraipena egiteko programak; kasu honetan, itsasertzeko plataformako hiru 

kontrolgunerekin lotzen dira, kostaldeko uretatik kanpo (horien kontrola Uraren Euskal Agentziak 

egiten du). 

 

 

 

 

                                                           
31 Estuarioetan makroalgen jarraipena egiteko, marearteko azalera osoa aztertzen da, laginketa-eremuen bidez, eta horien emaitzak 
zaintzako kontrolguneei atxikitzen zaizkie.  
32 Estuarioetan fauna iktiologikoaren jarraipena egiteko, berariazko laginketa-eremuak aztertzen dira, eta emaitzak zaintzako kontrolguneei 
atxikitzen zaizkie. 
33 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egindako isurketei buruzkoa. 2013ko abenduaren 13ko EHAA, 237. zk., 
ostirala. 
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39. taula. Kostaldeko urak. Egoera kontrolatzeko programak eta azpiprogramak eta kontrolguneen kopurua. 

Programa Azpiprograma  
Kontrolguneen 

kopurua 

Zaintza 
Egoera orokorraren jarraipena (ZAI) 15 

Informazio ozeanometeorologikoko sarea (OZE) 5 

Operatiboa-zaintza konbinatua (OPE-ZAI) 1 

GUZTIRA 21 

 

145. irudia. Kostaldeko urak. Kontrolguneak, horiei lotutako kontrol-programaren arabera. 

40. taula. Kostaldeko urak. Kontrol-azpiprograma bakoitzarekin lotura duten kalitate-elementuak eta kontrol-maiztasunak. 

Kalitate-elementuak ZAI OPE-ZAI OZE 
QE 1-1 Fitoplanktona Hiru hilean behin Hiru hilean behin - 

QE 1-2 Bestelako flora urtarra34 
Hiru urtean 

behin 
Hiru urtean behin - 

QE 1-3 Ornogabe bentonikoak Urtean behin Urtean behin - 

QE 2-8 Mareen erregimena Kostaldeko urak - - Etengabea 

QE 3-1 Parametro orokorrak Hiru hilean behin Hilean behin - 

QE 3-2 Lehentasunezko gaiak Hiru hilean behin Hilean behin - 

QE 3-3 Lehentasunezkoak ez diren berariazko kutsatzaileak Urtean behin Hiru hilean behin - 

QE 3-4 Beste kutsatzaile nazional batzuk Urtean behin Hiru hilean behin - 

7.3. Lurpeko ur-masak kontrolatzeko programak 

Lurpeko ur-masen kasuan, egoera kuantitatiboaren eta kimikoaren jarraipena egiteko programak 

ezarri behar dira. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren kasuan, programa horiek osoak eta 

adierazgarriak direla esan daiteke; izan ere, ur-masa guztiek kontrol kimikoak eta kuantitatiboak 

dituzte, kontrol-serie luzeekin eta kontrol-maiztasun handiekin.  

Lurpeko uren jarraipenarekin lotura duten kontrolak KKHk eta URAk egiten dituzte, bakoitzak bere 

eskumenen barruan. URAren kasuan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetzarekin. 

                                                           
34 “Qe 1-2 Bestelako flora urtarra (makroalgak)” elementua kostaldeko lerroan kontrolatzen da, marearteko eremuan kokatutako substratu 
gogorreko eremuetan, eta eremu infralitoralaren eta eremu supralitoralaren arteko tartea hartzen du. Eremu horietako emaitzak zaintzako 
kontrolguneei egokitzen zaizkio. Modu osagarrian, sedimentuetako egoera kimikoaren adierazleen kontrolak egiten dira (urtean, 16 gune). 
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7.3.1. Egoera kuantitatiboaren jarraipena  

Egoera kuantitatiboaren programaren xedea da lurpeko uren egoera kuantitatiboaren ebaluazio 

fidagarria ematea, eta baldintza naturalek edo jarduera antropikoak eragindako adierazleen epe 

luzeko joera-aldaketak ebaluatzeko informazioa ematea; horregatik, klima-aldaketaren ondorioen 

jarraipena egiteko tresna izan daiteke. 

Programak honako hauek jasotzen ditu: lurpeko uren deskarga naturaletan (iturburuak, etengabeko 

kontrolarekin) kontrol foronomikoa egiteko azpiprograma eta maila piezometrikoak kontrolatzeko 

azpiprograma ustiapen-zundaketetan, putzuetan eta diametro txikiko piezometroetan. 

 

146. irudia. Lurpeko urak. Jarraipen kuantitatiboa (TELUR). 

  

41. taula. Lurpeko urak. Jarraipen-programak eta -azpiprogramak eta kontrolguneen kopurua. 

Programa Azpiprograma 
Kontrolguneen 

kopurua 

Egoera kuantitatiboaren 
programa  

Foronomikoa  Etengabea 11 

Piezometrikoa 
Etengabea 18 

Aldizkakoa 10 

GUZTIRA 39 

 

147. irudia. Lurpeko urak. Egoera kuantitatiboa kontrolatzeko programak eta azpiprogramak. 

7.3.2. Egoera kimikoaren jarraipena 

Zaintza kimikoko programaren helburua da lurpeko uren egoera kimikoa modu koherentean 

ebaluatzea eta baldintza naturalek eragindako adierazleen eta jarduera antropikoak eragindako 

kutsatzaileen epe luzeko joera-aldaketak ebaluatzeko informazioa ematea. 
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Programa honen barruan hainbat kontrol-maiztasun eta saiakuntza-bateriak konbinatzen dira. 22 

kontrolgunetan, parametro fisiko-kimiko orokorren kontrola egiten da bi hilez behin, eta metalen eta 

konposatu organokloratuen (tetrakloroetenoa eta trikloroetenoa) kontrola urtero. Kontrol hori 

nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretako eremuetatik gertu dauden 10 kontrolgunetan indartzen da, 

hainbat pestizidaren35 urteko kontrola eginez. Bi kontrolgunetan parametro fisiko-kimiko orokorrak, 

metalak eta hexakloroziklohexanoak kontrolatzen dira sei hilez behin, lindanoa fabrikatzen duten 

hondakinen zabortegi kontrolgabeetatik datozen industria-kutsatzaileen kutsadura-maila ebaluatzeko. 

Azkenik, oinarrizko 6 kontrolgunetan, datuen erregistro historiko txikiagoarekin, parametro fisiko-

kimiko orokorren, metalen, pestiziden eta konposatu organiko lurrunkorren (KOLak) kontrola egiten 

da sei hilez behin. 

Programa kimiko operatiboaren helburua da ingurumen-helburuak ez betetzeko arriskuan dauden 

lurpeko uren egoera kimikoa zehaztea, eta jatorri antropikoa duten kutsatzaileen kontzentrazioak epe 

luzerako, goranzko eta etengabeko joera duen zehaztea. Gernika lurpeko ur-masari aplikagarria zaio; 

horretan, industria kutsatzaileak kontrolatzeko azpiprograma aplikatzen da. 17 kontrolgunetan 

konposatu organiko lurrunkorrak (KOLak) aztertzen dira, maiztasun aldakorrekin (hilekoa, bi hilekoa 

edo lauhilekoa); eta, gainera, horietako bitan hilero merkurioa (Hg) eta beste metal batzuk aztertzen 

dira. 

42. taula. Lurpeko urak. Egoera kimikoaren jarraipen-programak eta -azpiprogramak eta kontrolguneen kopurua. 

Programa Azpiprograma 
Kontrolguneen 

kopurua 

Zaintzako programa kimikoa 

Zaintza orokorra 22 

Zaintza orokorra + pestizidak 10 

HCHren zaintza 2 

Zaintza globala 6 

Zaintzaren guztizko partziala 40 

Programa kimiko operatiboa 

Industria-kutsatzaileen kontrola (kloroetenoak) 15 

Industria-kutsatzaileen kontrola (kloroetenoak+Hg) 2 

Operatiboaren guztizko partziala 17 

GUZTIRA 57 

 

148. irudia. Lurpeko urak. Egoera kimikoaren jarraipen-programak eta -azpiprogramak. 

                                                           
35 817/2015 Errege Dekretuan lehentasunezko gai, lehentasunezko gai arriskutsu, gai preferente edo bestelako kutsatzaile gisa 
identifikatutako pestizidak. 
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149. irudia. Lurpeko urak. Egoera kimikoaren jarraipen-programak eta -azpiprogramak. Gernika lurpeko ur-masaren kontrol 
operatiboa. 

7.4. Eremu babestuetako kontrol-programak 

7.4.1. Hornidurarako ur-bilketarako eremuak 

UEZaren 7. artikuluaren arabera, giza kontsumorako ura ekoizteko ur-masen jarraipena egin behar da, 

baldin eta ur-bilketa batetik edo batzuetatik eguneko 100 metro kubiko baino gehiagoko batez 

bestekoa ematen badute, 500 biztanlerekiko parekagarri. Halaber, UEZaren V. eranskinean, 1.3.5 

epigrafean, eremu babestuen kontrolak egiteko gutxieneko aldizkakotasuna ezartzen da, edateko ura 

ateratzeko puntuei dagokienez. 

Giza kontsumorako urak eskuratzeko uren jarraipena egiteko programak (hornidurarako ur-

bilketarako eremuak) 140/2003 Errege Dekretuaren betebeharrei erantzuten die, eta 170 kontrolgune 

ditu guztira; horietatik 116 ibaiekin dute lotura, 16 urtegiekin, 27 iturburuekin, 9 zundaketekin eta 2 

galeriekin. 

Esan beharra dago gaur egun edateko ura hornitzeko eta ur horren kalitatea kontrolatzeko irizpide 

tekniko-sanitarioak ezartzen dituen Errege Dekretuaren proiektua prestatzen ari direla. Proiektu 

horren xedea da giza kontsumorako uren kalitateari buruzko 2020/2184 Zuzentarauaren transposizioa 

egitea, eta giza kontsumorako urei aplikatu beharreko erregulazioa integratzea. Aipatutako 140/2003 

Errege Dekretua indargabetuta geratuko da arau berri hori onartzen denean. 

Espazioaren irudikapenari dagokionez, bi kontrol-estrategia hartu dira aintzat: zuzeneko kontrola 

izango duten ur-bilketak eta kontrolgune integratzaile bidez kontrolatuko diren ur-bilketak. 

Informazioa ematen duten gune guztiak lehendik dagoen horniketa batekin dute lotura. Informazio 

hori lurpeko ura kontrolatzeko hainbat gunetan bildutako informazioarekin osatzen da (ikus 7.3 atala); 

gune horiek giza kontsumorako hornidura-bilketekin lotzen dira. 
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150. irudia. Herritarrak hornitzeko ur-bilketarako eremuak. Kontrolguneak. 

Babestutako eremu-multzo horren jarraipena egiteko, ur-bilketa bakoitzak hornitutako biztanleriaren 

araberako laginketa-maiztasunak proposatzen dira. Horrela, 500 eta 10.000 biztanle arteko populazioa 

hornitzen duten ur-bilketen kontrola hiru hilez behin egiten da; 10.000 eta 30.000 biztanle artean, 

urtean zortzi aldiz; eta 30.000 biztanle baino gehiagoren kasuan hilero. 

Eremu babestuen multzo horren jarraipena egiteko, hainbat profil analitiko ezarri dira, giza 

kontsumorako uraren kalitateari buruzko osasun-irizpideei buruzko araudiaren eskakizunak eta 

lehentasunezko gaien eta kantitate esanguratsuetan isuritako kutsatzaileen kontrol gehigarriak 

betetzeko. Horrela, hainbat kontrol-eskakizun betetzen dira, adibidez: eremu sentikorren 

kontrolarekin eta ur-masen egoera kimikoa zehaztearekin lotura dutenak.  

Jarraipen-programa honetan planteatutako kontrolak giza kontsumorako ura kontsumitzailearen 

eskura jartzen den guneetan eta banaketa-sarean bertan egiten diren osasun-kontrolekin osatzen dira, 

eta horren ardura dute erakunde hornitzaileek eta osasun-administrazioek. 

7.4.2. Ekonomikoki esanguratsuak diren uretako espezieak babesteko eremuak. Moluskuak 

eta beste ornogabe batzuk babesteko eremuak 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Arrantza eta 

Akuikultura Zuzendaritzak moluskuak hazteko uren kalitatearen kontrola kudeatzen du euskal 

kostaldeko molusku bibalbioen ekoizpen-eremuetan. Urtero, Euskal Autonomia Erkidegoko 

itsasertzean moluskuak ekoizteko eremuen izendapena eta sailkapena ezartzen da, Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako agindu baten bidez36. 

Indarrean dagoen araudia aplikatuz, ezarritako sailkapenaren araberako kontrol-maiztasunak ezartzen 

dira, eta baimendutako eta baimendu gabeko bilketa-eremuak bereizten dira. Baimendutako bilketa-

eremua: gaur egun Mendexa (PAV1-04). Baimendu gabekoak: Bidasoako, Okako eta Butroeko 

estuarioak. 

 

                                                           
36 Agindua, 2019ko urriaren 4koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko 
molusku bibalbioak ekoizteko eremuen sailkapena ezartzen duena. 
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151. irudia. Moluskuak eta beste ornogabe batzuk ekoizteko eremuak. Kontrolguneak. 

43. taula. Euskal itsasertzean moluskuak ekoizten diren eremuetan egin beharreko laginketen maiztasuna eta aztertu 
beharreko aldagaiak. 

Aldagaiak  
Eremu ez 

baimendua 

Eremu 

baimendua37 
Fitoplanktona: zenbaketa eta identifikazioa  - Hilean behin 

Mikrobiologia: Escherichia coli eta Salmonella 
Hilean 
behin38 

Hilean behin 

Biotoxinak: PSP, ASP, toxina lipofilikoak  - Astero 

Kadmio, beruna eta merkurioa  
Urtean 
behin 

Urtean behin 

Hidrokarburo poliziklikoak aromatikoak 
Urtean 
behin 

Hiru hilean 
behin 

Dioxinak (PCDD/F), dioxinen moduko PCBak (DL-PCB)  PCB modukoak ez diren dioxinak (NDL-
PCB) 

Urtean 
behin 

Urtean behin 

7.4.3. Jolas-erabilerako ur-masak 

Demarkazioko jolas-erabilerako eremuen jarraipen-programak 1341/2007 Errege Dekretuko39 6. eta 7. 

artikuluetako espezifikazioei jarraikiz egin dira. Demarkazioko bainu-eremuetako kontrol sanitarioaz 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritza eta Nafarroako Gobernuko Osasun 

Departamentua eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua arduratzen dira. Kontrol 

bakteriologikoa eskatzen du (hesteetako enterokokoak eta escherichia coli), astero eta gutxienez zortzi 

laginketarekin, bainu-denboraldi osoan zehar (maiatzetik irailera) EAEko 59 kontrolgunetan banatuta 

(27 kostaldeko uretan, 31 tarteko uretan eta 1 ur kontinentaletan); eta hamabostean behin, uztailetik 

irailera bitarteko bainu-denboraldian, Nafarroako Foru Komunitatean dagoen barneko bainu-

eremuaren kontrolgunean (ibai-motako masan).  

Aipatu behar da gaur egun ere osasun-kontrola egiten dela kalitate eskaseko gisa deklaratutako garai 

bateko bainu-eremutan batean (Toñako hondartzan), egoera positiboa izango dela aurreikusten baita; 

izan ere, aurki jarriko da martxan Gernikaren eta Lamiaran HUAren artean hondakin-uren kolektorea. 

                                                           
37 Fitoplanktona: kontrola hamabostean edo hilean behin, sasoiaren arabera. E. coli eta Salmonella: kontrola hilero. Biotoxinak: asteroko 
kontrola, eremua irekita badago eta moluskuak merkaturatzeko ateratzen ari badira. 

38 Sei hilabetez eta bakarrik E. coli. 

39 1341/2007 Errege Dekretua, urriaren 11koa, bainatzeko uren kalitatea kudeatzeari buruzkoa. 
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152. irudia. Bainatzeko eremuak. Osasun-kontrolguneak. 

7.4.4. Nekazaritza-jatorriko nitratoen kontrola. 

Kontseiluak demarkazioan nekazaritzan erabilitako nitratoek eragindako kutsaduratik urak babesteari 

buruz abenduaren 12an emandako 91/676/EEE Zuzentarauaren jarraipena egiteko, 187 kontrolgune 

daude guztira (117 azaleko ur kontinentaletan, 22 tarteko uretan, 8 kostaldeko uretan eta 40 lurpeko 

uretan). 

 

153. irudia. Jarraipena egiteko 91/676/EEE Zuzentarauak jasotzen dituen kontrolguneak. 

7.4.5. Mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren eremuak 

Demarkazioko eremu babestuen erregistroan jasotako mantenugaien ekarpenarekiko eremu 

sentikorrak tarteko bost urtegiri eta zazpi ur-masari dagozkie. Azaleko masa horiekin lotura duten 

jarraipen-programek (ikus 7.2 atala) mantenugaien (nitrogenoa eta fosforoa) eta fitoplanktonaren 

kontrola hartzen dute barne, horiek baitira eutrofia-maila zehazteko kalitate-adierazle garrantzitsuak. 
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154. irudia.Eremu sentikorrak. Erlazionatutako kontrolguneak. 

7.4.6. Natura 2000 Sareko espazioak  

Demarkazioko administrazio hidraulikoek Natura 2000 Sareko espazioetan egiten dituzte jarraipenak. 

Horien helburua da, presioen azterketarekin batera, eremu horietan ingurumen-helburuak betetzen 

diren ebaluatzea, eta kudeaketan eskumena duten administrazioei oinarri edo laguntza ematea eremu 

horien kontserbazio-egoera ebaluatu ahal izan dezaten, aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

Espezieak eta habitatak babestearen ondorioz helburuak ez betetzeko arriskuan dauden eremu 

horietakoren bat ebaluatzen bada, kontrolguneak esleituko dira, eta horiei aurretiaz deskribatutako 

kontrol operatiboko programak diseinatzeko eta ustiatzeko irizpide berberak lotuko zaizkie. 

 

155. irudia. Azaleko eta lurpeko kontrolguneak Natura 2000 Sareko eremuetan. 

Azaleko ur-masak dituzten Natura 2000 Sareko 25 gunek (22 KBE eta 3 HBBE) kontrolgune bat dute 

gutxienez, oro har jarraipen kimikorako eta biologikorako zaintza programarekin lotuta dagoena. 

Guztira 35 kontrolgune dira ibaietan, bi urtegietan eta 10 tarteko uretan. 

Bestalde, lurpeko urei dagokienez, Natura 2000 Sareko 9 gunek kontrolgune bat dute, gutxienez. Kasu 

horretan, jarraipen kuantitatiboa egiten da 4 gunetan, eta jarraipen kimikoa, berriz, beste 4 gunetan, 

zaintza-programaren bidez, eta beste 6 gunetan kualitatiboa eta kuantitatiboa konbinatzen dira. 
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7.4.7. Erreserba hidrologikoak 

Ibai-erreserba naturalen egoera ekologikoa baloratzeko metodologia-proposamena definitzeko 

kontuan hartu dira “Erkidego arteko40 Ibai Erreserba Naturalen karakterizazioari, diagnostikoari eta 

kudeaketa-neurriei” buruzko memorian ezarritakoa, eta “Ibai Erreserba Naturaletan klima-

aldaketaren jarraipena egiteko protokoloaren41” erreferentzia-estazioetarako zehaztutako esparru 

metodologikoa.   

Horrela, ibaietako erreserba naturalek, gutxienez, kontrolgune bat izango dute, eta, horretan, 

erreserba horien egoera ekologikoa ebaluatuko da, kalitate biologikoko elementuen (fauna eta flora 

bentonikoa, besteak beste), kalitate fisiko-kimikoko elementuen (pH-a, eroankortasuna, oxigenazioa 

eta uretako mantenugaien kontzentrazioa) eta kalitate hidromorfologikoko elementuen jarraipena 

eginez (erregimen hidrologikoa, arrain-jarraitutasuna eta ibilguaren baldintza morfologikoak, ur-

bazterreko landaredia barne).  

Kontrol-maiztasunak urtaroko aldaketak hartuko ditu kontuan, eta datu-bolumen adierazgarria lortzen 

saiatuko da (urteko diagnostikoa egiteko), baita horien urte arteko bilakaera ere. Bestalde, ibai-

geomorfologiari eta ibaiertzeko landarediari buruzko adierazleak gutxienez sei urtez behin ebaluatuko 

dira, plangintza hidrologikoko zikloekin bat etorriz. Hala ere, proposamen metodologiko hori zabaldu 

edo alda daiteke lortutako emaitzen arabera. 

Aurreko kapituluetan definitutako jarraipen-programak (ikus 7.2 eta 7.3 atalak) hemen egindako 

planteamendura egokituko dira erreserba hidrologikoei dagokienez. 

 

156. irudia. Kontrolguneak azaleko erreserba hidrologikoetan. 

Lurpeko erreserba hidrologikoei dagokienez, jarraipen kuantitatiboak edo kimikoak abian jarriko dira 

halakorik ez duten sektoreetan.  

                                                           
40https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/memoria_general_rnf_tcm30-
508967.pdf 

41https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/protocolo-seguimiento-cc-
rnf_tcm30-509061.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/memoria_general_rnf_tcm30-508967.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/memoria_general_rnf_tcm30-508967.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/protocolo-seguimiento-cc-rnf_tcm30-509061.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/protocolo-seguimiento-cc-rnf_tcm30-509061.pdf
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7.5. Mugaz haraindiko uren jarraipena 

Mugaz haraindiko ur-masak mugaren bi aldeetako administrazio eskudunek kontrolatzen dituzte, eta 

emaitzak bateratu egiten dira eztabaidatzeko. Horri dagokionez, Frantziako Tolosako Akordioa42 aipatu 

behar da. Akordio horren xedea da bi herrialdeen lurraldeetan barrena doazen ur-ibilguetako uraren 

kudeaketa jasangarria eta integratua egitea, Uraren Esparru Zuzentaraua (UEZ) aplikatuz. 

2011. urteaz geroztik, mugaz haraindiko koordinazio-bilerak egiten ari dira Kantauri Ekialdeko eta 

Aturri-Garonako demarkazio hidrografikoen plangintza egiteko. 

Mugaz haraindiko uren jarraipenari dagokionez, lehen plangintza-zikloan egoera ebaluatzeko 

metodoak aztertu eta baliozkotu ziren, egoeraren diagnostikoa adostu zen, eta tributileztainuzko 

konposatuen (TBT) jarraipenean sakondu beharra, besteak beste, landu zen, hainbat eremu 

babesturen eragin-eremuetan (bainatzeko eremuak eta hornidura-eremuak). Ordutik, Uraren Euskal 

Agentziak TBTaren egoera- eta jarraipen-kontrolak egiten ditu Bidasoako estuarioko ur-masa 

partekatuan. Emaitzazko txostenak mugaz haraindi uraren kudeaketan inplikaturik dauden eragileen 

artean partekatzen dira urtero. Ur-masaren egoeraren bilakaera positiboa da, hurrengo irudian ikus 

daitekeen moduan. 

                                                           
42 Espainiaren eta Frantziaren arteko administrazio-akordioa, uraren kudeaketari buruzkoa, Frantziako Tolosan 2006ko otsailaren 15ean 
sinatua. 
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157. irudia. Bidasoako estuarioko laginketa-estazioetako uretan urteko batez besteko balio gisa (IKA-UB) adierazitako 
ingurumen-kalitaterako arauaren betetze-maila, 2014-2020. Urdinez daude betetzen dutenak, eta gorriz, berriz, betetzen ez 

dutenak. 
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8. UR MASEN EGOERAREN EBALUAZIOA 

8.1. Sarrera 

PHE - Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduko 31. eta 33. artikuluen arabera, arroko Plan 

Hidrologikoak mapak jaso behar ditu, eta horietan, azaleko ur-masa bakoitzean egoera edo potentzial 

ekologikoa eta egoera kimikoa adierazi behar dira, eta lurpeko ur-masa bakoitzean egoera 

kuantitatiboa eta egoera kimikoa.  

Kapitulu honetan demarkazioko ur-masak zein egoeratan dauden erakusten da. Hemen sartutako 

informazioa Memoriaren VIII. eranskinean agertzen denaren sintesi bat da. Eranskin horretan, gainera, 

egoeraren ebaluaziorako jarraitutako irizpideak jaso dira. 

8.2. Azaleko ur-masen egoera  

8.2.1. Egoera ekologikoa 

158. irudian, plangintza-ziklo honen abiapuntu gisa aurkezten den egoera/potentzial ekologikoaren 

(aurrerantzean, ‘egoera ekologikoa’) ebaluazioa erakusten da. 

 

158. irudia. Azaleko ur-masen egoera ekologikoa. Erreferentziazko egoera, 2019. 

44. taula. Azaleko ur-masen egoera ekologikoa. Erreferentziazko egoera, 2019. 

Kategoria Mota Oso ona Ona Neurritsua Eskasa Txarra 

Ibaiak 
Naturala 1 66 15 5 1 

Oso eraldatua 0 8 10 2 1 

Aintzirak eta urtegiak 

Naturala 0 1 0 0 0 

Oso eraldatua 0 9 1 0 0 

Artifiziala 0 2 0 0 0 

Tarteko urak 
Naturala 0 6 3 0 1 

Oso eraldatua 0 1 3 0 0 

Kostaldekoak Naturala 0 4 0 0 0 

Azalekoak guztira 1 97 32 7 3 
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Egoera ekologikoaren bilakaera positiboa izan da plangintza-zikloen artean, ur-masen kategoria 

guztietan (159. irudia). Gaur egun, ingurumen-helburuak betetzen dituzten ur-masen ehunekoa % 70 

da; % 23 helburuak betetzetik hurbil dagoen neurrizko egoeran ebaluatzen da, eta % 7 egoera eskasean 

edo txarrean, helburuak betetzetik urrun (45. taula). Zikloen arteko egoeraren alderaketa ez da guztiz 

zuzenekoa; izan ere, aurreko zikloetako egoera ekologikoaren ebaluazioak egungoak ez bezalako 

ebaluazio-sistemekin egin dira (oro har, ez hain zorrotzak) edo kontrol-intentsitate txikiagoarekin.  

Aurreko zikloarekiko, 16 ur-masek, lehen ez bezala, orain ingurumen-baldintzak betetzen dituzte. 

Hauek dira ibaiak: Urola-E, Salubita, Berastegi, Asteasu II, Amezketa II, Oinati-B, Deba-A, Deba-B eta 

Deba-C, Cadagua ibaia I; y 6 tarteko ur-masa: Urumea,  Oria, Lea, Deba, Butroe eta Barbadun.  

Bestalde, ibai kategoriako 6 ur-masa (Oria V, Oria III, Herrerias, Elorrio II, Altube II eta Cadagua IV) eta 

urtegi bat (Maroño) egoera neurritsu gisa diagnostikatu dira, 2013ko diagnostikoan ontzat jo baziren 

ere. Kasu horietan guztietan, egoera ekologiko onetik egoera ekologiko neurritsura igarotzea, atalase-

balio on/neurritsutik hurbil dauden balioekin, ez da interpretatu behar haren egoerak okerrera egin 

duela, baizik eta balioespen-aldaketa diagnostiko zehatzago baten ondorio dela, aurretik kontuan 

hartu ez diren adierazle biologikoak (ibaietako arrain-fauna) kontuan hartu direlako edo kalitate 

biologikoa ebaluatzeko hainbat sistema berrikusi direlako, helburuak betetzeko eskakizun 

handiagoarekin.  

Oro har, esan daiteke 2014-2019 aldian azaleko ur-masa guztien egoera ekologikoa aski egonkorra izan 

dela. Diagnostiko hori bat dator azken urteetan neurri-programa inplementatu izanarekin (bereziki, 

hondakin-uren saneamendu eta arazketa-arloan); izan ere, administrazio eskudun batzuek 

aurrekontuak murriztu dituzte, eta horrek, hasierako aurreikuspenekin alderatuta, atzerapenak ekarri 

ditu hainbat neurri gauzatzean. 2018an ibaietan izandako hobekuntzak lotura du urte horretako 

egoera hidrologikoekin; udaberrian prezipitazio ugari izan ziren. 

 

159. irudia. Azaleko ur-masen egoera ekologikoaren bilakaera. 

Ebaluazioan kontuan hartu da Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko ibaien kategoriako ur-

masa guztien egoera hidromorfologikoa Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan (EAE), ‘Ibaien 
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kategoriako ur-masen adierazle hidromorfologikoen metrikak kalkulatzeko protokoloa’43 erreferentzia 

gisa kontuan hartuta. 

 

 

 

Bidasoa-III 
Alterazio morfologiko arinak 

Artigas-A  
Baldintza morfologikoen eta 
jarraitutasunaren alterazioak  

Golako-A  
Erregimen hidrologikoko alterazioak 

eta jarraitutasuna 

160. irudia. Ibaien hidromorfologiaren karakterizazioaren adibideak. 

Erregimen hidrologikoa (161. irudia), protokoloaren aplikazioaren arabera, masa kopuru mugatu 

batean aldatuta dago (Golako-A eta Akelkorta, emari likidoen ondorioz; eta Galindo-A, Ibaieder-A eta 

Endara, emari solidoen ondorioz). Jarraitutasunik eza (162. irudia) arazo garrantzitsua eta ohikoa da 

demarkazioko ibaietan. Protokoloan ezarritako atalaseak erabiliz, oso ohikoa da ‘neurritsutzat’ 

kalifikatutako alterazioa. Azkenik, ur-bazterren eta ibaiertzen egoera morfologikoen aldaketa da (163. 

irudia) demarkazioko ur-masetan arazo nabarmenena eta hedatuena. 

Ebaluazio globalaren arabera (164. irudia), eta demarkazioaren ezaugarriak ikusita aurreikus daitekeen 

bezala, oso eraldatuta dauden ur-masa guztiek alterazio hidromorfologiko handia dute, eta 

ebaluatutako masa guztiek alterazio-maila desberdinak dituzte, egoera hidromorfologiko ‘oso ona’ 

diagnostikatzea ahalbidetzen ez dutenak. Ebaluazio horrek, beraz, ez du ahalbidetzen egoera ekologiko 

‘oso onean’ dagoen ur-masarik diagnostikatzea, nahiz eta egoera biologiko eta fisiko-kimiko oso onak 

eduki (egoera hori, esan beharra dago, ez da ohikoa demarkazioan). 

 

161. irudia. EAEko ibaien kategoriako ur-masen erregimen hidrologikoaren alterazio-maila.  

                                                           
43 Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa (MOTERD). 2019an argitaratua, 817/2011 Errege Dekretuko 10. 
artikuluan adierazitako kalitate hidromorfologikoko elementuekin lotura duten metrikak kalkulatzeko prozedura gisa (KODEA: MET-R-HMF-
2019). https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019_tcm30-496597.pdf  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019_tcm30-496597.pdf
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162. irudia. EAEko ibaien kategoriako ur-masen ibai-jarraitutasunaren alterazio-maila.  

 

163. irudia. EAEko ibaien kategoriako ur-masen egoera morfologikoaren alterazio-maila.  

 

164. irudia. EAEko ibaien kategoriako ur-masen egoera hidromorfologikoaren alterazio-maila.  

8.2.2. Egoera kimikoa 

Administrazioak ahalegin handia egiten ari dira ur-masen egoera kimikoa kontrolatzen, eta kontrol-

programak isurketa esanguratsuen identifikazioaren, eskuragarri dauden teknika analitikoen eta 
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aurrekontu-baliabideen arabera egokitzen dituzte. Ur-matrizeko kontrol kimiko horrek metalen eta 

metaloideen kontrola dakar, oro har. Zenbait gunetan, kontrolatu beharreko lehentasunezko gaien 

zerrenda 817/2015 Errege Dekretuaren IV. eranskinaren globalera zabaltzen da, eta hainbat kasutan, 

gainera, biota eta sedimentuen gaineko kontrolak egiten dira. 

Garrantzitsua da adieraztea ebaluazioa egiteko kontuan hartu direla antrazenorako, eter difenil 

bromatuetarako, fluorantenorako, berunerako, naftalenorako, nikelerako eta hidrokarburo polizikliko 

aromatikoetarako ingurumen-kalitaterako arau berriak (817/2015 Errege Dekretuaren IV. eranskineko 

2., 5., 15., 20., 22., 23. eta 28. gaiak). Beraz, aintzat hartu behar da zenbait ez-betetze ez direla nahitaez 

presioak areagotzearen ondorio, baizik eta ingurumen-kalitaterako arau berriak (IKA zorrotzagoak) 

indarrean jartzearen ondorio. 

165. irudian plangintza-ziklo honen abiapuntu gisa aurkezten den egoera kimikoaren ebaluazioa ageri 

da. Azpimarra daiteke oso masa gutxi direla (% 5,3) “Ez da egoera kimiko onera iristen” diagnostikoa 

dutenak. 

45. taula. Azaleko ur-masen egoera kimikoa. Erreferentziazko egoera, 2019. 

Kategoria Izaera Ona Ez da onera iristen 

Ibaiak 
Naturala 87 1 

Oso eraldatua 17 4 

Aintzirak eta urtegiak 

Naturala 1 0 

Oso eraldatua 10 0 

Artifiziala 2 0 

Tarteko urak 
Naturala 10 0 

Oso eraldatua 2 2 

Kostaldeko urak Naturala 4 0 

Azalekoak guztira 133 7 

 

165. irudia. Azaleko ur-masen egoera kimikoa. Erreferentziazko egoera, 2019. 
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166. irudia. Azaleko ur-masen egoera kimikoaren bilakaera. 

Aurreko zikloaren diagnostikoarekiko, bi arazo berretsi dira ibaien kategoriako bi ur-masatan: Asua-A 

(hexakloroziklohexanorako IKA gainditzea) eta Ego-A (di(2-etilhexil) ftalatoa eta benzo(a)pirenoa), eta 

tarteko bi ur-masatan: Nerbioi barrualdea eta Nerbioi kanpoaldea (biek hexaclorociclohexanoaren 

araua gainditzen dute). 

Aipagarria da ibaien kategoriako bost masak eta tarteko bi ur-masak (Barbadun-B, Deba-B, Jaizubia-A, 

Oiartzun-A, Ubera-A, Bidasoa tartekoa eta Oka barrualde tartekoa) beren egoera hobetu dutela, eta 

egoera kimiko “onera” iritsi direla. 

Bestalde, antzeman da IKA ez dela bete ibaien kategoriako hiru masatan (kadmioa Gobelas-A ibaian, 

merkurioa Landarbason eta nikela Nerbioi II ibaian). Horiek ez dira egoeraren okerragotze gisa 

interpretatu behar, egoeraren diagnostiko zehatzago eta egokiago gisa baizik. 

Ura matrizean, ebaluazio honetarako kontuan hartutako aldian, beste gai kutsatzaile batzuek urtero 

IKA gainditu dutela erregistratu da; oro har, egoera puntualtzat hartu behar dira, eta isurketak 

kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko ahaleginarekin jarraitu behar da, isurketa horiek 

ustekabekoak izan ala ez. Beste kasu batzuetan (Jaizubia-A eta Oiartzun-A), ikerketa xehatua egin 

ondoren, kadmio-maila altuak hondo naturalekin bat datozela ondorioztatu da, eta, beraz, egoera 

kimikoa ona dela diagnostikatu da. 

Hainbat kanpainatan eta zenbait kontrolgunetan, biota matrizean merkurioari buruzko kalitate-araua 

gainditu da. Hala ere, maila horiek ez dira islatzen ur-matrizean, eta ez da identifikatu merkurio-

bidezko kutsadura sor dezakeen iturri aktiborik. Horrek berarekin ekarri du plangintza-ziklo honetan 

egoera kimiko txarraren diagnostikoa atzeratzea, egon daitezkeen kutsadura-iturriak eta komunitate 

biologikoen eta giza osasunaren gaineko ondorioak ikertzeko programa zehatzago batekin batera 

ezarritako jarraipen-programen jarraitutasunaren bidez berretsi arte. 

8.2.3. Egoera orokorra 

167. irudian plangintza-ziklo honen abiapuntu gisa aurkezten den egoera orokorraren ebaluazioa 

erakusten da. Ur-masen % 69 (46. taula) egoera ona dute; kategorien arabera, ibaien % 68, aintziren 

eta urtegien % 92, tarteko uren % 50 eta kostaldeko uren % 100.  
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46. taula. Azaleko ur-masen egoera orokorra. Erreferentziazko egoera, 2019. 

Kategoria Izaera Ona Ona baino 
okerragoa 

Ibaiak 
Naturala 66 22 

Oso eraldatua 8 13 

Aintzirak 

Naturala 1 0 

Oso eraldatua 9 1 

Artifiziala 2 0 

Tarteko urak 
Naturala 6 4 

Oso eraldatua 1 3 

Kostaldeko urak Naturala 4 0 

Azalekoak guztira 97 43 

 

167. irudia. Azaleko ur-masen egoera orokorra. Erreferentziazko egoera, 2019. 

Egoera ekologikoari eta egoera kimikoari buruz adierazitakoarekin bat etorriz, ondoriozta daiteke 

demarkazioko ur-masen egoera orokorraren bilakaera positiboa izan dela lehen plangintza-zikloan 

egindako diagnostikotik gaur egunera arte, nahiz eta azken bost urteotan egoerak nolabaiteko 

egonkortasuna izan duen. 

 

168. irudia. Azaleko ur-masen egoera orokorraren bilakaera. 

Aurreko zikloko diagnostikoari dagokionez, 77 ur-masaren diagnostikoa ona da, 18ren diagnostikoa 

hobetu egin da, egoera ona lortuz (7 tarteko ur-masa eta 11 ibaien kategoriakoak); 8 kasutan, egoera 
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ona izatetik ona baino okerragoa izatera igaro da (Maroño urtegia, Oria V, Oria III, Landarbaso, 

Herrerias, Elorrio II, Altube II eta Cadagua IV). Diagnostiko hori ez da interpretatu behar egoeraren 

okerragotze gisa, diagnostiko zehatzago gisa baizik; eta, azkenik, 35 ur-masaren diagnostiko ona baino 

okerragoa da. 

47. taula. Azaleko ur-masen egoera orokorra. 2013ko eta 2019ko erreferentzia-egoeren arteko egoeren konparazioa. 

Kategoria Erreferentziazko egoera, 2013 Erreferentziazko egoera, 
2019 

Ur-masa 
kopurua 

Ibaiak 

Ona 
Ona 62 

Ona baino okerragoa 7 

Ona baino okerragoa 
Ona 11 

Ona baino okerragoa 28 

Ebaluatu gabe Ona  1 

Aintzirak eta urtegiak 
Ona 

Ona 11 

Ona baino okerragoa 1 

Ebaluatu gabe Ona 1 

Tarteko urak Ona baino okerragoa 
Ona 7 

Ona baino okerragoa 7 

Kostaldeko urak Ona Ona 4 

Azalerakoak guztira 140 

8.3. Lurpeko ur-masen egoera  

Lurpeko ur-masen egoera kimikoaren ebaluazioak ez du aldaketarik erregistratu 2013ko 

erreferentziako egoerarekin alderatuta (169. irudia). Alegia, ur-masa guztiek egoera kimiko ona dute, 

Gernikak izan ezik. Ur-masa honetan ingurumen-helburuak ez dira bete; izan ere, masa ebaluatzeko 

ezarritako kontrolgunetako batzuetan erregistratutako konposatu organiko lurrunkorren eta 

merkurioaren kontzentrazioak antzeman dira, nahiz eta kontzentrazio horiek, oro har, pixkanaka 

murrizten ari diren. 

Alabaina, Gai Nagusien Eskeman jaso den moduan, lurpeko beste ur-masa batzuetako sektore 

batzuetan kutsadura dago akuifero txikietan, modu lokalizatuan eta masa osoaren egoera kimiko 

orokorrari kaltetu gabe. Batzuetan, sektore txiki batzuetan, tokian-tokian kutsadura eragin duten 

kokaleku kutsatzaileekin lotutako arazoak dira, normalean industria-jarduera historikoak okupatutako 

eremuetan dauden alubioi txikietan. Egoera hori gertatu da Hego Antiklinorioaren lurpeko ur-masen 

kokalekuetan (HCH), Zumaia-Irunen (Zarauzko eta Bidasoako akuifero kuaternarioak, konposatu 

organiko lurrunkorrek eraginda) eta Bizkaiko Sinklinorioan (Unbe-Fadura sektorea eta Zaldibar - Verter 

Recycling ingurua, artsenikoak eta kadmioak eraginda).  

Plan Hidrologikoaren aurreko zikloko erreferentzia-agertokian erregistratutako lurpeko ur-masen 

egoera kuantitatiboaren ebaluazioa aldatu egin da berrikuspen honetan. Egoera kuantitatibo txarrean 

dagoen lurpeko ur-masa bat diagnostikatu da (Ereñozar), Olalde-B zundaketak Olalde iturburuan (ur-

masaren sektore homonimoan daude) eta, ondorioz, horiei lotutako errekastoaren emari 

zirkulatzaileetan duen eraginaren ondorioz. Aurreko zikloarekiko ur-masa horren diagnostikoan 

izandako aldaketaren arrazoia ez da ur-masa horren baldintzak okertu izana, baldintza horien 

ebaluazio zehatzagoa eta osoagoa egin izana baizik. 

Lehen azaldu moduan, 2019ko lurpeko ur-masen egoera kuantitatiboaren eta kimikoaren ebaluaziotik 

abiatuta, demarkazioko lurpeko ur-masa guztiek ingurumen-helburuak betetzen dituztela 
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ondorioztatzen da, Gernikak (egoera kimiko txarrean) eta Ereñozarrek (egoera kuantitatibo txarrean) 

izan ezik. 

 

169. irudia. Lurpeko ur-masen egoera. Erreferentziazko egoera, 2019. 

8.4. Eremu babestuen egoera 

Eremu babestuetan dauden ur-masetan, UEZaren ingurumen-helburu orokorrak betetzeaz gain 

(egoera ona lortzea, hain zuzen ere), eremu babestu bakoitzerako berariaz landutako eta onartutako 

kudeaketa-planetan ezarritako berariazko helburuak ere bete behar dira. 

Hornidurarako ur-bilketarako eremuen jarraipen-programek eremu horiei lotutako baldintza 

gehigarriak betetzen direla adierazten dute. Osasun-irizpideen arabera hornidura-uraren kalitateari 

helduta eginiko diagnostikoaren antzekoa da egoera hori. 2019an, Gipuzkoako biztanleen % 99,4ri eta 

Bizkaiko biztanleen % 99,1i (demarkazioko biztanle gehienak gune horietan daude) osasun-kalifikazio 

ona44 zuten urarekin hornitu zitzaien (170. irudia). 

 

 

                                                           
44 https://eu.eustat.eus/elementos/ele0004300/ti_calidad-de-agua-de-consumo-en-la-ca-de-euskadi-por-territorio-historico-1-2010-
2018/tbl0004316_e.html 

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0004300/ti_calidad-de-agua-de-consumo-en-la-ca-de-euskadi-por-territorio-historico-1-2010-2018/tbl0004316_e.html
https://eu.eustat.eus/elementos/ele0004300/ti_calidad-de-agua-de-consumo-en-la-ca-de-euskadi-por-territorio-historico-1-2010-2018/tbl0004316_e.html
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170. irudia. Populazioaren ehunekoaren bilakaera, kontsumorako hornitutako uraren kalitatearen arabera. Bizkaia eta 
Gipuzkoa (Iturria: Eustat). 

Bainu eremuei dagokienez, 171. irudian 2011 eta 2019 artean bainu-eremuen kalitatearen 

diagnostikoak (2006/7/EE Zuzentaraua) izan duen bilakaera ikus daiteke. 2013-2019 aldian bainu-

eremuen kalifikazioa hobetu egin dela ikus daiteke. Horrela, 2019an, kalifikazio bikaineko eremuek 

gora egin zuten (26tik 31ra), kalifikazio nahikoa duten eremuen kopurua murriztu egin zen (3tik 1era) 

eta ez zen kalitate eskaseko45 eremurik erregistratu.  

 

171. irudia. Bainu-eremuen kalitatearen bilakaera, 2011-2020 aldian. 

Denbora-sail horretan, bainu-eremu batzuei baja eman zitzaien 2015ean (Oka estuarioko Toña eta San 

Antonio), eta beste bati, berriz, alta eman zitzaion (Betelu); azken horrek 2018ra arte ez zuen 

kalifikaziorik izan. Bestalde, Ondarbeltz hondartzak ez du diagnostikorik izan 2019an, inguruko 

errepide bat hobetzeko eta kontserbatzeko lanak zirela eta. Azkenik, aipatu behar da diagnostiko-aldi 

horretatik kanpo, 2021ean, alta eman zaiela San Antonio hondartzako bainu-eremuei, uren kalitate 

ona berreskuratu ondoren, eta Arantzazu ibaiaren barruko bainu-eremu berri bati (Oñati). 

Moluskuak ekoizteko eremuen kalifikazioa (2006/113/EE Zuzentaraua) egonkor mantendu zen azken 

urteetan eta 2016an moluskuak ekoizteko beste eremu bat izendatu zen Ondarroa eta Lekeitio arteko 

itsasertzean. 

                                                           
45 Bainu Uren Informazio Sistema Nazionala (NAYADE): 
https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/indexCiudadanoAction.do 

https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/indexCiudadanoAction.do
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172. irudia. Molusku bibalbioen ekoizpen-eremuen sailkapena. 2020. urtea. 
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9. UR-MASETARAKO ETA EREMU BABESTUETARAKO INGURUMEN 

HELBURUAK 

9.1. Sarrera 

Plangintza hidrologikoaren funtsezko helburuetako bat UEZaren 4.(1) eta 4.(2) artikuluetan, Uren 

Legearen Testu Bategineko 92. bis artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uren 1/2006 Legeko 

16. Eta 17. artikuluetan zehaztutako ingurumen-helburuak lortzea da; horrela, ur-masak eta horiei 

lotutako eremu babestuak behar bezala babestea lortzeko. Horrek esan nahi du, oro har, beharrezko 

neurriak ezarri behar direla lurrazaleko eta lurpeko uren egoera ona lortzeko, UEZa indarrean sartu eta 

gehienez ere 15 urtera, hau da, 2015erako. 

Ur-masen (azalekoa zein lurpekoa) ingurumen-helburuen zerrenda xehatua, Plan Hidrologikoaren 

nahitaezko edukia da, ULTBko 42.1.e) artikuluan ezartzen den bezala. Honela dio artikuluak: ‘Azaleko 

uretarako, lurpeko uretarako eta eremu babestuetarako ingurumen-helburuen zerrenda, helburu 

horiek lortzeko aurreikusitako epeak, salbuespenetarako eta luzapenetarako baldintzak eta horien 

informazio osagarriak barne’. 

Hainbat egoeratarako, UEZak aukera ematen du orokorrak ez diren epeak eta helburuak ezartzeko. 

UEZaren 4(3)-tik 4(7)-ra bitarteko artikuluetan zehazten dira kasu bakoitzean bete beharreko 

baldintzak. 4(3) artikulua: Helburuak oso masa eraldatu eta artifizialetan; 4(4) artikulua: luzapenak; 

4(5) artikulua: Helburu ez hain zorrotzak; 4(6) artikulua: Aldi baterako degradazioa; eta 4(7) artikulua: 

Aldaketa berriak. 

Lehen nabarmendu den bezala, hirugarren plangintza-ziklo hau funtsezkoa da ingurumen-helburuak 

betetzearen ikuspegitik, oro har ezin baita justifikatu 2027tik aurrerako luzapenik. Salbuespen bakarra 

da ur-masen eta sistema hidrologikoaren baldintza naturalei esker, egoera onera daraman 

errekuperazioa urte batzuk geroago gertatzea, beharrezkoak diren neurri guztiak martxan jarri arren. 

Baldintza naturalen ondorioz salbuespen hori kontuan hartu den kasuetan, planak abiapuntuko egoera 

definitu du, arrakala murriztea eskatzen duten kalitate-elementu edo parametroekiko, ezarri 

beharreko neurriekiko eta parametro horietan aurreikusitako denbora-bilakaerarekiko (bereziki 

2027an izango duten egoerari dagokionez). Horrela, neurrien jarraipenaren eta horien 

eraginkortasunaren bidez hautematen diren desbideratzeak zuzendu daitezke. 

IX. eranskinean (Ingurumen-helburuak eta salbuespenak), beste eduki batzuekin batera, ur-masa 

guztien zerrenda aurkezten da, ingurumen-helburuekin eta luzapenak masaz masa aplikatzearen 

justifikazioarekin (4.4 artikulua), salbuespenekin (4.5 artikulua), eta, hala badagokio, aldi baterako 

degradazioarekin (4.6 artikulua) eta aldaketa berriekin (4.7 artikulua). Justifikazio hori honako hauetan 

oinarritzen da: presioen eta eraginen azterketan; 2019ko erreferentzia-moduan duen egoeraren 

ebaluazioaren eguneraketan; mendeko planen azterketaren ondorioetan; eta neurrien programaren 

aurrerapenean eta eguneratzean. 

Lortutako emaitzen laburpena araudi-dokumentuan jasotzen da, Plangintza Hidrologikoaren 

Erregelamenduko (PHE) 81. artikuluan araututakoaren arabera. 

 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  181 

9.2. Lurrazaleko ur-masen ingurumen-helburuak 

9.2.1.  Ur-masa oso eraldatu eta artifizialetarako helburuak 

UEZaren 4(3) artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, plangintza-ziklo honetan 35 ur-masa oso 

eraldatu eta 2 ur -masa artifizial46 izendatu dira; horietan, egoera ekologiko onaren ordez potentzial 

ekologiko ona betetzea eskatzen da, eta horrek esan nahi du adierazle biologikoei dagokienez helburu 

ez hain zorrotzak onartzea. Helburu horiek aurreko zikloan definitu ziren. 

Aurreko zikloarekin alderatuta, ibaien kategoriako bi ur-masa (Igara-A eta Artigas-A), lehen naturaltzat 

hartuak, orain oso eraldatutzat jotzen dira, baina ez aldaketa berriak daudelako, baizik eta lehen 

plangintza-zikloan zeuden aldaketen diagnostiko hobea egin delako. Gainera, hiru ur-masa (Izoria, 

Ordunte eta Arratia), lehen oso eraldatutzat hartuak, orain naturaltzat kalifikatu dira, egindako 

azterketa berrien arabera. Halaber, oso eraldatuta dagoen masa bat identifikatu da (San Anton urtegia, 

Endara ibaitik bereizitako ur-masa espezifiko gisa identifikatu da). 

 

173. irudia. Azaleko ur-masak, izaeraren arabera. 

9.2.2. Ingurumen-helburuak betetzeko luzapenak 

UEZaren 4(4) artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, ingurumen-helburuak betetzeko luzapenak 

ezar daitezke, arroaren planaren berrikuspen bat edo bi egin arte; alegia, 2021era edo 2027ra arte, 

ingurumen-helburuak arian-arian lortze aldera, betiere eraginpeko masaren egoeraren degradazio 

berririk ez badago.  

Aipatu bezala, hirugarren plangintza-ziklo hau funtsezkoa da ingurumen-helburuak betetzearen 

ikuspegitik, ezin baita justifikatu 2027tik gorako luzapenik. Bada salbuespen bat; hau da, beharrezkoak 

diren neurri guztiak martxan jarrita ere, ur-masen eta sistema hidrologikoaren baldintza naturalen 

ondorioz, egoera onera daraman leheneratzeak urte gehiago behar izatea.  

Luzapena ezartzeko baldintzen artean honako hauek daude: beharrezkoak diren hobekuntzak 

ezarritako epeetan zentzuz lortu ezin izatea, eskatutako hobekuntzen garrantzia ezarritako epea 

gainditzen duten faseetan soilik lor daitekeelako (zailtasun teknikoak tarteko); hobekuntzak ezarritako 

                                                           
46 Plan Hidrologiko honen I. eranskinean salbuespen hori aplikatzearen justifikazioa azaltzen da. 
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epearen barruan lortzeak neurriz kanpoko kostu handia izatea; edo baldintza naturalek ez ahalbidetzea 

masaren egoera ezarritako epean hobetzea.  

Aurreko zikloan, 2021erako luzapenak planteatu ziren azaleko 37 masatan (29 ibai eta 8 tarteko ur-

masa); eta 2027rako luzapenak azaleko 4 ur-masatan (3 ibai eta tarteko ur-masa bat) (48. taula). 

Ur-masen helburuak eta salbuespenak birdefinitzeko honako hauek hartu dira kontuan: 2019ko 

erreferentzia-egoeraren ebaluazioaren eguneratzea, mendeko planen analisiaren ondorioak, eta 

neurrien programaren aurrerapena eta eguneratzea.  

Horrela, hirugarren ziklo honetan, 2027rako luzapenak planteatu dira azaleko 41 ur-masatan (35 ibai, 

urtegi bat eta 5 tarteko ur-masa) (48. taula). Luzapen horiek 42 ur-masaren egoera ekologikorako 

planteatzen dira (34 ibai, urtegi bat eta 7 tarteko ur-masa), ibaien kategoriako masaren egoera 

kimikorako eta ibaien kategoriako 4 masaren egoera ekologiko eta kimikorako. 

Halaber, egoera kimikoa dela-eta (hexakloroziklohexanoa), tarteko uren kategoriako azaleko bi ur-

masari 2033ra arteko luzapena aplikatzea planteatu da, baldintza naturalek ez baitute uzten masaren 

egoera ezarritako epean hobetzen, nahiz eta bere garaian beharrezkoak diren neurri guztiak amaituta 

egon. 

 48. taula. Azaleko urak. Ingurumen-helburuak betetzeko epeak. 2022-2027 zikloa. 

Kategoria Izaera 
2. zikloaren 
horizontea 

3. zikloaren horizontea 

Guztira 
Egoera ona 

2021ean edo 
lehenago 

2027rako 
luzapena 

2033rako 
luzapena 

Ibaiak 

Naturala 

2015 63 % 72 6 % 7 0 % 0 

88 2021 3 % 3 15 % 17 0 % 0 

2027 0 % 0 1 % 1 0 % 0 

Oso 
eraldatua 

2015 5 % 24 3 % 14 0 % 0 

21 2021 3 % 14 8 % 38 0 % 0 

2027 0 % 0 2 % 10 0 % 0 

Aintzirak 
eta urtegiak 

Naturala 2015 1 % 100 0 % 0 0 % 0 1 

Oso 
eraldatua 

DG 1 % 10 0 % 0 0 % 0 
10 

2015 8 % 80 1 % 10 0 % 0 

Artifiziala 2015 2 % 100 0 % 0 0 % 0 2 

Tarteko 
urak 

Naturala 
2015 2 %20 1 % 10 0 % 0 

10 
2021 4 % 40 3 % 30 0 % 0 

Oso 
eraldatua 

2015 1 % 25 1 % 25 0 % 0 

4 2021 0 % 0 0 % 0 1 % 25 

2027 0 % 0 0 % 0 1 % 25 

Kostaldeko 
urak 

Naturala 2015 4 % 100 0 % 0 0 % 0 4 

Guztira 97  41  2  140 
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174. irudia. Azaleko ur-masak. Egoera/potentzial ekologikoa betetzeko horizontea. Hirugarren plangintza-zikloa. 

 

175. irudia. Azaleko ur-masak. Egoera kimikoa betetzeko horizontea. Hirugarren plangintza-zikloa. 

Ikus daitekeen moduan, aurreko zikloarekin alderatuta, 41 ur-masa gehiago daude 2027rako edo 

2033rako betetze-helburuekin.  

2027rako egoera ekologikoa betetzeko aukera duten 42 ur-masetako gehienek egoera/potentzial 

ekologiko moderatua dute 2019ko erreferentzia-egoeran (25 ibai, urtegi bat eta tarteko 6 ur-masa), 

eta hautemandako inpaktua, oro har, adierazle biologikoei dagokie soilik. Horri dagokionez, kontuan 

hartu behar da duela gutxi gehitu direla ebaluazio-sistema berriak: esate baterako, ibaietako fauna 

iktiologikoa; horrek, 20 kasutan zehazten du egoera ekologiko moderatu hori. 

Bestalde, kontuan izan behar da ur-masen egoera ona lortzeko beharrezkoak direla baldintza 

abiotikoen egonkortasun aldi bat eta presio-mailaren murrizketa iraunkorra. Beraz, oso litekeena da 

egoera ekologikoa ez betetzearen arrazoia izatea neurriak ezarri zirenetik denbora nahikoa igaro ez 

izana suspertze biologikorako. 

Ildo horretan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, azaleko ur-masen egoera 

berreskuratzeko esperientziak erakusten du, uraren erantzun fisiko-kimikoa eta kimikoa saneamendu- 

edo arazketa-neurri bat abian jarri ondoren ia berehalakoa izan daitekeen arren, komunitate 

biologikoak (batez ere fauna makroornogabe bentonikoa) berreskuratzea eta egonkortzea ez dela 

berehalakoa. Adierazle horiek leheneratzeko denbora aldakorra da, hainbat aldagairen arabera, 
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bereziki arro isurtzailearen ahalmen biogenikoaren arabera. Alabaina, oro har, errekuperazio-denbora 

hori garrantzitsua dela egiaztatzen da; hiru edo lau urtekoa kasurik onenean. Horrez gain, adierazi 

behar da zenbait kasutan baldintza naturalek ingurune ezegonkorra sortzen dutela, eta ingurune 

horrek hauskortasuna sortzen duela komunitate biologikoetan; alegia, urteko balorazioak dira 

helburuak betetzearen eta ez betetzearen artekoak, eta horrek ziurgabetasun-maila bat eragiten du 

egoeraren balorazioan. Oro har, zentzuzkoa dirudi ur-masa multzo horrentzat epeak 2027ra luzatzea, 

egoera/potentzial ekologikoari buruzko helburuak lortzeko, UEZeko 4.4 artikuluaren arabera. 

 

176. irudia. Adierazle biologikoak leheneratzeko denbora. Urola-C. Adierazle biologikoen (ezkerra) eta baldintza fisiko-
kimiko orokorren (eskuina) bilakaera. Lerro horizontalek Ona-Neurritsua klasea aldatzeko muga adierazten dute. 

Egoera kimikoagatiko luzapenei dagokienez, esan beharra dago egoera kimikoa ez betetzearen 

arrazoia izan dela ingurumen-kalitatearen arau berriak aplikatzearen ondorioz gai batzuek kontrol-

intentsitate handiagoa izatea edo exijentzia-maila handiagoa izatea. Alegia, arazo berriak antzeman 

dira. 

UEZaren 4(4) artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, hirugarren plangintza-ziklo honetan, 

helburuen lorpena luzatzea planteatzen da azaleko bi ur-masetan, plan hidrologikoaren bi eguneratze 

berriez haratago, haien baldintza naturalak direla eta, ezin baitira aldi horretan helburuak lortu. 

Helburuen lorpena 2027tik haratago luzatzen duen aukera hori hobe ikusten da ur-masa horietan hain 

zorrotzak ez diren helburuak ezartzeko aukera baino. 

Alde batetik, tarteko uren kategoriako bi ur-masa dira (Nerbioi barrualdea eta Nerbioi kanpoaldea), 

hexakloroziklohexanoak eragindako kutsadura historikoak eragindakoak. Kutsadura horren jatorria 

lindanoa fabrikatzeak sortutako hondakinak kontrolik gabe eta sakabanatuta biltegiratzea izan da. 

Hondakin horiek pestizida hori ekoizteko bi instalaziok sortu zituzten; Euskal Autonomia Erkidegoan 

ezarri ziren bi instalazio horiek joan den mendeko berrogeiko hamarkadaren amaieran eta berrogeita 

hamarreko hamarkadaren hasieran. Arazo horri dagokionez, gogoan izan behar da aurreko mendeko 

80ko eta 90eko hamarkadetan Eusko Jaurlaritzak lan handia egin zuela isurketa-guneen inbentarioa 

egiten; lan horren ondorioz, ia gune horiek guztiak saneatu ziren, eta kutsadura horri lotutako 

hondakinak eta kutsatutako lurrak konfinatu edo tratatu ziren. Nahiz eta hondakin gehienak 

Barakaldon 1999. eta 2001. urteen artean horretarako eraikitako instalazioan tratatu ziren (HCH 

puruaren kasuan), edo Argalarioko segurtasun-gelan konfinatu ziren (1999. eta 2002. urteen artean 

eraikia), HCHk kutsatutako lurren kasuan. Alabaina, oraindik ere hainbat fokuk, konposatu horren 

inguruko ingurumen-kalitateko arauen eskakizun gero eta handiagoekin batera (bereziki ur ez-

kontinentaletan), egoera kimikoarekiko inpaktua eragiten dute. Azken urteotan, ahalegin handia egin 

da egoera kimiko txar hori eragiten duten kutsadura-fokuak aurkitzen, baina HCH foku kutsatzaileen 

inertzia naturalak eta deskontaminazio-jarduketa konplexuen diseinuan eta exekuzioan sakondu 
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beharrak (deskontaminazio hori faseetan baino ezin da lortu) arazoa konpontzeko beharko den 

denbora ziurrenik 2027tik gorakoa izango dela erakusten dute. 

9.2.3. Helburu ez hain zorrotzak 

UEZaren 4(5) artikuluak xedatzen du ingurumen-helburu ez hain zorrotzak ezar daitezkeela baldin eta 

giza jarduerak ur-masetan hain eragin handia badu edo helburu horiek lortzea bideraezina bada edo 

kostu neurrigabea badu, eta honako baldintza hauek guztiak betetzen badira: giza jarduera horrek 

helburu dituen premia sozioekonomikoak eta ekologikoak ezin lortu ahal izatea neurriz kanpoko 

kosturik ez dakarren bestelako aukera ekologiko nabarmen hobea osatzen duten beste bitarteko 

batzuen bidez; azaleko urei ahalik eta egoera ekologiko eta kimiko onena bermatzea, eta lurpeko urei, 

berriz, ahalik eta aldaketa gutxien egitea horien egoera onean, giza jardueraren edo kutsaduraren 

izaeragatik arrazoiz saihestu ezin izan diren ondorioak kontuan hartuta; eraginpean dauden ur-

masaren egoera gerora ez degradatzea. 

Hirugarren plangintza-ziklo honetan, aurreko zikloetan bezala, ez da ingurumen-helburu ez hain 

zorrotzak ezartzea planteatzen. 

9.2.4. Ingurumen-helburuak betetzearekiko beste salbuespen batzuk 

UEZaren 4(6) artikuluak xedatzen du gerta daitekeela ur-masen egoera aldi baterako degradatzea, 

degradazioa salbuespenezko kausa naturalengatik edo ezinbesteko arrazoiengatik gertatu denean, 

edo arrazoiz aurreikusi ezin izan denean; bereziki, uholde larriak, lehorte luzeak eta istripuen 

ondoriozko inguruabarrak direnean. 

Demarkazioan aldi baterako degradazio bakarra zehaztu da, Ego-A ur-masaren zati batean eta 

inguruko lurpeko uretan (Bizkaiko Sinklinorioko lurpeko ur-masa), 2020ko otsailean Zaldibarko 

zabortegian izandako luiziaren ondorioz (Verter Recycling enpresak kudeatzen du zabortegia). 

Bestalde, UEZaren 4(7) artikuluak xedatzen du azaleko ur-masaren ezaugarri fisikoetan aldaketa 

berriak gerta daitezkeela, edo lurpeko ur-masen mailan alterazioak gerta daitezkeela; egoera horiek 

beraiekin ekar dezakete lurpeko uren egoera onaren, egoera ekologiko onaren edo, hala badagokio, 

potentzial ekologiko onaren ingurumen-helburuak ez lortzea, edo egoeraren bat gertatzen denean ur-

masaren egoera degradatzea. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan aldaketa edo alterazio berriak eragin ditzaketen 19 

jarduketaren azterketa zehatza egin da, UEZaren 4.7 artikuluaren barruan. Azterketa horrek, IX. 

eranskinean jasotakoak, honako hau ondorioztatzen du: jarduera horietako bakar batean ere ez dela 

betetzen 4.7 artikulua, eta, beraz, ez da horrelako salbuespenik ezarri demarkazioan. 

9.3. Lurpeko ur-masen ingurumen-helburuak  

49. taulan, demarkazioko lurpeko ur-masen ingurumen-helburuak laburbildu dira. Aurreko 

zikloarekiko, eta bi ur-masatan egoera kimikoan edo kuantitatiboan inpaktuak daudela ikusita, 

ingurumen-helburuak lortzeko luzapenak planteatzen dira (kasu batean, 2027ra, egoera 

kuantitatiboari dagokionez, eta, bestean, 2033ra, egoera kimikoari dagokionez). 
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49. taula. Lurpeko urak. Ingurumen-helburuak betetzeko epeak. 2022-2027 zikloa. 

Egoera 
2. 

zikloaren 
horizontea 

3. zikloaren horizontea   

Guztira Egoera ona 2021ean 
edo lehenago 

2027rako 
luzapena 

2033rako 
luzapena 

Kuantitatiboa 2015 19 % 95 1 % 5 0 % 0 20 

Kimikoa 
2015 19 % 95 0 % 0 0 % 0 

20 
2021 0 % 0 0 % 0 1 % 5 

 

177. irudia. Lurpeko ur-masak. Ingurumen-helburuak betetzeko epeak. 

Gernikako lurpeko ur-masa gune kutsatuekin lotura duten konposatu organikoek kaltetzen dute; ur-

masa horren denbora-horizontea, egoera kimikoari dagokionez, 2021 zen. Nahiz eta, oro har, 

erregistratutako konposatu organiko lurrunkorren kontzentrazioak pixkanaka gutxitzen ari diren, 

kontuan hartu behar da helburuak betetzea zaila dela, baita 2027. urterako bada ere. Ur-masa horrek 

autorregulazio- eta inertzia-ahalmen handia, anisotropia nabarmena eta lurpeko uretan igarotze-

denbora luzeak edukitzeak, eta horiekin batera programatutako deskontaminazio-jarduketak 

konplexuak izateak, helburuak salbuetsi beharra eskatzen du. Ildo horretan, UEZaren 4(4) artikuluan 

adierazitakoa kontuan hartuta, hirugarren plangintza-ziklo honetan, helburuen lorpena 2027az 

haratago luzatzea planteatzen da, haien baldintza naturalak direla eta, ezin baitira aldi horretan 

helburuak lortu, nahiz eta neurriak epearen barruan bukatu. Helburuen lorpena 2027tik haratago 

luzatzen duen aukera hori hobe ikusten da ur-masa horietan hain zorrotzak ez diren helburuak 

ezartzeko aukera baino.  

Ereñozarreko lurpeko ur-masaren kasuan, 2019ko erreferentziako egoeran egoera kuantitatibo 

txarraren diagnostiko berriak dagozkion neurriak aplikatzea dakar (dagoeneko plan honetako Neurrien 

Programan sartuta daude), 2027ra luzatzeko planteamenduarekin, UEZaren 4.4 artikulua aplikatuz. 

9.4. Eremu babestuetarako helburuak  

Eremu babestuetarako ingurumen-helburuak dira eremu bakoitzean aplikatu beharreko babes-arauen 

eskakizunak betetzea eta horietan ezarritako ingurumen-helburu bereziak lortzea. Plan hidrologikoek 

eremu babestuen berariazko helburuak eta horien betetze-maila identifikatu behar dituzte. Eremu 

babestuei buruzko berariazko legeriari dagozkion helburuek ez dute luzapenik edo helburu ez hain 

zorrotzik izan behar. 
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Aurrekoarekin bat etorriz, indarrean dagoen legeriak demarkazioko eremu-mota bakoitzerako 

ezarritako babes-arauen eskakizunak identifikatu ditu, eta horietan ingurumen-helburu partikularrak 

zehazten diren aztertu du. Hala, eremu babestuetan kontuan hartu beharreko berariazko betekizun 

horiek honako puntu hauetan laburbiltzen dira: 

 Giza kontsumorako ura biltzeko harguneetan, kalitatea degradatzea saihestu eta, horrela, 

edateko ura ekoizteko behar den tratamendu-maila murrizten lagundu.  

 Bainu-eremuetarako, bainatzeko uren kalitateari eragiten dioten eta bainularien osasunerako 

arriskua duten adierazle bakteriologikoek bainatzeko kalitate bikaineko urak zehazten lagundu. 

 Ur-inguruneari lotutako Natura 2000 Sareko espazioetarako, ur-politikaren bidez dagozkien 

kudeaketa-planetan zehaztutako helburuak betetzen lagundu, balizko betekizun gehigarriak 

barne. 

Hirugarren plangintza-zikloko aurrerapen nagusietako bat Habitatei eta Hegaztiei buruzko 

Zuzentarauen helburuak plangintza-prozesuan integratu izana da. Aurreko zikloan bezala, hirugarren 

zikloko planean ingurune urtarrarekin lotura duten habitaten, espezieen eta espazioen identifikazioa 

jaso da. Hirugarren ziklo honetarako, informazio hori urarekin lotura duten habitaten eta espezieen 

kontserbazio-egoerarekin osatu da, baita kontserbazio-egoera horrek espazioetan, plangintza 

hidrologikoarekin lotutako habitat eta espezieetan eta demarkazioko ur-masetan eragiten dituen 

presio, mehatxu eta inpaktuekin ere (VIII. eranskina). 92/43/EEE eta 2009/147/EE Zuzentarauen 

berariazko betetze-ebaluazioa agintari eskudunek zuzentarauen aplikazioari buruz aldizka egiten 

dituzten txostenetan jasotakoa da. Ebaluazio hori Europako Batzordeari bidaltzen zaion Espainiako 

Erresumaren txostenaren datu-basean (BBDD SPAINCYTRES, 2020ra eguneratua) eta Espainian 

Habitatei buruzko Zuzentarauaren aplikazioari buruzko txostenean jasotzen da (Habitatei buruzko 

92/43/EEE Zuzentarauaren 17. artikuluko txostenaren emaitzak, 2013-2018 seiurtekoa). 

Gainera, Natura 2000 Sareko kudeaketa-planen erregulazioak eta neurriak aztertu dira, eta 

ondorioztatu da plangintza hidrologikoa eta demarkazioko ur-inguruneari lotutako Natura 2000 Sareko 

espazioen kudeaketaren plangintza bat datozela eta bateragarriak direla. Hala, Plan Hidrologikoaren 

Arautegiak eta bere Neurri Programak neurri handi batean Natura 2000 Sareko espazio horiek 

kudeatzeko planetan jasotako neurriekin bat datozen xedapenak eta jarduerak dituzte. 

Baldintza gehigarriei dagokienez, Natura 2000 sareko guneak kudeatzeko planek asmo handiko 

helburuak gehitu dituzte habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera ona lortzeko, horietako asko 

plangintza hidrologikoarekin lotuta, aurreko paragrafoan adierazi den bezala. Alabaina, UEZak uren 

arloan ezarritako baldintzez gain (adibidez, adierazle fisiko-kimikoen, biologikoen, 

hidromorfologikoen, ingurumen-emarien eta abarren arloko betekizun gehigarriei buruzkoak), planek 

ez dituzte jaso ur-masen egoera ona lortzera bideratutako baldintza gehigarriak. Hala ere, aipatutako 

helbururako (adibidez, eremu horietan funtsezkoak diren interes komunitarioko habitat eta 

espezieentzako emari ekologiko egokiak zehaztea; alderdi horretan aurrera egin da plan hidrologiko 

hau prestatzeko) garrantzitsuak diren alderdi batzuei buruzko ezagutza hobetzeari edo hainbat 

erabilerak habitatetan edo espezie babestuetan eraginik ez dutela bermatzeko protokoloak 

(Jaizkibelgo iparraldeko hegaleko aprobetxamenduen ustiapen-protokoloaren kasua bezala, jada 

garatua eta erlazionatutako aprobetxamenduen kudeaketan txertatua) ezartzeari buruzko 

aurreikuspen batzuk ezartzen dituzte. 
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Bildutako datuen azterketatik ondorioztatzen da, bestalde, zaila dela lotura argiak eta adiera 

bakarrekoak ezartzea Natura 2000 Sareko espazioetako ur-masen egoeraren eta ingurune urtarrari 

lotutako habitaten eta espezieen kontserbazio-egoeraren artean; horiek aipatutako guneetan 

kudeatzen dira. Izan ere, zenbait espezieren kontserbazio-egoera, batzuetan, kudeaketa 

hidrologikoaren xede diren eremuak gainditzen dituzten faktoreek baldintzatu dezakete.  

Oro har, espero izatekoa da ur-masa baten egoera ekologiko ona lagungarria izango dela ur-masa 

horrekin lotura duten habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera onerako. Hala ere, askotan, hori 

ez da nahikoa izaten, eta, beste batzuetan, ez da behar-beharrezkoa ere. Horregatik, garrantzitsutzat 

jotzen da etorkizunean bi zuzentarauen (UEZa eta Habitatei buruzko Zuzentaraua) eta horien 

helburuen arteko loturen azterketan sakontzea. 

9.5. Salbuespenen laburpena  

Plangintza-ziklo honetan, epeak 2027ra luzatzea planteatzen da, guztira, azaleko 40 ur-masaren 

kasuan (35 egoera/potentzial ekologikokoak, egoera kimikoko bat, 4 egoera ekologiko eta kimikokoak; 

51. taula) eta lurpeko ur-masa baten kasuan, egoera kuantitatiboagatik (52. taula). 

Halaber, azaleko bi ur-masari (51. taula) eta lurpeko ur-masa bati (52. taula) epea 2033ra luzatzea 

planteatzen da, egoera kimikoagatik. Luzapen horiek justifikatuta daude; izan ere baldintza naturalek, 

beharrezko neurri guztiak ezarrita ere, ez dute ahalbidetzen masaren egoera behar bezala hobetzea 

ezarritako epe orokorrean. 

53. taulan eta 54. taulan laburbiltzen dira hirugarren plangintza-zikloak aintzat hartutako salbuespenak 

eta bigarren zikloarekiko alderaketa, nola azaleko hala lurpeko ur-masetarako. 

50. taula. Azaleko urak. Ingurumen-helburuak betetzeko epeak. 

Kategoria Izaera 
Masen 

kopurua 
guztira 

Egoera/potentzial 
ekologikoa 

Egoera kimikoa 

2021 edo 
lehenago 

2027 
2021 edo 
lehenago 

2027 2033 

Ibaiak   Naturala   88 67 21 87 1 0 

Oso eraldatua  21 8 13 17 4 0 

Aintzirak eta 
urtegiak  

Naturala   1 1 0 1 0 0 

Oso eraldatua  10 9 1 10 0 0 

Artifiziala  2 2 0 2 0 0 

Tarteko urak  Naturala   10 6 4 10 0 0 

Oso eraldatua  4 1 3 2 0 2 

Kostaldeko urak  Naturala   4 4 0 4 0 0 

Azaleko urak guztira  140 98 42 133 5 2 

51. taula. Lurpeko urak. Ingurumen-helburuak betetzeko epeak.  

Kategoria Masen kopurua guztira 

Egoera kuantitatiboa Egoera kimikoa  

2021 edo lehenago 2027 2021 edo 
lehenago 

2033 

Lurpeko urak  20 19 1 19 1 
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52. taula. Azaleko urak. Ziklo bakoitzean salbuespen-irizpideak betetzen dituzten kasuak. 

Zikloa  
Masen 

kopurua 
guztira  

Ingurumen-helburua  

Asko eraldatutako 
ur-masak eta ur-
masa artifizialak  

(UEZa 4.3)  

Luzapenak  
(UEZa 4.4)  

Helburu ez 
hain zorrotzak  

(UEZa 4.5)  

Behin-behineko 
degradazioa  
(UEZa 4.6)  

Aldaketa berriak  
 (UEZa 4.7)  

2022-2027  140  37  43 0 1  0  

2015-2021  138  36  41  0  0  0  

53. taula. Lurpeko urak. Ziklo bakoitzean salbuespen-irizpideak betetzen dituzten kasuak. 

Zikloa 
Masen 

kopurua 
guztira 

Ingurumen-helburua 

Luzapenak 
(UEZa 4.4) 

Helburu ez hain zorrotzak 
(UEZa 4.5) 

Behin-behineko 
degradazioa 
(UEZa 4.6) 

Aldaketa berriak 
(UEZa 4.7) 

2022-2027 20 2 0 0 0 

2015-2021 20 1 0 0 0 
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10. UR ZERBITZUEN KOSTUAK BERRRESKURATZEA 

10.1. Sarrera 

Uren Legearen Testu Bateginak (ULTB), 42.1.f) artikuluan, uraren erabileraren azterketa 

ekonomikoaren laburpen bat jasotzen du arroko plan hidrologikoen nahitaezko eduki gisa, kostuak 

berreskuratzeko printzipioaren aplikazioan salbuespenak ahalbidetu ditzaketen egoeren eta arrazoien 

deskribapena barne. Era berean, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduak (PHE) kontu horiek 41. 

eta 42. artikuluetan garatzen ditu. Aipatutako PHEko 41. artikuluak uraren erabileren karakterizazio 

ekonomikoa egiteko baldintzak zehazten ditu, memoria honen 4. kapituluan jasoa. 42. artikuluak 

uraren zerbitzuen kostuak berreskuratzeari heltzen dio. Gai hori kapitulu honetan aurkezten da, 

memoria honen X. eranskinean (ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzea) landutako gaiaren laburpen 

gisa. 

Arestian aipatu den bezala, Plan Hidrologikoak kostuak berreskuratzeko printzipioa aplikatzerakoan 

salbuespenak egotea ahalbidetzen dituzten egoeren eta arrazoien deskribapena jaso behar du, eta 

gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-ondorioak aztertu behar ditu, baita lurralde bakoitzaren baldintza 

geografikoak eta klimatikoak ere, betiere horrek ezarritako ingurumen-xedeak eta helburuak arriskuan 

jartzen ez baditu. Hori guztia bat dator Europako Itun Berdean aipatzen den bidezko trantsizioko 

printzipioekin. 

Lortutako emaitzak interpretatzean, komeni da kontuan hartzea kostuak berreskuratzea ez dela berez 

helburu bat bere horretan, baizik eta baliabidea modu eraginkorrean erabiltzea eta erabilerek 

zerbitzuen kostuari ekarpen egokia egitea lortzeko bitarteko bat, ingurumena babesteko eta, azken 

batean, gizarte-ongizatea sustatzeko oinarrizko helburuarekin. Kostuak berreskuratzeko printzipioa 

kutsatzen duenak ordaindu behar duelako printzipioarekin osatzen da, eta horrek berekin dakar 

ingurumen-kostuak uraren zerbitzuetan barneratzea eta lehen aipatutako printzipio orokorraren 

salbuespenak benetan justifikatutako kasuetara mugatzea. 

Orri hauetan laburbiltzen den lanak demarkazioan baliabidearen edo erabilera-moten baliatze-mota 

desberdinetarako ur-zerbitzuen kostuaren berreskuratze-maila zenbatesten du; horretarako, bigarren 

zikloko planetan erabili zen edukien aurkezpen-eskema berari jarraitu zaio, eta horrek emaitzak 

zuzenean alderatzea ahalbidetzen du. 

10.2. Uren kudeaketarekin lotura duten zerbitzuen mapa instituzionala 

Uraren Esparru Zuzentarauaren (UEZ) 2.38 artikuluan agertzen den kontzeptuaren arabera, uraren 

zerbitzu bat da eragile batek ur-baliabideei dagokienez erabiltzaile baten mesedetan (etxekoa, 

industriala, nekazaritzakoa, publikoa) egiten duen jarduera oro. Horren azterketa egiteko, definizio 

horretan oinarritutako katalogazioa egin da, aurreko zikloetan egin den modu berean. Katalogazio hori 

jarraian zehaztu da, eta Kantauri Ekialdeko demarkazioan zerbitzu bakoitzak duen garrantzia ere aipatu 

da: 

1. Azaleko uraren goi-sareko zerbitzuak: goi-sareko azaleko ura biltzea, biltegiratzea, 

urtegiratzea eta garraiatzea, erregulazio- eta hoditeria-azpiegituren bidez. 

2. Lurpeko uraren goi-sareko zerbitzuak: zerbitzu publikoek hartutako lurpeko ura. 
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3. Ureztatzeko uraren banaketa: ura goi-sareko entrega-puntutik aurrera eroatea, eta ureztatze-

taldeek edo beste erakunde batzuek ureztatu dezaketen eremuan banatzea. Demarkazioko 

ureztatze urriek ez dute goiko sistemekin lotura; beraz, hiri-sareetara konektatutzat edo 

autozerbitzuko sareetara konektatutzat hartu dira. 

4. Hiriko behe-hornidurarako ura banatzeko zerbitzuak: hiriko sare publikoen bitartez edateko 

ura hornitzea. 

5. Uraren autozerbitzuak: norberaren erabilerarako lurpeko edo azaleko urak ateratzea, non 

erauzketa egiten duen agentea eta onuraduna berdinak diren. 

6. Ura berrerabiltzeko zerbitzua: Hondakin-urak berroneratzea, uraren beste erabilera batekin 

berrerabiltzeko. 

7. Ura gatzgabetzeko zerbitzua: ur gatzgabetua sortzea xede horretarako instalazioetan. 

Demarkazioan ez dago halako zerbitzurik. 

8. Ura biltzeko eta arazteko zerbitzuak sare publikoetatik kanpo: Saneamenduko eta arazketako 

autozerbitzuak; horrenbestez, sare publikoetara konektatu gabeak. 

9. Ura biltzeko eta arazteko zerbitzuak sare publikoetan: Sare publikoetara konektatutako hiri- 

eta industria-erabileretatik sortutako hondakin-urak biltzea eta araztea. 

Zerbitzu horiez gain (kostuak erabiltzaileei egotz dakizkieke zerbitzu horiengatik), badira erakunde 

publikoek ematen dituzten eta urarekin lotura duten beste zerbitzu-mota batzuk ere. Horiek gizarte 

osoari mesede egiten diotenez eta ez erabiltzaile jakin batzuei, oro har, zergen bidez finantzatzen dira, 

eta ez dira kostuak berreskuratzeko azterketan kontuan hartzen (UEZaren 2.38 artikuluaren 

interpretazio zorrotzari jarraituz). Kategoria honetan sartzen dira ingurumen-defentsaren, uholdeen 

aurkako defentsaren eta, oro har, uraren administrazioaren kostuak. 

Uraren zerbitzuak gehienbat udalaz gaindiko hainbat erakunde publikok ematen dituzte, eta ur-

zerbitzu guztiak edo batzuk kudeatzen dituzte arroko udalerri eta kontzeju gehienetan.  

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak, Txingudiko Zerbitzuak, Añarbeko Urak, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, 

Busturialdeko Ur Kontsortzioak, Kantauriko Urkidetzak47, Malerrekako Zerbitzu Orokorren 

Mankomunitateak eta Nafarroako NILSA enpresa publikoak demarkazioko biztanle gehien-gehienei 

ematen diete zerbitzua, ahalmen handiko kudeaketa-sistemen eta -egituren bidez. 

Hala ere, zenbait toki-erakundek, udalek edo administrazio-batzarrek ez dute eskuordetu beren 

eskumenik zerbitzuak emateko, eta finantza- eta kudeaketa-gaitasun nabarmen txikiagoa dute. 

Halaber, uraren zerbitzuak emateko sarearen parte dira zenbait eragile publiko; horiek zeregin 

garrantzitsua dute azpiegiturak gauzatzen eta finantzatzen, baita ura eta jabari publikoa 

administratzen eta kudeatzen ere. Demarkazioan bereziki garrantzitsua da Estatuko Administrazio 

Orokorrak MITERDen eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bidez betetzen duen jarduna, 

baita Eusko Jaurlaritzak, Uraren Euskal Agentziaren bidez; Nafarroako Gobernuak, Toki 

Administrazioko Zuzendaritza Nagusiaren eta NILSA enpresa publikoaren bidez; eta Gaztela eta Leongo 

                                                           
47 2020ko abenduaren 10ean Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoa desegin zen, bertako kideak Arabako Ur Partzuergoan (Urbide) sartu 
aurretik. 2021eko apirilaren 2an, Arabako Foru Aldundiak Amurrioko, Aiarako eta Laudioko udalak eta Aiarako Kuadrillako 21 kontzeju 
Urbidera sartu izana iragarri zuen, nahiz eta oraingoz ez duen erakunde horietako bakar batean ere zerbitzurik ematen. Araubide 
iragankorrean, kideak erabat eta operatiboki integratu arte, CAKUk zerbitzua ematen jarraitzea bermatuko die erakunde guztiei, horiek 
Urbidera atxikitzen diren ala ez kontuan hartu gabe. 
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Gobernuak ere. Azkenik, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foru-aldundien zeregina nabarmendu 

behar da; izan ere, hornikuntza- eta saneamendu-azpiegiturak osorik edo zati batean finantzatzen 

dituzte, baita beste ingurumen-jarduketa batzuk eta Europako Funtsak ere, Kohesio Funtsaren eta 

EGEF funtsaren bidez. 

Zerbitzu horiek sortutako kostuak erabiltzaile onuradunei jasanarazten zaizkie, gai horri buruzko arau-

esparruan ezarritako zerga-sistemaren arabera. 54. taulan, demarkazioko ur-zerbitzuak, zerbitzua 

jasotzen duten erabiltzaileak, zerbitzu-emaileak eta zerbitzu bakoitzari aplikatu beharreko zerga-

tresna laburbiltzen dira. 

54. taula. Uraren zerbitzuak demakazioan. Zerbitzu-emaileak. Ez da jaso 7. zerbitzua Gatzgabetzea) demarkazioan ez 
dagoelako halakorik. 

Zerbitzua Uraren erabilera 
Zerbitzu-
emailea  

Zerga aplikagarriak 
 (biltzen duen agentea) 

Azaleko eta lurpeko ura atera, urtegian bildu, biltegiratu, tratatu eta banatu 

1 
Azaleko uraren goi-
sareko zerbitzuak 

1, 2 
eta 
3.1 

Hiri-, nekazaritza-
erabilera konektatuak,  
Industria-erabilera 
konektatuak 

Partzuergoak, 
toki-
erakundeak 

Hornidurako tarifak (hornidura-
erakundea). 
Ur-kanona (hornidura-erakundea) 

2 
Lurpeko uraren goi-
sareko zerbitzuak 

1, 2 
eta 
3.1 

Hiri-, nekazaritza-
erabilera konektatuak, 
industria-erabilera 
konektatuak 

Partzuergoak, 
toki-
erakundeak 

Hornidurako tarifak (hornidura-
erakundea). 
Ur-kanona (hornidura-erakundea) 

4 Hiriko behe-hornidura 
1, 2 
eta 
3.1 

Etxe-, nekazaritza-
erabilera konektatuak, 
industria-erabilera 
konektatuak 

Partzuergoak, 
toki-
erakundeak 

Hornidurako tarifak (hornidura-
erakundea). 
Ur-kanona (hornidura-erakundea) 

5 Autozerbitzuak 

1 Etxekoa Erabiltzaileak - 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza Erabiltzaileak Ureztatzeagatiko derramak 

3.1 Industria/Energia Erabiltzaileak Uraren kontrola (URA) 

3.2 Industria hidroelektrikoa Erabiltzaileak 

Energia elektrikoaren ekoizpenaren 
balioaren gaineko zerga (EEEBZ) 
Ur kontinentalak ekoizpen 
hidroelektrikorako erabiltzeagatiko kanona 

6 Berrerabiltzea 3 Industria (golf)/Energia 
Partzuergoak, 
erabiltzaileak 

Hornidurako tarifak (hornidura-
erakundea). 

Azaleko uretara botatakoak bildu eta tratatu 

8 
Ura bildu eta araztu 
sare publikoetatik 
kanpo 

1, 2 
eta 3  

Etxeak, nekazaritza eta 
industria 

Erabiltzaileak 

Ur kontinentaletan egiten diren isurketen 
kontrol-kanona (URA). 
Lehorretik-itsasora egindako isurketen 
gaineko kanona (URA) 

9 
Ura bildu eta araztu 
sare publikoetan 

1 eta 
3 

Hiri-honidura, 
Industria/Energia 

Partzuergoak, 
toki-
erakundeak 

Ur kontinentaletan egiten diren isurketen 
kontrol-kanona (URA). 
Estolderiaren tokiko tasak. 
Lehorretik-itsasora egindako isurketen 
gaineko kanona (URA). 
Saneamenduko kanon autonomikoa - 
Nafarroako Foru Komunitatea (NILSA) 

Antolaketa-egituraren konplexutasuna -(zerbitzuak, erabilerak, eragileak, administrazioak, 

finantzaketa) lehendik dauden zergen sisteman islatzen da. Sistema horrek merkatukoak ez diren 

alderdiak edo ingurumenekoak ere barne hartzen dituzten tresna batzuk garatu ditu. 

Ingurumen-arloko zerga-sistema horren barruan sartzen dira ur kontinentaletan egindako isurketen 

gaineko kontrol-kanonak, lehorretik-itsasora isurtzekoak, saneamendukoak, ur kontinentalak ekoizpen 

hidroelektrikoan erabiltzekoak eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga -

EEEBZ- (gaur egun etenda). 
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Autonomia-erkidegoek garatutako beste ingurumen-zerga batzuk Euskal Autonomia Erkidegoko 

Uraren gaineko Kanona edo Nafarroako hondakin-uren gaineko saneamendu-kanona dira, nahiz eta 

Uraren gaineko Kanon hori ezin den ingurumen-kostuak berreskuratzeko tresnatzat zorrozki hartu, 

zeharkako tributu-izaera baitu, helburu ekologikoarekin bada ere. Finantzatutako neurriak, berriz, 

zalantzarik gabe ingurumen hidrikoa hobetzera bideratuta badaude ere, ez dira zergapetutako ur-

zerbitzuekin (kontsumorako ura ateratzea) zuzenean lotuta egon daitezkeen presioak ezabatzera 

bideratzen.  

 

178. irudia Euskal Autonomia Erkidegoaren uraren kanonagatiko diru-sarrerak (euro/urte). 

10.3. Kostuak berreskuratzeko azterketa 

Ur-zerbitzuen kostuak berreskuratzeko azterketaren abiapuntua ur-zerbitzu bakoitzak hornitutako ura 

edo zerbitzatutako ura zehaztea da, 4. kapituluan eta III. eranskinean egindako ebaluazioaren arabera. 

Halaber, kontsumitutako ura ere ebaluatzen da; alegia, azken erabiltzaileak ematen dion erabilera eta 

ur-ingurunera itzultzen ez dena.  

Bestalde, ur-zerbitzuen kostuak honako jasotzen dituzte: 

Finantza-kostuak zerbitzuen eragiketa- eta mantentze-kostuak zerbitzu bakoitzari dagozkion 

inbertsio-kostuekin batera zenbatuta lortzen dira. Kostu horiek kalkulatzeko, urteko kostu baliokide 

bihurtzen dira ur-zerbitzuak hornitzeko urteetan egindako inbertsioen kapital-kostuak, kontabilitate-

kostuak eta dirulaguntzak barne, baita dagozkien zerbitzuen administrazio-, eragiketa- eta mantentze-

kostuak ere. Finantza-kostu horiek ingurumen-kostuen zati bat hartzen dute barne, zehazki, 

ingurumen-helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurriekin egindako gastuei buruzkoak badira. 

Adibidez, lehendik dauden hondakin-urak tratatzeko instalazioen eta instalazio operatiboen eragiketa- 

eta mantentze-inbertsioak eta -kostuak finantza-kostu gisa barne hartutako ingurumen-kostu bat dira. 

Nabarmentzekoak dira Estatuko Administrazio Orokorraren [EAO] finantza-jardueratik eratorritakoak, 

MITERDeko Uraren Zuzendaritza Nagusiaren eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bidez, 

autonomia-erkidegoetako agentzia eta erakunde publikoen bidez, bereziki Uraren Euskal Agentziaren 

[URA] bidez, eta foru-aldundien bidez eratorritakoak. 

Finantza-jarduera garrantzitsua duten beste eragile inbertitzaile eta zerbitzu-emaile batzuk 

partzuergoak dira, eta zerbitzu horiek ematen dituzten toki-erakundeak ere kontuan hartu behar dira. 
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Zerbitzu horien kostuaren balioespenaren zati garrantzitsu bat hainbat erakunde publikotatik datozen 

funtsekin historikoki egiten diren inbertsioen kuantifikazioari dagokio. Inbertsio horiek ur-zerbitzuen 

kudeatzaileen eta/edo titularren kontuetan “kapital-transferentziak” gisa agertzen direnei dagozkie. 

Estatuko Administrazio Orokorraren kapital-transferentziak, edo Europako dirulaguntzetatik 

datorrena, inbertsio gisa agertzen dira arroko erakundeen eta autonomia-erkidegoen kontuetan; hori 

kontuan hartu da demarkazioko edo uraren erabileraren ondoriozko agregazioetan, partidak bi aldiz 

kontabilizatzea saiheste aldera. 

 

179. irudia Eragile publikoek finantzatutako inbertsioak (milioi euro). 

a) Aurrez finantza-kostu gisa barneratu ez diren ingurumen-kostuak. Ingurumen-kostu horiek honela 

zehazten dira: presio esanguratsuak konpentsatzeko eta ingurumen-helburuak lortzeko 

beharrezkoak diren inplementatu gabeko neurrien kostua, nahiz eta neurri horiek ezin izan diren 

plan hidrologikoan sartu, egungo egoera ekonomikoan kostu neurrigabea litzatekeelako. 

b) Errekurtsoaren kostuak, guztiz liberalizatutako testuinguru batean eta urritasun-esparru batean, 

merkatuko arauen pean murrizketarik gabe funtziona dezakeen truke-sistema potentzial batean 

agerian geratuko litzatekeen aukera-kostua azalduko luketenak, ez datoz bat Espainian ura 

erabiltzeko arauekin. Demarkazioaren baliabideen eskuragarritasun-egoera eta eskariak 

hornitzeko baldintzak kontuan hartuta, kostu horiek ez dira garrantzitsutzat jotzen. 

Azkenik, uraren sarrerak mailegu-hartzaileek erabiltzaileei jasanarazitakoak dira, 10.2 atalean 

dagoeneko aipatutako tresnen bidez. 

X. eranskinean xehetasunez deskribatzen dira elementu horiek guztiak zenbatesteko datu-iturriak eta 

erabilitako metodologia; horrek, azkenean, 55. taulan agertzen den kostuen berreskuratze-indizea 

kalkulatzeko aukera ematen dute. 

Guztizko kostuak berreskuratzeko indizea % 70,1koa da demarkazioan; horrek esan nahi du % 3ko 

hobekuntza egon dela 2. zikloko planarekin alderatuta, % 67,1ekoa izango zela aurreikusten baitzen. 

Kostuak berreskuratzeko indizearen hobekuntza horrek funtsezko bi osagai ditu: alde batetik, finantza-

jarduera publikoak parte-hartze txikiagoa izan du azken urteetan, aurreko urteetan egindako finantza-
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ahalegina eginda, eta, ondorioz, diruz lagundutako kapital-kostuak murriztuta; eta, bestetik, tarifak 

kontsumo-tarte guztietan igotzeko politika, hurrengo irudiek erakusten duten moduan. Nolanahi ere, 

kontuan izan behar da inbertsio publikoaren murrizketarekin batera tarifen igoera handiak ez badaude, 

bateraezina izan daitekeela zerbitzuaren iraunkortasunarekin, nahi diren kalitate- eta berme-mailetan. 

 

 

180. irudia Uraren ziklo integralaren tarifen bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan. Iturria: Uraren Euskal Agentziaren 
tarifen azterlana. 

Politika horiek aplikatzeak eta banaketa-sistemen kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzeko beste 

neurri batzuek kontsumoak murriztea ekarri dute (ikus hurrengo irudian). Murrizketa hori 

nabarmenagoa izan da aldiaren lehen urteetan, eta egonkortzeko joera izan du azken urteetan. 

 

181. irudia Kontsumoaren bilakaera erakunde kudeatzaileen arabera (hm3/urte). Iturria: 2019ko PHaren jarraipen-txostena.  

Azkenik, kostuak berreskuratzeko printzipioa aplikatzeko salbuespenei heltzeko aukerari (Uraren 

Esparru Zuzentarauko (UEZ) 9(4) artikuluan jasotako kasuen arabera), eta lurralde-kohesioaren 

inguruan MITERDek ezarritako irizpideei dagokienez, egoera ahulean dauden eremuetako 

produktibitatearen hobekuntzari, erabiltzaileen ordainketa-ahalmenari, ekitateari eta larrialdiari 

jarraikiz, uste da ez dagoela Kantauri Ekialdeko demarkazioan horiek justifikatzen dituen arrazoi 

esanguratsurik, eta, beraz, ez da salbuespenik aurreikusten esparru horretako kostuak 

berreskuratzeko. 
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Azkenik, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduko 326 bis artikulua jabari publiko hidraulikoari 

eragindako kalteei buruzkoa da, eta helburua du Uren Legearen testu bategineko 117. artikuluan 

araututako arau-hausteak kalifikatzea, eta haien balio ekonomikoa haztatu ondoren zehatzea. 

Paragrafo honetan erabilera bakoitzerako kalkulatutako unitate-kostuak, finantzarioak zein ez-

finantzarioak barne, Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduko 326 bis artikuluan aipatzen 

den kaltearen balio ekonomikoaren haztapena dira, zehapen gisa aplikatzeko. Horretarako, taula 

honetan zehazten dira: 

55. taula. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduko 326 bis artikuluan aipatzen diren kalteak zenbatesteko unitate-
kostuak (zifrak €/m³-tan). 

Esparrua Hornidura Nekazaritza Abeltzaintza Industria 

Kantauri Ekialdea 1,68 0,63 0,63 2,02 
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56. taula. Kostuak berreskuratzeari buruzko laburpen-taula. 

Zerbitzua Uraren erabilera 

Ur-bolumena (hm3) Finantza kostuak (M€/urte) Ingurumen-
kostua  

(M€/urte)  
EAE 

Kostua guztira 
Eguneratua  
(M€/urte) 

Sarrera 
eguneratua  
(M€/urte) 

Berreskuratutako % 

Zerbitzatutako 
ura 

Kontsumitutako 
ura 

Eragiketa eta 
mantentzea 

Inbertsioa 
EAE 

Guztira Egungoa 
2015eko 

plana 
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1 
Azaleko uraren goi-sareko 
zerbitzuak 

1 Hirikoa 127,66 2,59 22,25 25,41 47,66 0,58 48,23 36,91 %76,5 %74,9 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 5,59 0,11 0,57 0,84 1,41 0,02 1,43 0,94 %65,9 %78,3 

3.1 Industria 50,58 1,85 17,78 15,62 33,41 0,41 33,81 29,15 %86,2 %85,5 

3.2 Industria hidroelektrikoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

2 
Lurpeko uraren goi-
sareko zerbitzuak 

1 Hirikoa 7,14 0,00 1,14 0,45 1,60 0,00 1,60 1,43 %89,5 %78,8 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - %91,5 

3 Industria/Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - %86,6 

3 
Behe-hornidurako 
ureztatzeko ura banatzea 

2 Nekazaritza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - %100,0 

4 Hiriko behe-hornidura 

1 Etxeetakoak 89,98 7,20 22,74 22,07 44,81 0,32 45,12 37,27 %82,6 %77,0 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 3,70 0,78 1,05 0,98 2,04 0,01 2,05 1,73 %84,2 %83,9 

3 Industria/Energia 36,62 3,66 12,76 11,22 23,98 0,17 24,15 20,92 %86,6 %83,3 

5 Autozerbitzuak 

1 Etxekoa 1,64 0,07 0,26 0,07 0,33 0,00 0,33 0,33 %100 %99,8 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 3,84 2,32 1,04 0,23 1,27 0,02 1,28 1,27 %98,7 %99,8 

3.1 Industria/Energia 32,26 3,71 8,07 3,77 11,85 0,00 11,85 11,85 %100,0 %99,8 

3.2 Industria hidroelektrikoa 2.773,40 0,00 4,12 5,69 9,81 0,07 9,88 7,84 %79,4 - 

6 Berrerabiltzea 

1 
Hirikoa (lorategiak 
ureztatzea) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

3 Industria (golf)/Energia 3,50 0,35 0,32 0,42 0,74 0,00 0,74 0,74 %100 %100,0 

7 Gatzgabetzea 

1 Hirikoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

2 Nekazaritza/Abeltzaintza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

3 Industria/Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

A
za

le
ko

 u
re

ta
ra

 
b

o
ta

ta
ko

ak
 b

ild
u

 

et
a 

tr
at

at
u

 

8 
Ura bildu eta araztu sare 
publikoetatik kanpo 

1 Etxeetakoak 1,31 0,00 0,28 0,42 0,69 0,01 0,70 0,69 %98,6 %98,3 

2 
Nekazaritza/Abeltzaintza/
Akuikultura 

3,07 0,00 0,80 0,40 1,20 0,02 1,22 1,20 %98,6 %98,3 

3 Industria/Energia 24,41 0,00 10,50 9,03 19,53 0,57 20,10 19,53 %97,2 %93,8 

9 
Ura bildu eta araztu sare 
publikoetan 

1 Hiri-hornidura 71,98 0,00 45,71 63,13 108,84 24,13 132,97 74,93 %56,4 %48,7 

3 Industria/Energia 29,29 0,00 28,84 39,82 68,66 15,30 83,96 47,27 %56,3 %47,2 

GUZTIZKOAK:  Erabilera bakoitzerako 
kostuak guztira 

T-1 Hiri-hornidura 136,43 9,86 92,37 111,54 203,92 25,04 228,95 151,57 %66,2 %63,4 

T-2 
Ureztatzea/Abeltzaintza/
Akuikultura 

9,43 3,21 3,46 2,45 5,91 0,07 5,98 5,13 %85,9 %85,0 

T-3.1 Industria 86,60 9,58 78,26 79,90 158,16 16,44 174,60 129,45 %74,1 
%70,8 

T-3.2 Sorkuntza hidroelektrikoa 2.773,40 0,00 4,12 5,69 9,81 0,07 9,88 7,84 %79,4 
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Zerbitzua Uraren erabilera 

Ur-bolumena (hm3) Finantza kostuak (M€/urte) Ingurumen-
kostua  

(M€/urte)  
EAE 

Kostua guztira 
Eguneratua  
(M€/urte) 

Sarrera 
eguneratua  
(M€/urte) 

Berreskuratutako % 

Zerbitzatutako 
ura 

Kontsumitutako 
ura 

Eragiketa eta 
mantentzea 

Inbertsioa 
EAE 

Guztira Egungoa 
2015eko 

plana 

GUZTIRA 3.005,86 22,65 178,21 199,58 377,80 41,62 419,41 294,00 %70,1 %67,1 

Uraren beste kostu batzuk, 
zerbitzuei zuzenean esleitu ezin 
zaizkienak 

Uholdeetatik babestea eta jabari 
publiko hidraulikoaren (JPH) 
inguruko jarduketak 

   
15,950 

   
   

Uraren administrazioa 
(erregistroa, etab.) 

   
0,278 

   
   

Kontrol-sareak    2,449       

Uraren beste kostu batzuk, 
zerbitzuei esleitu ezin zaizkienak 

   
3,588 

   
   

  BATURA    22,265       
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11. LOTURA DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK 

11.1. Sarrera 

ULTBaren 42.1.h) artikuluaren arabera, Plan Hidrologikoak azpiarro, sektore, berariazko gai edo ur-

kategoriei buruzko programa eta plan hidrologiko xehatuagoen erregistro bat jaso behar du, edukien 

laburpen batekin batera.  

Aipatutako gai guztiak Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduko (PGE) 62. artikuluan garatzen dira. 

Artikuluak, batetik, alerta-egoeretan eta balizko lehorteetan jarduteko plan bereziak eta uholdeei 

aurre egiteko planak aipatzen ditu, eta, bestetik, administrazio eskudunek urei buruz egindako plan 

eta programa zehatzagoak.  

Kapitulu honetan emandako informazioa erlazionatutako estrategien azterketarekin osatu da. 

Azterketa hori memoria honetako 1.2 atalean aurkeztu da. 

11.2. Lehorteak 

Urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak, zenbait plan hidrologikoren berrikustea onartu zuenak 

(besteak beste Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoarena), azken xedapenetako lehena jaso 

zuen; horren arabera, martxoaren 21eko MAM/698/2007 Aginduaren bidez onartutako lehorte-plan 

berezi guztiak 2017ko abenduaren 31 baino lehen berrikusi behar ziren. Ondorioz, azaroaren 28ko 

TEC/1399/2018 Aginduaren bidez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren erkidego arteko 

eremuari dagokion Lehorteen Plan Berezia (LPB) berrikustea onartu zen. LPB hori Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoaren48 webgunean dago eskuragarri. 

Hirugarren zikloko plan hidrologikoa onartu eta bi urtera onartuko da erkidego arteko LPB horren 

etorkizuneko berrikuspena, planean jasotzen diren datu eguneratuak sartzeko eta horiek kontuan 

hartzeko; esate baterako, baliabideen inbentarioak, eskariak, emari ekologikoak eta beste murrizketa 

batzuk, eta abar.  

Bestalde, Plan Hidrologiko hau eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana lantzearekin batera, eta uraren 

plangintzako tresna guztien erabateko bateragarritasuna ziurtatzeko eta sinergiak aprobetxatzeko, 

Lehorteen Plan Berezia landu da Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroetarako; plan hori ere 

berariaz onartuko da. Plan hidrologikoaren memoriaren XVI. eranskin gisa jaso da LPB hau, eta barne-

arro horien eremurako adierazleak, atalaseak eta berariaz diseinatutako neurriak zehazten ditu. 

Aipatutako LPB horiek argi eta garbi bereizitako bi alderdi aztertzen dituzte: lehortea eta egoeraren 

araberako eskasia. Fenomeno horiek lotuta egon ohi dira, baina jatorri eta ondorio desberdinak 

dituzte, eta diagnostiko, ekintza eta neurri bereiziak eskatzen dituzte, Europar Batasunak horri buruz 

ezartzen dituen gidalerroei erreparatuta. 

                                                           
48 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren erkidego arteko arroetako Lehorteen Plan Berezia  

https://www.chcantabrico.es/eu/gestion-cuencas/plan-de-sequias
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11.2.1. Helburuak 

LPBaren helburu orokorrak balizko lehorteek ingurumenean, ekonomian eta gizartean izan dezaketen 

eragina (kasu honetan generikoak) minimizatzea du xede. Eremu generiko horren barruan, 

demarkazioko LPBetan bereizketa egiten da lehorte-egoeraren (erregimen naturalean prezipitazioa 

eta ur-baliabideak murrizteari eta horrek ingurumenean dituen ondorioei lotua) eta egoeraren 

araberako eskasiaren artean (uraren erabilera sozioekonomikoen eskariei erantzuteko unean uneko 

baliabiderik ezarekin lotuta).  

Helburu orokorra helburu zehatz hauen bidez lortu nahi da: 

 Lehorteak eta eskasiak hiri-hornidurari eragiten dizkieten ondorio negatiboak minimizatzeko 

behar den ura erabilgarri egotea bermatzea. 

 Lehorteak ur-masen egoeran dituen ondorio negatiboak saihestea edo minimizatzea, hain 

zorrotzak ez diren emari ekologikoak edo masen aldi baterako degradazio-egoerak luzaroko 

lehorte-egoerekin soilik lotuta egon daitezen. 

 Ekonomia-jardueren gaineko ondorio negatiboak minimizatzea, uren legerian eta plan 

hidrologikoetan ezarritako erabileren lehentasunaren arabera. 

Era berean, helburu zehatzetarako, honako helburu instrumental edo operatibo hauek planteatzen 

dira: 

 Fenomeno horiek garaiz antzemateko eta lehorte- eta egoeraren araberako eskasia-egoerak 

baloratzeko mekanismoak zehaztea. 

 Egoeraren arabera larriagotzen diren eskasia-egoerak zehazteko agertokiak ezartzea. 

 Luzaroko lehorte-egoera finkatzea. 

 Egoeraren araberako ur-urritasunerako zehaztutako egoeretan aplikatu beharreko ekintzak eta 

neurriak zehaztea. 

  Gardentasuna eta parte-hartze publikoa bermatzea planen garapenean. 

Horretarako, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko LPBek lehorte- eta egoeraren araberako 

eskasia-adierazleen eta agertokien sistema bat ezartzen dute, eta horiek demarkazioan lehortea 

kudeatzeko estrategien funtsezko elementu bihurtu behar dute. Era berean, zenbait ekintza eta neurri 

proposatu dituzte, arestian aipatutako berariazko helburuak betetzen laguntzeko. Ekintza eta neurri 

horiek mailaka aktibatuko lirateke, adierazleen bilakaerari eta gerta daitezkeen egoerei erantzuteko. 

11.2.2. Adierazle-sistema 

Kudeaketa-tresna nagusietako bat definitutako adierazle-sistema da. Sistema horrek prezipitazioak 

murriztu izanaren egoera iraunkorrak eta trinkoak objektiboki identifikatzen lagundu behar du, eta, 

lehortearen kasuan erregimen naturaleko ekarpen hidrikoetan islatu behar da, eta, osagarri gisa, 

egoeraren araberako eskasiak eragindako eskariei erantzuteko zailtasun-egoerak identifikatu behar 

ditu. 

Adierazleak hainbat motatakoak dira: erregistro plubiometrikoak, ur-emaria neurtzeko estazioetan 

neurtutako ekarpenak, urtegietako bolumenak eta maila piezometrikoak barne. Horiek guztiek datuak 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  201 

eguneratzeko prestasunaren eta arintasunaren premisari erantzuten diote; hori funtsezkoa da datuak 

kudeaketa-tresna gisa eta kudeaketa-ekintzak eta -neurriak abiarazteko irizpide gisa erabiltzeko.  

Hainbat egoeratan kudeaketa-erabakiak hartzeko, adierazle-sistemak lurralde-unitate bereiztuetarako 

ezartzen dira. Unitate horiek zerikusia dute, batetik, ur-baliabideak ebaluatzeko azterlanean aintzat 

hartutako eremuekin, eta, bestetik, plangintza hidrologikoaren esparruan definitutako ustiapen-

sistemekin. 

11.2.2.1. Lehorte-adierazleak 

Lehorte-adierazleak lagundu behar du objektiboki identifikatzen prezipitazioak zein egoeratan 

murrizten diren, erregimen naturaleko ekarpen hidrikoetan islatuta. Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoan, SPI adierazlea (Standardized Precipitacion Index, McKee 1993-1995) hautatu da 

adierazle adierazgarritzat, eta 3 hilabeteko prezipitazio metatuaren arabera kalkulatu da, lurralde-

unitate bakoitzeko plubiometro batean edo batzuetan, eragin-eremuaren arabera haztatuta. 

Egoera-indizea eta ezarritako atalaseak kalkulatuta, lehortearen ezaugarriak honako hauek dira: 

 Normaltasun egoera (lehorterik eza): egoera horretan adierazleek lehorterik ez dagoela erakusten 

dute. 

 Aurrealerta egoera (lehorte neurritsua): prezipitazioa behera egiten hasia dela erakusten duen 

egoera. 

 Alerta egoera (lehorte larria): prezipitazioaren murrizketa areagotu dela erakusten duen egoera. 

 Larrialdi-egoera (muturreko lehortea): afekzio-maila handieneko egoera, prezipitazioek behera 

egitearen ondoriozkoa. 

11.2.2.2. Egoeraren araberako eskasiaren adierazleak  

Eskasiaren adierazleek objektiboki adierazi behar dute ezinezkoa dela unean-uneko eskariei 

erantzutea, eta, aldi berean, ur-baliabideen kudeaketari buruzko erabakiak hartzen laguntzeko tresna 

izan behar dute. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan adierazle konbinatu bat edo batzuk 

aukeratu dira berariaz lurralde-unitate bakoitzerako. Oro har, egoeraren araberako eskasiaren 

adierazletzat hartu dira urtegietan biltegiratutako bolumena, ur-emaria neurtzeko estazioetako 

emaria eta maila piezometrikoa; horiek, baliabideen eskuragarritasunaren bilakaeraren adierazgarri 

dira.  

Egoera-indizea eta ezarritako atalaseak kalkulatuta, egoeraren araberako eskasiaren ezaugarriak 

honako hauek dira: 

 Normaltasun egoera (eskasiarik eza): egoera horretan adierazleek eskasiarik ez dagoela erakusten 

dute. 

 Aurrealerta egoera (eskasia neurritsua): egoera horrek adierazten du baliabide erabilgarriak 

murrizten hasi direla; horrek eskariei erantzuteko arriskua ekar dezake. 

 Alerta egoera (eskasia larria): baliabide erabilgarrien murrizketa areagotu egin dela ikus daiteke; 

horrek eskariei erantzuteko ezintasun-arrisku argia dagoela erakusten du. 
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 Larrialdi-egoera (muturreko eskasia): afekzio-maila handieneko egoera, baliabide erabilgarriak 

gutxitzearen ondoriozkoa. 

11.2.2.3. Luzaroko lehorte-egoeraren definizioa 

Demarkazioaren erkidego arteko esparruan, dagokion LPBaren arabera, luzaroko lehorte-egoera 

automatikoki ezartzen da adierazleek egoera hori erakusten dutenean; alegia, lehortearen adierazleak 

0,3tik beherako balioa hartzen duenean, egoera horretatik sartu eta irteteko baldintza berezirik gabe. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroetan aplikatu beharreko LPBan komenigarritzat jo da 

lehortearen eta eskasiaren adierazleen konbinazio bat ezartzea, bi adierazleen banaketak kudeaketa-

erabaki ez-optimoak ekar ez ditzan, urtegietan erreserbak daudenean emari ekologikoen erlaxazioa 

eraginez, edo eskasiaren adierazleek maila kritikoetara iristen direnean hura saihestuz, lehorte-

adierazleek balio normalak erakutsi arren.  

 

182. irudia. Aixolako urtegiko lehortearen eta egoeraren araberako eskasiaren adierazleen bilakaera. 

Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroei dagokienez lehortearen eta egoeraren araberako 

eskasiaren diagnostikoetatik abiatuta, luzaroko lehorte-egoera bat definituko da, adierazleen sistemak 

emandako informazioaren arabera aktibatuko dena.  

Egoera horien emaitza eta jarraipena Uraren Euskal Agentziaren webgunean 

(www.uragentzia.euskadi.eus) eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren webgunean 

(www.chcantabrico.es) emango dira argitara. 

11.2.3. Ezarri beharreko ekintzak eta neurriak  

Plan bereziaren helburua ez da soilik lehorteak eta egoeraren araberako eskasiek eragindako arazoak 

espazioan eta denboran identifikatzea, baizik eta egoera bakoitzean ezarri beharreko ekintzak eta 

neurriak programatzea, izan daitezkeen eraginak arintzeko. 

11.2.3.1. Luzaroko lehorte-egoera 

Luzaroko lehortea diagnostikatzen denean, horren eraginpean dagoen eremua formalki aitortutako 

lehorte-egoeran dagoela ulertuko da, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 49 quater.5 

artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.  

Luzaroko lehorte-egoeran oinarrizko bi ekintza-mota erabil daitezke: 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu/
https://www.chcantabrico.es/gestion-cuencas/plan-de-sequias
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 Hain zorrotza izango ez den gutxieneko emari ekologikoen erregimena ezartzea, Plangintza 

Hidrologikoaren Erregelamenduko (PHE) 18. artikuluan eta Jabari Publiko Hidraulikoaren 

Erregelamenduko (JPHE) 49 quater.5 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 Ur-masa baten egoeran izan den aldi baterako degradazioa onartzeko arrazoiak, PHEko 38. 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

11.2.3.2. Eskasia-egoerak 

Egoeraren araberako eskasia-egoera izendatutako fase bakoitzean neurri egokienak definitzeak eta 

ezartzeak fase larriagoak iristea edo atzeratzea ahalbidetuko dute, eta, nolanahi ere, nahi ez diren 

ondorioak arintzea. Jarraian, aplikatu beharreko neurrien tipologia eskematizatu da, egoeraren 

araberako eskasia-agertokiaren arabera. 

57. taula. Diagnostikatutako egoeraren arabera, eskasiari aurre egiteko aplikatu beharreko neurrien tipologia. 

Egoeraren araberako eskasiaren adierazleak 

Egoeraren 
araberako 

eskasia-egoerak 
Normaltasuna Aurrealerta Alerta Larrialdia 

Aktibatzen diren 
ekintzen eta 

neurrien 
tipologia 

Plangintza 
orokorra eta 

jarraipena 

Kontzientziazioa, 
aurrezpena eta 

jarraipena 

Kudeaketa-neurriak 
(eskaria eta eskaintza) 

eta kontrol- eta 
jarraipen-neurriak  

(ULTBko 55. art.) 

Alerta-egoerako neurriak 
areagotu eta salbuespenezko 

neurriak hartzeko aukera 

(ULTBko 58. art.) 

Oro har: 

 Normaltasun-egoeran ez dagokio aplikatzea egoeraren araberako eskasia-egoeraren 

kudeaketarekin lotutako neurri taktikorik. Hala ere, prebentzio-mekanismoaren barruan, 

adierazleen sistemaren jarraipena egin behar da, baita hautemandako errealitatearekiko duen 

portaeraren analisia ere.  

 Aurrealertari dagokion egoeran, kontuan hartu beharreko neurriak, funtsean, kontzientziaziora 

eta dagokion aurrezpenera bideratuta daude. Aldi berean, zaintza eta kontrol ekintzak eta 

koordinazio eta antolaketa administratibokoak areagotzen dira, identifikatutako egoerari behar 

bezalako arreta emateko eta horren arabera jokatzeko. 

 Alerta-egoeran sartzearekin batera, egoeraren araberako kudeaketa-neurriak har daitezke, 

aurrekoak baino intentsitate eta eragin handiagokoak. Zehazki, eskariak arintzeko eta eskaintza 

handitzeko neurriak aplikatu beharko dira, baita urtegiak eta akuiferoak ustiatzeko araubideak aldi 

baterako berrantolatzeko neurriak ere. Era berean, zaintza areagotu beharko da, hartutako 

neurriak betetzen direla ziurtatzeko, eta halaber, baliabidearen eta ur-ekosistemen kontserbazioa 

eta babesa aztertzeko. Fase honetan, erakundeen funtzionamendu egokia ziurtatu beharko da 

maila guztietan. 

 Larrialdi-egoeran, aipatutako neurriez gain (egokiak eta indartu daitezkeenak), aplikagarriak izan 

daitezkeen salbuespenezko eta ezohiko neurriak ere hartu beharko dira. 

Egoera kritikoa gainditu ondoren, egoera leheneratzeko neurri egokiei helduko zaie, eta lehortearen 

ondorengo txosten bat prestatuko da.  
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11.3. Uholdeak 

11.3.1. Sarrera 

Uholdeak dira Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan historikoki kalte handienak eragin dituen 

arrisku naturala, bai materialak, bai giza heriotzak. Horren arrazoia da, funtsean, uholde-eremu 

naturaletan populazioak, industrialdeak eta bestelako elementu kalteberak egotea, bai ibaien eta 

erreken ertzetan, bai itsasertzean. Horregatik, uholde-arriskua izan da, tradizioz, demarkazioko 

plangintza hidrologikoaren xede garrantzitsuenetako bat. 

Uholdeen arazoa Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren hirugarren plangintza-zikloko 

(2022-2027) Gai Nagusien eskeman sartuta dago. Uholdeek biztanleei zein materialki eragindako 

kalteak kontuan hartuta, arrisku hori kudeatzea demarkazioaren plangintzaren erronka nagusietako 

bat da. 

 

183. irudia. Urumea ibaiak gainezka eginda Hernaniko Karabel auzoan, 2015eko otsailean (Eusko Jaurlaritza). 

Uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzko urriaren 23ko 2007/60/EE Zuzentarauak 

(Uholdeei buruzko Zuzentaraua) uholde-arriskua ebaluatzeko eta kudeatzeko esparru bat ezartzen du, 

Erkidegoko uholdeek gizakien osasunean, ingurumenean, kultura-ondarean eta ekonomia-jardueran 

eragiten dituzten ondorio negatiboak murrizteko. Uholdeei buruzko Zuzentaraua Estatuko 

ordenamendu juridikora eraman zen 903/2010 Errege Dekretuaren bidez. Horren ezarpenak hiru fase 

ditu: 

 Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioa (UAAE). Horretan, Uholde-arrisku Handiko Eremuak 

(UAHE) definitzen dira, eta horietan biltzen dira uholdeek eragin ditzaketen kalte gehienak. 

 Uholde Arriskugarritasunaren eta Uholde Arriskuaren Mapak (UAAM), uholdeen errepikapena 

eta zenbatekoa (arriskugarritasuna) eta horiekin lotutako kalteak (arriskua) zehazten dituztenak. 

 Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana (UAKP). Plan horretan, uholde-arriskua kudeatzeko tresnarik 

egokienak ezartzen dira, neurri-programa baten bidez antolatuta. 
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Uholdeen kudeaketa ere Uraren Esparru Zuzentarauak jorratutako helburuetako bat da. Egoera horrek 

bi zuzentarauen garapena koordinatu beharra planteatzen du, eta 903/2010 Errege Dekretuko 14. 

artikuluaren arabera, honetan datza: 

 Plan Hidrologikoek uholdeek, uraldiek eta beste fenomeno hidrauliko batzuek eragindako kalteak 

prebenitzeko eta saihesteko azterlanei, jarduketei eta obrei buruzko irizpideak jasoko dituzte, 

UAKPetan ezarritakotik abiatuta. 

 UAKPek uholde-arrisku handia duen ur-masa bakoitzaren egoeraren eta ingurumen-helburuen 

laburpena jasoko dute. 

 UAKPak arroko PHen berrikuspenekin koordinatuta landu eta berrikusiko dira, eta berrikuspen 

horietan txertatu ahal izango dira. 

 

184. irudia. UEZaren eta Uholdeei buruzko Zuzentarauaren plangintza-prozesua.  

Bestalde, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren helburuak lortzeko, Uraren Esparru Zuzentarauaren 

ingurumen-helburuak hartu behar dira kontuan, ur-masen egoera kontserbatzen eta hobetzen 

laguntze aldera. 

Gai Nagusien Eskeman (GNE) jasotakoarekin bat etorriz, eta aurreko zikloan egin zen bezala, Plan 

Hidrologikoaren eta UAKParen arteko koordinaziorik handiena bermatzeko eta helburu guztien 

bateragarritasuna ziurtatzeko, bi dokumentuak hiru mailatan teilakatu dira: 

 Dokumentu-egitura, UAKPa Plan Hidrologikoaren eranskin gisa sartuta (XV. eranskina). Gainera, 

Plan Hidrologikoak UAKParen zati nagusia jasotzen du hainbat dokumentutan. Horrez gain, Plan 

Hidrologikoaren IX. eranskinak uholdeetatik babesteko UAKPan eta PHan jasotako egiturazko 

jarduketa bakoitzaren azterketa xehatua jasotzen du, UEZaren 4.7 artikuluko balizkoa betetzen 

den zehazteko, jarduera horiek egoera ona lortzea edo ur-masen degradazioa saihestea eragotziko 

luketen aldaketa edo alterazio berriak ekar ditzaketen aztertuz. Azterlana UAKParen 3. 

eranskinean (“Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren egiturazko neurrien justifikazioa”) oinarritzen 

da.  

Bestalde, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak plangintza hidrologikoaren ingurumen-helburuak 

kontuan hartzen ditu ondorio guztietarako, bai ur-masa bakoitzari dagokionez, bai Eremu 

Babestuen Erregistroko balizko eremuei dagokienez.  
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 Izapideak. Bi planen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren izapidetzea batera egin da. Era berean, 

kontsulta publikoa eta parte-hartze aktiboko tailerrak batera egin dira. 

 Analisien eta konponbideen planteamendu estrategikoa, bi plangintzetako helburuak bateragarri 

egiteko beharrezkoak diren analisien eta edukien zerrenda barne. 

11.3.2. Aurrekariak 

Atal honetan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren UAKParen berrikuspena eta 

eguneratzea zer testuingurutan garatzen den azaltzen da. 

Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioa 

Lehen zikloko UAAEa Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak landu zuten, 

bakoitzak bere eskumen esparrurako. Lan horren emaitzak demarkazio osorako dokumentu 

bakarretan txertatu ziren, Kostaldearen eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiaren 

ekarpenak barne. Hiru hilabeteko jendaurreko kontsultako prozesu baten ondoren, eta jasotako 

iradokizunak eta oharrak aztertu eta kontuan hartu ondoren, lehen zikloko UAAEak 92 UAHEren 

definizioa jaso zuen, ibai, tarteko ur eta itsasertzari dagokienez. 

UAAEa bigarren zikloan berrikusi eta eguneratu zen. Lehenengo zikloan identifikatutako UAHEak 

berrikusi ziren, eta UAHEtzat jo zitezkeen eremu berriak aztertu ziren. UAHE berriak izan zitezkeen 

eremuen ebaluazio hori honako alderdi hauetan oinarritu zen: 

 Euri-uholdeen analisia. 

 UAHE eremuetatik kanpo landutako arriskugarritasun-kartografiaren analisia. 

 Lehen zikloko UAAEtik uholdeak izateko arriskua nola aldatzen den baloratzea. 

 Klima-aldaketak uholde-arriskugarritasunean izan ditzakeen ondorioak aztertzea. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko UAAEaren berrikuspena eta eguneratzea UAHEetan 

egindako aldaketa batzuekin amaitu zen. Aldaketa horiek honela laburbiltzen dira: 

 UAHE berria Muxikan (Bizkaia): ES017-BIZ-OKA-04. 

 Zenbait UAHE handitzea, alboko arrisku handiko eremuak barne hartzeko. 

 ES017-GIP-4-1 UAHEaren fusioa ES017-GIP-BID-01 UAHEaren barruan. 
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185. irudia. UAHEak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan. 

Uholde Arriskugarritasunaren eta Uholde Arriskuaren Mapak (UAAM) 

Lehen zikloko Uholde Arriskugarritasunaren eta Uholde Arriskuaren Mapak (UAAM) Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak landu zuten elkarrekin. Kartografia horrek 

hiru hilabeteko jendaurreko kontsulta izan zuen, eta, onartu ondoren, Uholde Arriskuko Eremuen 

Kartografia Sistema Nazionalean (UEKSN) sartu zen, baita hura egiteko ardura duten bi administrazioen 

bisore kartografikoetan ere. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan Uholdeei buruzko Zuzentaraua (UZ) ezartzeko bigarren 

zikloari dagokion UAHE guztien arriskugarritasun-kartografiaren berrikuspena honako alderdi hauetan 

oinarritu zen: 

 Berriki izandako uholde-gertaerak. 

 Uholdeen aurka babesteko lanak. 

 Aldaketa topografikoak. 

 UAHEak handitzea. 

 Aldaketak uholde-emarietan. 

UAAMak berrikusteak eta eguneratzeak 28 UAHEren arriskugarritasun-mapetan izan zuen eragina. 

Arriskugarritasunaren eta arriskuen mapak UAHE guztietan eguneratu ziren, baita uholde-

arriskugarritasunean aldaketarik izan ez zutenetan ere, urak har ditzakeen eremuetako 

kalteberatasun-aldaketak islatzeko eta analisi-metodologiak eguneratzeko. Mapa berri horiek 

jendaurrean jarri ziren berriro, eta, onartu ondoren, UEKSNra eta KKHaren eta URAren bisoreetan 

gehitu ziren. 
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186. irudia. Urumea ibaiaren uholde-arriskuaren mapa eguneratua Martutenen (Donostia). Uholde-arriskuan izandako 
aldaketak Uraren Euskal Agentziak uholdeen aurka egindako babes-proiektuaren ondorio dira. 

Mapa berrien arabera, UAHEetan urpean gera daitezkeen eremuen barruan 250.000 biztanle daudela 

kalkulatzen da; horietatik 100.000 baino pixka bat gehiago errepikapen maiztasun ertaineko uholde-

eremuan daude (100 urte). Kalte ekonomikoei dagokienez, uholde-arriskuan dagoen eremuaren 

barruko ondasunen balioa 2.600 milioi euro ingurukoa dela kalkulatzen da; horietatik, 1.000 milioi euro 

baino gehixeago 100 urteko errepikatze-denborako uholde-eremuaren barruan daude. 

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (UAKP), 2015-

2021 zikloari dagokiona, 20/2016 Errege Dekretuaren bidez onartu zen. Dokumentu hori demarkazioko 

Plan Hidrologikoaren parte da, honako hauek jasotzen ditu: Uholdeei buruzko Zuzentaraua (UAAE eta 

UAAM) ezartzeko aurreko faseen emaitzen deskribapena; uholdeei aurre egiteko dauden tresnen eta 

prozeduren sintesia (informazio- eta iragarpen hidrometeorologikoko sistemak eta Babes Zibileko 

planak); eta uholde-arriskuaren kudeaketari dagokionez, demarkazioaren helburu orokorren 

deskribapena. UAKPren zatirik garrantzitsuena neurrien programa da; horretan, finkatutako helburuak 

lortzeko zenbait neurri zehazten eta justifikatzen dira, funtsezko lau multzotan banatuta: prebentzio-

neurriak, babes-neurriak, prestaketa-neurriak eta, azkenik, leheneratzeko eta ebaluatzeko neurriak. 

Gaur egun, 2022-2027 ziklorako UAKPa berrikusten eta eguneratzen ari dira. Lehen zikloan egin zen 

bezala, eta arestian aipatu moduan, lan hori plan hidrologikoaren berrikuspenarekin eta 

eguneratzearekin koordinatuta egiten ari da; horrekin, teilakatu egiten da planteamendu 

estrategikoen, dokumentu-egituraren eta izapideen arloan. 
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Babes Zibileko planak 

Denbora errealeko uholde-gertaera bat kudeatzean, larrialdi-zerbitzuek funtsezko eginkizuna betetzen 

dute. Ekintza koordinatu batek, behar besteko aurreabisu-denborarekin batera, populazioaren eta 

ibilgailuen ehuneko handi bat ebakuatzea eta ondasun-kopuru esanguratsu bat babestea ahalbidetu 

dezake. Babes Zibileko kideek komunikazio-bideak ere itxi edo eten ditzakete kalte pertsonalak 

saihesteko, eta behin-behineko hesiak jar ditzakete urei eusteko. Horretarako, baliabide egokiak eduki 

behar dira, eta, gainera, jarduteko protokolo argia izan behar da, alerta-maila guztietan zer egin behar 

den zehaztuko duena. Demarkazioko hiru autonomia-erkidegoetan, honako hauek aipa daitezke:  

 EAEko Uholde Arriskuaren aurkako Larrialdi Plan Berezia (Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre 

Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza), 2014an berrikusia.  

 Nafarroako Foru Komunitateko Uholde Arriskuaren aurkako Larrialdi Plan Berezia (Nafarroako 

Larrialdietako Agentzia), 2018an berrikusia.  

 Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko Uholde Arriskuaren aurkako Babes Zibileko Plana 

(Gaztela eta Leongo Babes Zibileko Agentzia), 2010ean onartua.  

Plan horien xede nagusia uholde batean Babes Zibileko kideen antolamendua eta jarduteko 

prozedurak ezartzea da.  

Azkenik, toki-mailan, uholdeak pairatzeko arriskua duten eremuak identifikatzen dituzten udal-

larrialdietarako planak ere badaude, baita kalteak arintzeko jarduketa orokorrak ere.  

Aurreikuspen eta alerta hidrologikoaren sistemak 

Aurreikuspen- eta alerta-sistemak funtsezko elementuak dira uholde-arriskua kudeatzeko; izan ere, 

arriskupean dagoen lurraldearen kalteberatasuna murriztea ahalbidetzen dute, biztanleei abisu 

emanez eta larrialdi-zerbitzuen esku-hartze goiztiar eta koordinatuaren bidez. Sistema horiek oso 

aukera desiragarria dira, eraginkorrak direlako eta kostu proportzionalki murriztua dutelako, batez ere 

kontuan hartuta arriskuaren beste osagaian, arriskugarritasunean, jarduteak, askotan, kostu handiko 

egiturazko neurriak eta ingurumen-inpaktu esanguratsuak dakartzala, eta, gainera, ezin dela arazoa 

erabat konpondu.  

Bestalde, sistema horiek hustubide-organo kontrolagarriak dituzten urtegien eragiketa simulatzeko 

aukera ematen badute, erabakiak hartzen laguntzeko sistema bihurtzen dira, babes aktiboko tresna 

bat emateko gai direnak, ibai-sarean doazen gehieneko emarien gainean jarduten baitute, horrela 

uholdeen ondorio kaltegarriak arintzeko aukerak maximizatuz.  

KKHk eta URAk beren alerta goiztiarreko sistemak dituzte demarkazioaren bilakaera hidrologikoa 

behatzeko eta iragartzeko.  
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187. irudia. Demarkazioko aurreikuspen eta alerta hidrologikoko sistemak: SAI Cantábrico, KKHarena (ezk.) eta UHATE, 
Uraren Euskal Agentziarena (esk.). 

11.3.3. Uholde-arriskuaren kudeaketaren helburuak 

UAKParen azken helburua bikoitza da: 

 Gaur egun dagoen uholde-arriskua ez handitzea lortzea, arazoa hobeto ezagutuz eta uholde-

arriskuarekin bateragarriak diren lurzoruaren okupazio-politikak hartuz.  

 Arrisku hori hainbat jarduera-programaren bidez murriztea, hasiera batean UAHE gisa 

identifikatutako eremuetan.  

Helburu orokor horiek bederatzi helburu orokorren bidez garatzen dira: 

 Uholde-arriskuaren eta autobabeserako estrategien pertzepzioa handitzea biztanlerian, eragile 

sozialetan eta ekonomikoetan. 

 Arriskuaren kudeaketan parte hartzen duten eragile guztien arteko administrazio-koordinazioa 

hobetzea. 

 Ezagutza hobetzea, uholde-arriskua behar bezala kudeatzeko.  

 Uraldiak eta uholdeak iragartzeko gaitasuna hobetzea.  

 Uholde-arriskua duten eremuetako lurralde-antolamendua eta esposizioaren kudeaketa hobetzen 

laguntzea.  

 Ahal den neurrian, arriskua murriztea lortzea, uholdeak har ditzakeen eremuetan eta kostaldean 

giza osasunerako, ekonomia-jardueretarako, kultura-ondarerako eta ingurumenerako dagoen 

arriskugarritasuna murriztuz, eta uholdearen arriskugarritasuna murriztera bideratutako beste 

neurri batzuk hartuz. 

 Erresilientzia hobetzea eta uholdeak har ditzakeen eremuetan dauden elementuen 

kalteberatasuna murriztea.  

 Arestian deskribatutako ur-masen egoera ona hobetzen edo mantentzen laguntzea. 

 Uholdeen kudeaketa egokia erraztea eta normaltasuna ahalik eta arinen berreskuratzea. 
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11.3.4. UAHEen ezaugarriak eta lehentasunak 

Uholde-arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren mapak egitean sortutako informazioak tresna 

egokiak eman ditu UAHE bakoitzaren uholde-arriskuaren diagnostiko eguneratua garatzeko. Azterketa 

horrek bidea eman du dagoen uholde-mekanismoa ulertzeko, eta horren kausa nagusiak 

identifikatzeko; funtsezko alderdiak prebentzio-, babes-, prestaketa- eta leheneratze-/ebaluazio-

neurri egokienak definitzeko orduan.  

Zehazki, UAHE bakoitzerako honako alderdi hauei buruzko informazioa lortu da: 1) gainezkatzen hasi 

diren lekuak eta hori gertatzeko probabilitatea; 2) uholde orokortuaren errepikatze-denbora; 3) 

fluxuaren oztopo nagusiak; 4) ura metatzen den eremuak eta fluxu lerro nagusiak; eta 5) lotutako 

kontrol estazioa UAHE bakoitzean gertatzen diren ur-goraldien jarraipena egiteko.  

 

188. irudia. Plentziako (ezk.) eta Elgoibarko (esk.) UAHEen uholde-mekanismoak. 

Mugapeko UAHEak kudeaketa-neurrietan sailkatu dira, lehentasunak zehazte aldera. EAEren eremuan, 

bi irizpide hartu dira kontuan lehentasunak ezartzeko: lehenengoa, unitateko arriskua (km bakoitzeko), 

bai kaltetutako urteko batez besteko biztanleriarentzat, bai espero izatekoak diren kalte 

ekonomikoentzat, eta, bigarrena, babes-obren finantza-errentagarritasuna. Horrela, UAHEak honako 

kategoria hauetan sailkatu dira:  

 I. taldea:  Oso arrisku handiko UAHEak, edo gertatzeko probabilitate baxua duten gertaeren 

kasuan hondamen-kalteak izan ditzaketenak. Barne hartzen dira dagoeneko martxan edo 

konprometituta dauden lanak dituzten UAHEak, eta epe laburrean egin behar diren bestelako 

babes lanak dituztenak. % 74ko mugan kokatzen dira eta errentagarritasun ekonomikoa eta 

errentagarritasun soziala alderatzen dituen grafikoaren baliorik handienetan kokatzen dira.  

 II. taldea: Arrisku handiko UAHEak. Haien egiturazko babesari nolabaiteko lastertasunez heldu 

behar zaio. % 74ko mugan kokatzen dira eta errentagarritasun ekonomikoa eta errentagarritasun 

soziala alderatzen dituen grafikoaren baliorik baxuenetan kokatzen dira.  

 III. taldea: Arrisku esanguratsuko UAHEak dira, haien egiturazko babesa I. eta II. taldeetako arazoak 

konpondutakoan egin behar da. Arrisku osoaren % 74 eta % 99,3ko mugen artean kokatzen dira.  

 IV. taldea: Hondar-arriskua dutenez, egiturazko neurririk behar ez duten UAHEak dira. Arrisku 

osoaren %99,3ko mugaren gainetik kokatzen dira. 
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Nafarroan eta Burgosen dauden UAHEak arrisku eta arriskugarritasun indize sintetiko batzuen arabera 

sailkatu dira. Azterketa horren ondorioz, lau UAHE mota definitu dira: 

 Muturreko arriskugarritasuna eta muturreko arriskua. 

 Arriskugarritasun esanguratsua-oso larria eta muturreko arriskua. 

 Muturreko arriskugarritasuna eta arrisku esanguratsua-oso larria. 

 Arriskugarritasun esanguratsua-oso larria eta arrisku esanguratsua. 

Arriskugarritasun-arrisku indizeetan oinarritutako metodologia hori bera erabili da demarkazioko 

kostaldeko UAHEen sailkapenean. 

58. taula. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko UAHEen sailkapena. 

I. TALDEA  
AZPEITIA, BERA, BALMASEDA, BEASAIN-ORDIZIA, BILBAO-ERANDIO, DONEZTEBE/SANTESTEBAN, 
DURANGO, ELIZONDO, GALINDO, GERNIKA, GORDEXOLA-SODUPE, IRUN-HONDARRIBIA, LAUDIO, 
LESAKA, MUNGIA, TOLOSA, URUMEA-1, URUMEA-2 

II. TALDEA 
AIA-ORIO, ALONSOTEGI-1, ALTAMIRA, ANDOAIN, BERGARA, IGARA, EA, ELGOIBAR, ELORRIO, GETXO, 
IGORRE, LEGORRETA, LIZARTZA, ORDUÑA, SONDIKA-ERANDIO, SORALUZE, USURBIL, VILLABONA, 
ZALLA-GÜEÑES, ZARAUTZ, ZUBIETA-ORIA 

III. TALDEA 

AIARA, ALEGIA-ALTZO, ALONSOTEGI-2, ALTZIBAR, ALZOLA, AMEZKETA, AMOREBIETA, AMURRIO, 
ARAITZ, ARRASATE, ARRIGORRIAGA, ATAUN, ATXONDO, AZKOITIA, BAKIO, BARBADUN, BETELU, 
BASAURI, DANTXARINEA, DEBA, DONOSTIA COSTA, ESKORIATZA, ETXEBARRIA, ETXALAR, 
GALDAKAO, GOIZUETA, IRURITA, ITUREN, LAZKAO, LEGASA, LEGAZPI, LEITZA, LEMOA, MARKINA-
XEMEIN, MENDARO, OIARTZUN, ONDARROA, OÑATI, PLENTZIA, SUNBILLA, URRESTILLA, URDAX, 
VALLE DE MENA, ZARAUTZ COSTA, ZEANURI, ZUMAIA, ZUMARRAGA-URRETXU 

IV. TALDEA BOLUNBURU, GATIKA, LEIOA, MALLABIA-EIBAR, MUNDAKA, MUXIKA 

 

11.3.5. Neurrien Programaren laburpena 

Neurrien Programa UAKParen funtsezko edukietako bat da. 903/2010 Errege Dekretuko 11.5. 

artikuluan jasotakoaren arabera, demarkazioan eta, bereziki, UAAEan identifikatutako UAHEetan 

uholde-arriskua oro har murrizteko eskumena duen administrazio bakoitzak egin beharreko jarduketa 

guztiak biltzen ditu.  

UAKPren neurrien programaren jarduerak lau tipologia handi hauetan sailka daitezke:  

 Prebentzio-neurriak: helburua lurraldearen urrakortasuna murriztea duten jarduerak biltzen 

dituzte, urak har ditzakeen eremuetan kokatutako erabilerak muturreko gertaeraren arriskuarekin 

bateratuz.  

 Babes-neurriak: arrisku-eremuetan gertatzen diren ur-goraldien arriskua murrizteko dira. 

Horretarako, emari zirkulatzaileak murrizten dira edo eragindako azalerak txikiagotzen dira.  

 Prestaketa-neurriak: lurraldearen urrakortasunean eragiten duten jarduerak dira, eta haien 

helburua da gertaera gertatzen ari den unean arriskua murriztea.  

 Berreskuratze- eta ebaluazio-neurriak: lurraldea lehenbailehen normaltasunera itzultzeko eta 

arriskuaren kudeaketan hobetzeko alderdiak aurkitzeko neurriak dira.  
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Beheko taulan Plan Hidrologikoaren Neurrien Programan 2015-2021 aldirako zehaztutako UAKParen 

neurriak daude jasota, tipologiaren arabera sailkatuta. Ibilguetan esku-hartze fisikoak egin beharra 

eskatzen duten egiturazko neurrien kasuan, 2022-2027 aldirako aurreikuspena ere egin da.  

59. taula. UAKParen neurriak, tipologiaren arabera taldekatuta. 

Neurri-mota  Neurria 

A) Prebentzioa 

A.1) Lurralde-antolaketa eta hirigintza 

A.2) Uholde-arriskuko eremuetan dauden elementuak egokitzeko neurriak 

A.3) Prebentzioaren ezagutza hobetu 

A.4) Ibilguak mantentzeko eta kontserbatzeko programa 

A.5) Itsasertza mantentzeko eta kontserbatzeko programa 

B) Babesa 

B.1) Leheneratze hidrologikoa eta baso leheneratzea 

B.2) Ibaien leheneratzea 

B.3) Urtegien ustiapena kudeatzeko arauak 

B.4) Azpiegitura linealen drainaketa hobetzea 

B.5) Egiturazko neurriak 

C) Prestaketa 

C.1) Alerta meteorologikoko sistemak hobetzea 

C.2) Neurketa-sistemak eta alerta hidrologikoko sistemak hobetzea 

C.3) Uholdeei aurre egiteko erantzunaren plangintza: Babes Zibileko planak 

C.4) Herritarrak kontzientziatzea 

D) Berreskuratzea 
eta ebaluatzea 

D.1) Azpiegiturak konpontzeko premiazko obrak 

D.2) Aseguruen sustapena 

D.3) Ikasitakoa ebaluatzea 

A. PREBENTZIO NEURRIAK 

UAKPean jasotako prebentzio-neurrien artean, honako hauek aipatu behar dira: 

A.1) Lurralde-antolamendua: lurzoruaren erabileren mugak urak har dezakeen eremuan. Lurraldea 

urbanizaezina dela irizteko irizpideak. Uholde-arriskua duen eremuan eraikinak altxatzeko 

eraikuntza-irizpideak. Hirigintza: Hirigintza-planteamendua egokitzeko neurriak. Lurralde-

antolamendua da ikuspegi eraginkorrena uholde-arriskua areagotzea prebenitzeko edo, hala 

badagokio, arrisku hori murrizteko, modu jasangarrian, erabilerak kontrolatuz eta uholdeak gera 

daitezkeen eremuetan jarduerak garatzeko irizpideak ezarriz. Neurri hori hiru jarduketek garatzen 

dute:  

 Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduan (JPHE) garatutako araudia aplikatzea, 

hirigintza-txostenak eginez. 

 Jabari publiko hidraulikoaren (JPH) kartografia eta urpean gera daitezkeen eremuak sartzea 

hirigintza-antolamenduko tresnetan. 

 Lehen zikloan egindako giden bidez, Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemak (DJHS) ezar daitezen 

sustatzea. 

A.2) Uholde-arriskuko eremuetan dauden elementuak egokitzeko neurriak, etxebizitza, eraikin 

publiko, sare eta abarretan uholde-gertaeren ondorio kaltegarriak murrizteko eta, hala badagokio, 

birkokatzeko. Demarkazioaren barruan, arrisku handiko eremu batzuetan ezin da arrisku hori 

murrizteko defentsa-proiekturik egin administrazio-mailan, bai ezinezkoa delako jardutea, bai 

egiturazko jarduketak behar direlako. Eremu horietan, elementu zehatzen kalteberatasuna murriztuko 

duten unean uneko egokitzapen-neurriak hartzea planteatzen da. Neurri hori bi jarduketek garatzen 

dute: 

 Instalazioak uholde-arriskura egokitzea. 
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 Uholde-arriskura egokitzeko berariazko programak garatzea identifikatutako funtsezko 

sektoreetan. 

A.3) Uholde-arriskuaren kudeaketari buruzko ezagutza hobetzeko azterlanak egitea. Uholde-arriskua 

gertaera konplexua da, eta oso diziplina desberdinek bat eginez kudeatu behar da: hidrologia, 

hidraulika, geomorfologia, ingeniaritza eta abar. Beraz, funtsezkoa da uholdeei buruzko ezagutza 

teknikoa hobetzea, bai oro har, bai demarkazioaren ezaugarri espezifikoei dagokienez. Neurri hori lau 

jarduketek garatzen dute: 

 I+G+b taldea mantentzea. 

 Uraldien maiztasunak eta magnitudeak kalkulatzeko erabilgarri dauden azterlanak hobetzea. 

 Klima-aldaketak uholdeetan dituen ondorioei buruzko azterlanak. 

 Uholde-arriskua kudeatzeko tresna berriak aztertzea. 

A.4) Jabari publikoa kontserbatzeko programa: ibilguak mantentzeko eta kontserbatzeko programa. 

Jabari publikoa ingurune naturala bada ere, azpiegitura artifizialek (zubiak eta kanalizazioak bereziki) 

eta dauden presio batzuek (adibidez, hondakinen metaketak) beharrezkoa egiten dute mantentze-, 

kontserbazio- eta leheneratze-lan puntualak egitea, bai itsasertzean, bai ibai-ingurunean. Neurri hori 

bi jarduketek garatzen dute:  

 Ibilguak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko programa gauzatzea.  

 Ibilguak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko jardueren ebaluazioa eta jarraipena. 

A.5) Itsasertza kontserbatzeko programa. Neurri horrek itsasertzeko ingurunea zaintzeko jarduketa 

multzo bat jasotzen du, esku-hartze txikien bidez. Neurria esku-hartze bakar batek garatzen du: 

 Itsasertza mantentzeko eta kontserbatzeko programa gauzatzea. 

B. BABES NEURRIAK 

UAKPan jasotako prebentzio-neurrien barruan, honako hauek aipatu behar dira: 

B.1) Arroko neurriak: leheneratze hidrologikoa, baso leheneratzea eta antolaketa 

agrohidrologikoak, ura naturalki atxikitzeko neurriak barne. Jarduketa-mota horren helburua da 

esparru bat ezartzea Uholde Arriskua Kudeatzeko Plan honen barruan, lurzoruaren erabileren 

kudeaketa hobetzea ahalbidetuko duten jarduketak hartzen laguntzeko. Barne sartzen dira:  

 Arro hidrografikoetako lurzoruak kontserbatzeko eta basoaren leheneratze agrohidrologikoa 

egiteko jardunbide egokiak eskuz idaztea. 

 Administrazio hidraulikoen eta baso-administrazioen arteko koordinazioa hobetzea. 

B.2) Uholde-ibilguko eta -lautadako neurriak: ibaiak leheneratzea, ura naturalki atxikitzeko eta 

ibaiertzak basoberritzeko neurriak barne. Lau jarduketaren bidez gauzatuko da. Gai Nagusien 

Eskemak (GNE) ondorioztatzen duenaren arabera, plangintzan landu beharreko alderdietako bat 

demarkazioko ibilguen alterazio hidromorfologikoa da. Kanalizazioek, presek, dikeek eta bestelako 

azpiegitura hidraulikoek ibaiek egokitzeko duten gaitasuna murrizten dute, eta, ondorioz, uraldien 

ondorioak larriagotzen dituzte. Neurri honen helburua da ahal den neurrian ibaien ezaugarri naturalak 

berreskuratzeko eta, horrela, uholdeekiko erresilientzia hobetzeko jarduketak garatzea. Neurri hori 

hiru jarduketek garatzen dute: 
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 Ibaiak leheneratzeko berariazko obrak egitea. 

 Ibaiaren jarraitutasuna hobetzeko eta ibai-eremua berreskuratzeko programa garatzea. 

 Sedimentuen jarraitutasunerako programa garatzea. 

B.3) Erregimen hidrologikoan eragin nabarmena duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak. 

Urtegiek ibaian beherako ibilguan zirkulatzen duten emarietan duten eragin laminatzailea oso 

garrantzitsua izan daiteke, batez ere urtaroen araberako aldaketa handia duten erregulazioetan, ur-

goraldiak direla-eta babes handia izatea dakartenean. Uraldietan jarduteko arau optimoak hartzeak 

nabarmen lagun dezake ibaian beherako kalteak mugatzen. Urtegiak ustiatzeko arauak presaren 

titularrak landu behar ditu, Administrazioak onartu behar ditu, eta, azkenik, ezarri eta interesdunei 

jakinarazi behar zaizkie. Neurri hori bi jarduketek garatzen dute: 

 Onartzeke dauden ustiapen-arauak onartzea eta segurtasun-arau teknikoetara egokitzea.  

 Lehendik dauden arriskugarritasun- eta arrisku-mapak lehentasunezko UAHEetatik gorako 

uretako presa handiek duten hustubide-ahalmenarekin koordinatzea. 

B.4) Azpiegitura linealen drainaketa hobetzea: errepideak eta trenbideak. Urbanizazioak, azpiegitura 

linealek, lurzoruaren erabileren aldaketek eta bestelako jarduketek uholde-mailak alda ditzakete, baita 

fluxuaren zirkulazio-eskemak ere. Jarduketa horiek artifizialki aldatzen dute urpean gera daitezkeen 

eremuen erantzuna, eta ur-goraldien eta horien hondamendi-ondorioak areagotzeko eraile izan 

daitezke. Bereziki, azpiegitura linealek (batez ere lubeta handiek) eta nahikoak ez diren hustubide-

obrek uholdea larriagotu dezakete ibaian gorako uretan, beste eremu batzuetara desbidera dezakete, 

eta uholde-uhin bat eragin dezakete lubeta haustearen ondorioz. Horiez gain, azalera urez gainezka 

dagoen denbora areagotu dezake. Neurri hori bi jarduketek garatzen dute: 

 Uholde-arrisku handia duten zeharkako drainatze-lan eskasen inbentario bat sortzea eta 

mantentzea. 

 Azpiegiturak titularren arabera egokitzea. 

B.5) Ibilguetan, kostaldeko uretan eta uholdeak izateko arriskua duten eremuetan esku-hartze 

fisikoak eskatzen dituzten egiturazko neurriak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar). Egiturazko 

neurriak honako esku-hartze hauek dira: azpiegitura-obrak egitea; horiek uholdeak sortzeko, eragiteko 

eta hedatzeko mekanismoei eragiten diete, eta haien ezaugarri hidrologiko edo hidraulikoak aldatzen 

dituzte, bai eta olatuenak, mareenak edo kostaldeetako higadurarena. Ingurumen-inpaktua 

gorabehera, egiturazko defentsa-neurriak aukera bideragarri bakarra izan daitezke hiri-ingurune 

finkatuetan uholde-arriskua maila onargarrietaraino murriztea lortzeko. Neurri hori lau jarduketek 

garatzen dute: 

 Defentsa-obrak eraikitzearen inguruko kostu-onuraren eta bideragarritasunaren azterketak. 

 Uholdeetatik babesteko luzetarako obrak egitea; horiek ibilguetan, kostaldeko uretan eta 

uholdeak izateko arriskua duten eremuetan esku-hartze fisikoak eskatzen dituzte. 

 Uholdeei aurre egiteko defentsa-obren inbentarioa sortzea eta mantentzea. 

 Uholdeetatik babesteko luzetarako obrak kudeatzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko 

jardunbide egokien eskuliburua egitea. 
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C. PRESTAKETA NEURRIAK 

UAKPn jasotako prestakuntza-neurrien artean, honako hauek aipatu behar dira: 

C.1) Alerta meteorologikoko sistemak ezartzeko edo hobetzeko neurriak, itsas denboraleak 

neurtzeko eta iragartzeko sistemak barne. Demarkazioaren eremuan, batez ere fenomeno 

meteorologikoek eragiten dituzte uholdeak; beraz, kalitatearen iragarpena funtsezkoa da 

prestakuntza-tresnak antolatzeko. Neurria esku-hartze bakar batek garatzen du: 

 AEMETen edukiak hobetzea eta koordinatzea. 

C.2) Neurketa-sistemak eta alerta hidrologikoko sistemak ezartzeko edo hobetzeko neurriak. 

Neurketa eta alerta hidrologikoko sistemak funtsezkoak dira uraldi-gertaerak behar bezala 

aurreikusteko eta uholdeen eragina minimizatzeko. Lehen aipatu bezala, Kantauri Ekialdeko 

Demarkazio Hidrografikoaren eremuan badira uholde-gertaeren kudeaketan eraginkorrak direla 

erakutsi duten neurketa- eta alerta-sistemak, bereziki Babes Zibilari aholkularitza emateko tresna gisa. 

Neurria esku-hartze bakar batek garatzen du: 

 Iragarpen-sistemak mantentzea eta hobetzea, alerta hidrologikoak erabakitzen eta kudeatzen 

laguntzea. 

C.3) Uholdeetako larrialdiei erantzuteko erakundeen plangintza ezartzeko eta hobetzeko neurriak, 

Babes Zibileko Planekin koordinatuta. Uholde bat kudeatzean larrialdi-zerbitzuen eginkizuna 

funtsezkoa da gerta daitekeen uholdearen eragin negatiboa txikiagotzeko. Funtsezkoa da arriskuen 

prebentzioaren inguruko kultura egokia sustatzea, bai azterketari eta alerta goiztiarreko sistemei 

dagokienez, bai herritarrek jarraitu beharreko kontzientziazioari, informazioari eta jarraibideei 

dagokienez. Neurria sei esku-hartzeren inguruan egituratzen da: 

 Babes zibileko planak eguneratzea UAKPekin koordinatuta. 

 Uholde-arriskua duten udalerriei laguntza eta aholkularitza ematea. 

 Udalaren jarduketa-planak lantzea edo eguneratzea uholde-arriskua duten udalerrietan. 

 Informazio Sare Nazionala ezartzea: Uholde Historikoen Katalogoa. 

 Alerta Sare Nazionala ezartzea: alerta hidrologikoak. 

 Babes Zibileko laguntzak, uholde-gertaeren ondoren oneratzeko. 

C.4) Uholdeetarako prestakuntzan kontzientzia publikoa ezartzeko edo hobetzeko neurriak, uholde-

arriskuaren eta autobabes-estrategien pertzepzioa areagotzeko herritarrengan eta gizarte- eta 

ekonomia-eragileengan. Biztanleriaren eta inplikatutako gainerako eragileen artean uholde-arriskua 

hautematea faktore garrantzitsua da arazo horren kudeaketari dagokionez. Arriskuaz informatuta eta 

jabetuta dagoen gizartea prestatuago dago uholdeen ondorioei aurre egiteko, eta errazago hartzen 

ditu autobabeserako neurriak. Neurri hori bi jarduketek garatzen dute: 

 Uholde Arriskua Komunikatzeko Estrategia lantzea. 

 Dibulgazio- eta prestakuntza-jardunaldiak eta -jarduerak egitea. 

 

 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

  217 

D. BERRESKURATZE- ETA EBALUAZIO-NEURRIAK 

D.1) Kaltetutako azpiegiturak konpontzeko larrialdiko obrak, oinarrizko osasun- eta ingurumen-

azpiegiturak konpontzekoak barne. Larrialdiko obrak uholde baten ondoren egiten dira, normaltasuna 

berrezartzeko eta uraldien ondorioz sortutako arriskuak saihesteko (zubiak buxatzea, hautsitako 

babesetatik gainezka egitea eta abar). Neurri hori bi jarduketek garatzen dute: 

 Uholde-gertaeren ondorengo berreskuratze-obrak egitea. 

 Larrialdiko obren jarraipena eta ebaluazioa ibilguetan. 

D.2) Pertsonak eta ondasunak uholdeetatik babesteko aseguruak sustatzea, nekazaritzako 

aseguruak barne. Aseguruak oso tresna eraginkorrak dira kaltetutako eremuetan normaltasunera 

itzuliko direla bermatzeko. Neurri hori hiru jarduketek garatzen dute: 

 Jarduketak aseguru arruntaren arloan. 

 Jarduketak nekazaritzako aseguruaren arloan. 

D.3) Uholde-gertaeren kudeaketatik ikasitakoak ebaluatzea, aztertzea eta diagnostikoa egitea. 

Uholde-arriskua murriztea eta, ondorioz, uholdeak sortutako galerak murriztea funtsezko zereginak 

dira uholde-arriskua kudeatzeko. Uholde-arriskua kudeatzeko zikloan hainbat informazio txertatu 

beharra dago: arriskua ulertzea, zer gerta daitekeen, nola gerta daitekeen, zein azkar gerta daitekeen 

edo bakoitzaren erantzukizuna zein den jakitea. Horrenbestez, gertaera bakoitzaren ondoren, 

ikasitakoak ebaluatzeko aldi bat ireki behar da administrazio arduradunen artean, gabeziak eta 

hobekuntzak identifikatu ahal izateko, lege-, prozedura- edo teknika-aldaketa egokienak sartzeko, 

hurrengo gertaerari baldintza hobeetan aurre egiteko. Neurri hori bi jarduketek garatzen dute: 

 Demarkazioko gertaera garrantzitsuenen analisi-txostena lantzea. 

 Ikasitakoak zabaltzeko jardunaldi teknikoak antolatzea, eta ikasitakoen katalogoa sortzea. 

11.4. Lotura duten beste plan eta programa batzuk 

Zuzeneko nahiz zeharkako harremana duten plan eta programei dagokienez, honako hauek 

nabarmendu behar dira: 

60. taula. Lotura duten Estatuko Administrazio Orokorraren beste plan eta programa batzuk. 

Estatuko Administrazio Orokorra 

Ura 

Trantsizio Ekologikorako Uraren Estrategia 

Arazketa, Saneamendu, Efizientzia, Aurrezte eta Berrerabilpen Plan Nazionala (ASEAB Plana) 

Ibaiak Leheneratzeko Estrategia Nazionala. Horren barruan, Jabari Publiko Hidraulikoa 
Kontserbatzeko eta Hobetzeko Programa 

Hezeguneak Zaintzeko eta Zentzuz Erabiltzeko Espainiako Plan Estrategikoa 

Ur-erregistroak eguneratzea: ALBERCA programa 

“Isurketekiko zero tolerantzia” talka-plana 

Sail ureztatuen Plan Nazionala 

Sail ureztatuak modernizatzeko talka-plana 

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana, 2021-2027 

Uholde-arriskuari aurre egiteko Babes Zibileko Estatuko Plana 

Kostaldeak eta itsas 
ingurunea 

Ipar Atlantikoko Demarkaziorako itsas estrategia 

Itsasertza kutsaduratik babesteko Estatuko Plana 

Estatuko Portuetako ROM programa (Itsas eta Portu Lanetarako Gomendioak) 

Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia (KAEGEE) 
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Estatuko Administrazio Orokorra 

Klima-aldaketa eta 
energia 

Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratua, 2021-2030 

Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala (KAEPN) 

Ingurumena Sustatzeko Planak (ISP) 

Garapen jasangarria 
eta biodibertsitatea 

Ekonomia Zirkularreko Espainiako Estrategia (Espainia Zirkularra 2030) 

Garapen Jasangarriko Espainiako Estrategia 

Aniztasun Biologikoa Kontserbatzeko eta horren Erabilera Jasangarrirako Espainiako Estrategia 

Azpiegitura Berdearen eta Konektibitatearen eta Leheneratze Ekologikoen Estrategia 
Nazionala 

Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Plan Estrategikoa (2011-2017) 

Hezeguneak Zaintzeko eta Zentzuz Erabiltzeko Espainiako Plan Estrategikoa 

Espezie mehatxatuak zaintzeko eta kudeatzeko estrategiak 

Espainian aingira europarra kudeatzeko plana 

Espezie Exotiko Inbaditzaileei buruzko Estrategia Nazionalak 

Zebra Muskuilua kontrolatzeko Estrategia Nazionala 

Basogintza 

Espainiako Basogintza Estrategia 

Espainiako Basogintza Plana (2002-2032) 

Basoberritze eta leheneratze hidrologikoaren, higaduraren kontrolaren eta desertifikazioaren 
kontrako babesaren arloko lehentasunezko Jarduera Plan Nazionala. 

Landa-garapena Landa Garapenerako Programa Nazionala (LGPN) 

Hondakinak 

Hondakinak Prebenitzeko Estatuko Programa, 2014-2020 

Hondakinak Kudeatzeko Estatuko Esparru Plana (HKEEP) 2016-2022 

Espainiako Hondakinen Plan Nazional Integrala (EHPNI) 

Hondakinen mugaz gaindiko lekualdatzeei buruzko Estatuko Ikuskapen Plana 2021-2026 
(HMLEIP) 

Garraioa 
Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitza Plana, 2012-2024 

Estatuko Portuetako Azpiegituren Plan Estrategikoak eta Plan Zuzentzaileak 

Akuikultura 
Espainiaren ekarpena EBko akuikultura jasangarriago eta lehiakorrago baterako jarraibide 
estrategikoei 2021-2030 
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61. taula. Lotura duten Eusko Jaurlaritzaren beste plan eta programa batzuk. 

Eusko Jaurlaritza 

Ura 

Euskal Autonomia Erkidegoko Edateko Uraren Informazio Sistema (EKUIS) 

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana, 2021-2027 

Uholde Arriskuaren aurkako Larrialdi Plan Berezia 

Klima-aldaketa eta 
energia 

2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia 

Euskadiko Energia Estrategia 2030 

Trantsizio Energetikorako eta Klima Aldaketarako Plana 2021-2024 

Lurraldearen 
antolamendua 

Lurraldearen Antolamenduko Gidalerroak eta Lurraldeko Zatikako Planak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren 
aldaketa 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa 

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde Plan Sektoriala 

Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza 
Ekipamenduak Sortzeko Lurraldearen Plan Sektoriala 

Garapen jasangarria 
eta natura-
ingurumena 

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia, 2030 

EcoEuskadi 2020 Estrategia 

Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) 

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 

Euskadiko Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren Plan Estrategikoa 2024 

Ingurumena Ikuskatu eta Kontrolatzeko Plana 2019-2026 

Espezie Mehatxatuak Kudeatzeko Planak 

EAEko Aingira Europarra Berreskuratzeko Kudeaketa Plana  

Euskal Autonomia Erkidegoan Zebra-muskuilua Kontrolatzeko Ekintza Plana. 

Natura Baliabideak Antolatzeko Planak eta Espazio Babestuen Erabilera eta Kudeaketa 
Zuzentzeko Planak 

Euskadiko EBBEak eta KBEak kontserbatzeko eta kudeatzeko Planak 

Berpiztu programa, Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko 2020-2024 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako Ingurumen Esparru Programa eta 2030erako 
Biodibertsitate Estrategia 

Ingurumen-hezkuntzako AZTERTU programak: Azterkosta, Ibaialde eta Aztertu 

Basogintza Euskadiko Baso Plangintza (1994-2030) 

Landa-garapena Euskadiko Landa Garapenerako Programa (2014-2020) 

Hondakinak 
Hiri-hondakinak planifikatzeko eta kudeatzeko gidalerroak 

Euskal Autonomia Erkidegoaren Hondakinak Prebenitzeko eta kudeatzeko Plana 2020 
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62. taula. Lotura duten Nafarroako Gobernuaren beste plan eta programa batzuk. 

Nafarroako Gobernua 

Ura 

Uraren kudeaketa eta erabilera jasangarrirako estrategia Nafarroan 

Hiri Erabilpeneko Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailea 

Nekazaritzako nitratoen ondoriozko uren kutsadura murrizteko Jarduketa Plana 

Ureztalurren Foru Plana 

Nafarroako Foru Komunitateko Uholde Arriskuaren aurkako Babes Zibileko Plan Berezia 

Klima-aldaketa eta 
energia 

KLINA. Nafarroaren bide-orria klima aldaketaren aurka 

2030erako Nafarroako Energia Plana 

Lurraldearen 
antolamendua 

Nafarroako Lurralde Estrategia 

Lurralde Antolatzeko Planak 

Toki Azpiegituren Plana 

Garapen jasangarria 
eta natura-
ingurumena 

Aniztasun Biologikoa Kontserbatzeko eta horren Erabilera Jasangarrirako Nafarroako Estrategia 

Nafarroako KBEak kontserbatzeko eta kudeatzeko Planak 

Espezie mehatxatuak berreskuratu eta kontserbatzeko planak 

Nafarroako Salmonidoen Arrantza Antolatzeko Plan Zuzentzailea 

Nafarroako Nekazaritza eta Ingurumen Neurrien Plana 

Basogintza 
Nafarroako Basogintza Plana 

Larrialdi Plan Berezia Basoko Suteetan 

Landa-garapena Nafarroako Landa Garapenerako Programa 2014-2020 

Hondakinak Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratua 

 

63. taula. Lotura duten Gaztela eta Leongo beste plan eta programa batzuk. 

Gaztela eta Leongo Junta  

Ura 

Uholde-arriskuei aurre egiteko Gaztela eta Leongo Erkidegoko Babes Zibileko Plana 

Gaztela eta Leongo uren saneamendu- eta arazketa-plana 2007-2015 

Hiri Azpiegitura Hidraulikoen Plan Zuzentzailea 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-jatorria duten iturrietatik datozen nitratoek kutsa ditzaketen 
eremuetan jarduteko programak 

Klima-aldaketa eta 
energia 

Klima Aldaketarekiko Eskualdeko Estrategia 2009-2012-2020 

Gaztela eta Leongo Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Estrategia 

Lurraldearen 
antolamendua 

Gaztela eta Leongo Lurraldearen Antolamendurako Oinarrizko Gidalerroak 

Garapen jasangarria 
eta natura-
ingurumena  

Gaztela eta Leongo Garapen Jasangarrirako Estrategia: Agenda 21  

Espezie Mehatxatuak Berreskuratzeko Planak eta Espezie Mehatxatuak Kontserbatzeko eta 
Kudeatzeko Planak 

Gaztela eta Leongo Natura Baliabideak Antolatzeko Planak 

Basogintza Gaztela eta Leongo Basogintza Plana 

Landa-garapena Gaztela eta Leongo Landa Garapenerako Programa 2014-2020 

Hondakinak 
Gaztela eta Leongo Hondakinen Plan Integrala 

Gaztela eta Leongo Hiri Hondakinen eta Ontzien Hondakinen Eskualde Plan Sektoriala 
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64. taula. Lotura duten Foru Aldundien beste plan eta programa batzuk. 

Foru Aldundiak  

Ura 

Arabako Lurralde Historikoko Hornidura eta Saneamenduko Plan Zuzentzailea 2016-2026 

Oztopoak Iragazkortzeko Gipuzkoako Plan Zuzentzailea 

Foru Aldundien jarduketa-programak obra hidraulikoen arloan 

Klima-aldaketa eta 
energia 

Gipuzkoako Klima Aldaketaren aurkako Borroka Estrategia 2050 

Bizkairako Energia Jasangarriko Estrategia (BEJE 2020) 

Gipuzkoa Energia Foru Plana (2011-2015) 

Arabako Energia Berriztagarriak Sustatzeko eta Garatzeko Mugarri Plana 2010-2020 

Garapen jasangarria 
eta natura-
ingurumena 

Bizkaia 2021 programa (2011-2016) 

Jasangarritasunean hezteko Bizkaiko Ekintza Programa (JHBE) 

Gipuzkoako uraren erabilera jasangarriari buruzko gidalerroak 

Gipuzkoako toki-ekintzako planak betetzeari buruzko urteko ebaluazioaren euskarri-programa 

Arabako Lurralde Historikorako Garapen Jasangarrirako Plan Estrategikoa 

Mehatxupean dauden espezieentzako berariazko kudeaketa-planak 

KBEak eta EBBEak kontserbatzeko eta kudeatzeko Planak 

Hondakinak 

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2005-2016 

Bizkaiko Hiri Hondakinen Aurrezaintzarako Plana 2010-2016 

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala 2019-2030 

Arabako Hiri Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030 Plana 

 

65. taula. Hornidura eta saneamendua kudeatzen duten erakundeekin eta toki-erakundeekin lotura duten beste plan eta 
programa batzuk. 

Hornidura eta saneamendua kudeatzen duten erakundeak eta toki-erakundeak 

Ura 

Hiri-saneamenduko kolektoreetara isurketak egiteko ordenamenduari buruz indarrean 
dauden ordenantzak eta erregelamenduak 

EAEko edateko uraren hornidurak kontrolatzeko eta kudeatzeko programak 

Erakunde kudeatzaileen jarduketa -programak obra hidraulikoen arloan 

Urdaibaiko Saneamenduaren Lurralde Ekintzako Plana 

Urdaibai Biosfera Erreserbako ur-hornikuntzaren Lurralde Ekintza Egitasmoa 
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12. NEURRIEN PROGRAMA 

12.1. Sarrera 

Ingurumen-helburuak lortzeko, eskariei erantzuteko eta muturreko gertaerak kudeatzeko xedearekin, 

memoria honetako 9. eta 5. kapituluetan azaldutako informazioaren arabera, Plan Hidrologiko 

honetan agintaritza eskudunek sustatutako neurrien programa guztien laburpena jaso dugu. Programa 

horiek ULTBaren 92 quater artikuluan aipatzen dira. 

Aurreikusitako helburuak lortzeko hartutako neurrien programen laburpena arroko plan hidrologikoen 

nahitaezko edukietako bat da, ULTBaren 42.1.g artikulua aipatzen den moduan. 

Plan hidrologikoaren berrikuspen honekin batera doan programaren berezitasunak, agintaritza 

eskudunek 2027ko erronkari aurre egiteko duten anbizioari eta aplikatu beharreko arauek ezartzen 

dituzten neurrien orientazioari buruzko betekizunei buruzkoak, azalduta daude memoria honetako 

1.1.6 atalean. Horren guztiaren ondorio gisa, jarraian adierazten diren diseinu-irizpideak ezarri dira. 

Neurrien Programaren dokumentuan irizpide horiei buruzko azalpen zabalagoa aurki daiteke.  

a) Jarduera espezifikoak diren neurriak 

 Neurri bat erantzun generiko bat da (adibidez: hiri-aglomerazio bateko hondakin-uren 

tratamendua hobetzea), eta ez du zertan bat etorri kontratazio-espediente bakar batekin.  

 Neurri bakoitzak, hala badagokio, espazioan kokatuta egon behar du; gutxienez, 

katalogatutako presio baten eta ur-masa baten gainean jardun behar du, eta ahal den 

guztia dokumentatu behar da, PHweb datu-basean ezarritako eskakizunen arabera. 

 Komeni da neurriek 2022-2027 aldirako aurrekontu bat eta esleitutako agintari eskudun 

bat izatea. Gainera, finantzaketan parte hartzen duten administrazioei buruzko 

informazioa izatea komeni da.  

 Tartean diren administrazio eskudunek plan hidrologiko honetan esleitzen zaien neurri-

sorta ezagutzen eta beren gain hartzen dute. 

b) Arau-tresna orokorrak diren neurriak. 

Gai honen garrantzia eta hedadura direla-eta, kapitulu honetan laburbildutako informazioa Neurrien 

Programaren berariazko dokumentuan osatzen da. Dokumentu horretan, eduki bereziak garatzen dira 

eta aurrerago aipatzen diren zerrendak eta eranskinak sartzen dira. Eduki batzuk Plan Hidrologiko 

honen Araudiaren dokumentuan ageri dira, bereziki arroko erakundeak jabari publiko hidraulikoaren 

kudeaketa eta babesa hobetzeko sustatzen dituen tresna orokorreko neurriak. 
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12.2. Datu orokorrak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Neurrien Programaren egitura Gai Nagusien Eskeman 

(GNE) ezarritakoa oinarri hartuta diseinatu da. Horrela, neurriak kategoria hauetan multzokatu dira, 

plan hidrologikoak lortu nahi dituen helburuen arabera: 

I. Ingurumen-helburuak betetzea. Barne hartzen dira alterazio fisiko-kimikoek (batez ere, 

saneamendu- eta arazketa-zerbitzuak bermatzera bideratutako neurriak) eta 

hidromorfologikoek ingurune hidrikoan eragindako afekzioei buruzko neurriak eta ingurune 

urtarraren biodibertsitatearekin lotutakoak (ekosistema urtarrak eta horien biodibertsitatea 

leheneratzeko eta babesteko neurriak). 

II. Eskariei erantzutea eta erabilera arrazionalizatzea. Hiri-eskariaren eta gainerako erabileren 

kalitate- eta berme-maila egokiari eusteko beharrezkoak diren neurriak jasotzen dira, 

gutxieneko emari ekologikoak ustiapen-sistemei ezarritako murrizketa gisa errespetatuz; 

alegia, horniduren segurtasun hidrikoarekin lotutako neurriak. 

III. Muturreko gertaerekiko segurtasuna. Muturreko gertaeren eraginak prebenitzera eta 

murriztera bideratutako neurriak sartzen dira, batez ere uholdeen eta lehorteen aurreko 

erresilientzia hobetzea. 

IV. Gobernantza eta ezagutza. Ur-ingurunearen ezagutza hobetzera bideratutako 

digitalizazioarekin, proiektu berritzaileekin eta azterlanekin lotura duten neurriei buruzkoa da, 

baita administrazio-, antolamendu- eta kudeaketa-gaiei buruzkoa ere. 

Helburu-talde horietako bakoitza, aldi berean, gai nagusietan sailkatzen da, GNEren egiturari jarraiki, 

eta gai garrantzitsuak, berriz, neurriak jasotzen dituen jarduera-ildoetan. 

Hurrengo taulan, neurrien programa honen egitura jaso da, gai nagusi bakoitzaren jarduera-ildoekin; 

ildo horiek zehatz-mehatz deskribatzen dira hurrengo ataletan. 
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66. taula. Neurrien programaren egitura. Gai nagusiak eta jarduera-ildoak. 

Helburua Gai nagusia Jarduera-ildoa 

I. Ingurumen-
helburuak 
betetzea 

1 

Hiri-kutsadura 

(Saneamendu- eta 
arazketa-zerbitzuen 
bermea) 

Arazketa-azpiegitura berriak ezartzea 

Lehendik dauden saneamendu- eta arazketa-sistemen eraginkortasuna hobetzea, 
egoera berrietara eta trantsizio hidrikoko helburuetara egokitzeko 

Hiri-aglomerazioak integratzeko saneamendu-kolektore berriak ezartzea, horien 
lurralde-antolaketa eta isurketen kudeaketa optimizatuz 

Saneamendu-sareko gainezkatzeak kontrolatzeko neurriak 

Bestelako saneamendu- eta arazketa-neurri batzuk 

2 

Industria-isuriek 
eragindako kutsadura 
puntuala 

(Saneamendu- eta 
arazketa-zerbitzuen 
bermea) 

Industriako hondakin-uren saneamendu- edo arazketa-jarduketak. 

Administrazioek industria-sektoreari laguntza ematea, prozesuak eta isurketak 
hobetzeko.  

Isurketen jarraipena eta kontrola egiteko lanak 

Isurketak hobetzeko eta erabilgarri dauden teknika onenak aplikatzeko azterlanak 

3 Kutsadura lausoa 

Jardunbide egokien kodeak eta ekoizpen jasangarriko beste neurri batzuk 

Baso-presioa arintzeko berariazko neurriak 

Abeltzaintza-presioa arintzeko berariazko neurriak 

Beste administrazio- eta kudeaketa-neurri batzuk 

I. Ingurumen-
helburuak 
betetzea 

4 
Beste kutsadura-iturri 
batzuk 

Lurzoru kutsatuekin eta zabortegiekin lotura duten presioak arintzeko neurriak 

Uretan zaborrak egotearen inguruko neurriak 

Bestelako kutsadura-iturriekin lotura duten beste azterketa batzuk 

Ur-masak beste kutsadura-iturri batzuetatik babesteko neurriak 

5 

Alterazio morfologikoak 

(Ur-ekosistemak eta 
horien biodibertsitatea 
leheneratzea eta 
babestea) 

Azaleko ur-masak degradazio morfologikotik babesteko neurriak 

Ibaiertzak eta barrualdeko hezeguneak leheneratu eta birgaitzeko  neurriak 

Estuarioak eta kostako eremuak leheneratu eta birgaitzeko neurriak 

Presa txikiak kentzea edo horien ingurumen-egokitzapena egitea 

6 

Emari ekologikoen 
erregimena ezartzea 

(Ur-ekosistemak eta 
horien biodibertsitatea 
leheneratzea eta 
babestea) 

Emari ekologikoei eragiten dieten harguneak dituzten hornidura-sistemak indartzea 

Emari ekologikoen erregimenak betetzen direla egiaztatzeko jarraipen-programak 

Emari ekologikoen erregimenaren doikuntza eta hobekuntza 

7 

Espezie aloktono 
inbaditzaileak 

(Ur-ekosistemak eta 
horien biodibertsitatea 
leheneratzea eta 
babestea) 

Estrategia eta plan integratuak lantzea 

Espezie inbaditzaileak kontrolatzeko edo desagerrarazteko neurriak 

Zebra-muskuiluaren jarraipena eta kontrola egiteko neurriak 

8 

Habitata eta eremu 
babestuei lotutako 
espezieak babestea 

(Ur-ekosistemak eta 
horien biodibertsitatea 
leheneratzea eta 
babestea) 

Habitatak eta espezieak babesteko neurriak 

Natura 2000 Sareko espazioak kontserbatzeko neurriak 

Ur-erreserbak kudeatzeko neurriak 

II. Eskariei 
erantzutea 
eta erabilera 
arrazionalizat
u 

9 

Hiri-hornidura eta 
biztanleria sakabanatuaren 
hornidura 

(Segurtasun hidrikoa) 

Hornidura-sistemetan kudeaketa eta efizientzia hobetzea 

Azpiegitura berriak hornidurarako edo daudenak sendotzeko 

Hiri-horniduretan uren kalitatea babesteko neurriak 
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Helburua Gai nagusia Jarduera-ildoa 

10 

Klima-aldaketaren 
aurreikuspenetara 
egokitzea 

(Segurtasun hidrikoa) 

Klima-aldaketaren ondorioei buruzko azterketak 

Klima-aldaketara egokitzeko neurriak 

Klima-aldaketa arintzeko neurriak 

Sentsibilizazioa eta prestakuntza klima-aldaketaren inguruan 

11 

Uraren beste erabilera 
batzuk 

(Segurtasun hidrikoa) 

Hondakin-urak leheneratzea sustatzeko neurriak 

Efizientzia hobetzeko eta erabilera optimizatzeko neurriak 

III. Muturreko 
gertaerekiko 
segurtasuna 

12 

Uholdeak 

(Uholdeekiko erresilientzia 
hobetzea) 

Prebentzio-neurriak 

Babes-neurriak 

Prestaketa-neurriak 

Berreskuratze- eta ebaluazio-neurriak 

13 
Lehorteak 

(Segurtasun hidrikoa) 

Lehorte- eta eskasia-adierazleen jarraipena 

Lehorte-egoeretarako larrialdi-planak 

14 

Beste fenomeno kaltegarri 
batzuk 

(Segurtasun hidrikoa)  

Azpiegituren segurtasuna bermatzeko neurriak 

Ustekabeko kutsaduraren inpaktuak prebenitzeko eta murrizteko neurriak 

IV. Ezagutza 
eta 
gobernantza 

15 
Administrazioen arteko 
koordinazioa eta 
kudeaketa 

Administrazioen arteko koordinazio-lanak 

Administrazio hidraulikoaren kudeaketa-lanak 

16 Kostuak berreskuratzea Kostuak eta finantzaketa berreskuratzea 

17 

Ezagutza hobetzea 

(Digitalizazioa, proiektu 
berritzaileak eta 
azterlanak) 

Kontrol- eta jarraipen-sareak 

Ezagutza hobetzeko azterlanak 

18 
Sentsibilizazioa, 
prestakuntza eta parte-
hartze publikoa 

Ur-ingurune hidrikoarekin lotura duen biodibertsitateari buruzko dibulgazioa eta 
ingurumen-hezkuntza 

Komunikazioarekin eta dibulgazioarekin lotura duten jarduerak 

Parte-hartze publikoa 
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67. taulak eta 189. irudiak helburu taldeen araberako inbertsioen banaketaren laburpena erakusten 

dute. 

67. taula. Neurrien programa. 2027rako aurrekontua, helburu-taldeen arabera. 

Helburuak 
2027 horizontea 

Inbertsioa (M€) % 

I. Ingurumen-helburuak betetzea 554,1 % 59 

II. Eskariei erantzutea eta erabilera arrazionalizatzea 230,0 % 25 

III. Muturreko gertaerekiko segurtasuna 113,1 % 12 

IV. Gobernantza eta ezagutza 41,8 % 4 

GUZTIRA 939,0 % 100 

 

189. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko neurrien programa. 2027rako aurrekontua neurri-moten 
arabera. 

Bestalde, 190. irudian eta 68. taulan finantza-erakundeen taldekako inbertsioak jaso dira. 
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190. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko neurrien programa. 2027rako horizonteko inbertsioa, neurriak 
finantzatzen dituzten erakundeen arabera. 

68. taula. Neurrien programa. 2027rako aurrekontua, neurriak finantzatzen dituzten erakunde-taldeen arabera. 

Erakunde finantzatzaileen taldeak 

2027 horizontea 

Inbertsioa 
(M€) 

% 

Estatuko Administrazio Orokorra 

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa 

272,7 29 

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioa 

7,6 1 

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA, GUZTIRA 280,3 30 

Euskal Autonomia Erkidegoa 

Eusko Jaurlaritza 224,1 24 

Foru Aldundiak 46 5 

Hornidura eta saneamenduko erakunde 
kudeatzaileak 

312,7 33 

Besteak 65,2 7 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA, GUZTIRA 648,0 69 

NAFARROAKO GOBERNUA 10,7 1 

GUZTIRA 939,0 100 

Laburbilduz, 2027rako Neurrien Programak aurreikusitako inbertsioa 939 milioi eurokoa da; hau da, 

urtean 157 milioi euro inguruko ratioa, gutxi gorabehera. 

Horrez gain, programak hainbat arrazoirengatik Plan Hidrologiko honetan burutu ezin izango diren 

jarduketak identifikatzen ditu. 453,95 milioi euro dira, batez ere Estatuko Administrazio Orokorraren 

erantzukizunekoak diren neurriei dagozkienak, eskariei erantzutearekin eta muturreko gertaerei aurre 

egiteko segurtasunarekin lotura dutenak, eta Plangintza Hidrologikoaren ondorengo horizonteetara 

eramango da. 

30%

25%5%

33%

7%

Estatuko Administrazio Orokorra Autonomia Erkidegoetako Gobernuak

Aldundiak Hornidura eta saneamenduko erakunde kudeatzaileak

Beste administrazio batzuk
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Jarraian, Uraren Euskal Agentziak parte hartzen duen euskal erakundeei dagozkien inbertsioak 

aurkezten dira, 259,1 milioi euro, Uraren Euskal Agentziaren inbertsio-kategoriaren arabera. 

69. taula. Uraren Euskal Agentziak parte hartzen duen euskal erakundeen inbertsioak. 2027rako aurrekontua, inbertsio-
kategorien arabera. 

Inbertsio-kategoria 
2022-2027 horizontea 

Inbertsioa (M€) % 

1. Saneamendu- eta arazketa-zerbitzuen bermea 107,5 41 

2. Ur-ekosistemak eta horien biodibertsitatea leheneratzea eta 
babestea 

35,2 14 

3. Segurtasun hidrikoa 1,6 1 

4. Uholdeekiko erresilientzia hobetzea 93,4 36 

5. Digitalizazioa, proiektu berritzaileak eta azterlanak 21,4 8 

GUZTIRA 259,1 100 

 

Jarraian, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Uraren Zuzendaritza 

Nagusiari dagozkion inbertsioak jaso dira (kasu honetan urtekotuak), bere inbertsio-kategoriaren 

arabera; 272,8 milioi euro. 

70. taula. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Uraren Zuzendaritza Nagusiaren inbertsioak. 
2027rako aurrekontua, inbertsio-kategorien arabera. 

Inbertsio-kategoria 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Inbertsioa 

guztira 
2022-2027 

1- Azterlan orokorrak // Plangintza 
hidrologikoa 

0,03 0,04 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,52 

2- JPHaren kudeaketa eta administrazioa 0,08 0,39 0,41 0,33 0,30 0,30 0,30 2,03 

3- Jarraipen eta informazio hidrologikoko 
sareak 

0,66 0,67 0,72 0,55 0,55 0,55 0,55 3,60 

4- JPHa leheneratzea eta kontserbatzea 1,25 1,25 2,53 2,28 0,53 0,53 0,53 7,65 

5- Uholde-arriskuaren kudeaketa 0,05 0,00 0,03 0,34 0,37 0,34 0,03 1,10 

6.3- Sanemanedu- eta arazketa-azpiegiturak 9,96 26,42 32,20 32,18 44,59 48,82 33,60 217,80 

6.7- Beste azpiegitura batzuk 0,00 1,00 8,00 9,00 9,50 9,50 3,00 40,00 

7- Azpiegituren segurtasuna 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 

Guztira orokorra 12,03 29,78 44,01 44,81 55,90 60,06 38,01 272,80 
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13. ARAUDIA 

Araudia da, neurrien programarekin batera, plan hidrologikoaren dokumentu garrantzitsuena. 

Araudiaren edukia Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduko (PHE) 81. artikuluak arautzen du, eta 

demarkazio hidrografikoko edo horren ur-masa jakin batzuetako berariazko xedapenak jasotzen ditu; 

horiek, araudi orokorrarekin batera, plangintza hidrologikoaren helburuak lortzera bideratutako uren 

kudeaketa egokia garatzea ahalbidetuko dute. 

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, lehen ziklokoaren oso antzekoa zen bigarren zikloko 

araudiaren edukiak berrikusi dira, ia 10 urtez aplikatu izanaren esperientzia kontuan hartuta. 

Berrikuspen hori sinplifikazioaren premisarekin egin da. Alde batetik, artikuluak murriztu egin dira, 

besteak beste aurreko zikloan onartutako xedapen orokor berriak kontuan hartuta, eta, ondorioz, 

araudiak jasotako edukiak murriztu eta sinplifikatu egin dira. Horixe da uholde-arriskuaren kudeaketari 

buruzko xedapenen kasua. Bestalde, garrantzi txikiko baina demarkazioan oso ohikoak diren hainbat 

jarduketaren administrazio-izapidetzea sinplifikatzeko erregulazioak sartu dira; horrek, administrazio 

hidraulikoek herritarrei erantzuteko denborak hobetu beharko lituzke eta administrazioen baliabideen 

erabilera optimizatu beharko luke. Gainera, beste xedapen batzuk sinplifikatu dira, hala nola ustiapen-

sistemen deskribapenari eta baliabideen esleipenari buruzkoak. 

Horrez gain, ur-masei buruzko eduki guztiak berrikusi eta eguneratu dira; besteak beste, ur-masa 

horien identifikazioa, horien ingurumen-helburuak eta horien emari ekologikoen erregimenak. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Araudiak, horrela berrikusita, 10 kapitulu ditu 

(eranskin batzuekin osatuak), eta edukia honela dago laburbilduta: 

 Atariko kapituluan planaren lurralde-eremua eta ustiapen-sistemak zehazten dira. 

 I. kapituluak, “Ur-masen definizioa” izenekoak, bi atal ditu: lehenengoan, azaleko ur-masak eta 

horien tipologiak identifikatzen dira, eta adierazleak, erreferentzia-baldintzak eta egoera-moten 

arteko mugak ezartzen dira. Bigarren atalak lurpeko ur-masen identifikazioa jasotzen du, baita 

horietako bakoitzean hartutako atalase-balioak ere. 

 II. kapituluak, erabileren lehentasunari eta bateragarritasunari buruzkoak, uraren erabileren 

arteko lehentasun-ordena zehazten du. 

 III. kapituluak emari ekologikoen erregimenak ezartzen ditu. Horiek, demarkazioko ibaien 

kategoriako ur-masa eta tarteko ur-masa guztietarako gutxieneko emari ekologikoak barne 

hartzen dituzte, bai egoera hidrologiko arruntean, bai lehorte luzeko egoeretan. Halaber, 

erregimenaren beste elementu batzuk (emari ekologiko maximoak) ezartzen dira erregulazio-

egitura garrantzitsuak dituzten ibaien kategoriako ur-masetarako. 

 IV. kapituluak ustiapen-sistema bakoitzerako baliabideen esleipena zehazten du, eta hiri-

hornidurarako zein beste erabilera batzuetarako ur-zuzkidurak ezartzen ditu. 

 V. kapituluak demarkazioko Eremu Babestuen Erregistroa osatzen duten eremuak biltzen ditu, eta 

eremu horiek babesteko araubidea zehazten du. 

 VI. kapituluak, demarkazioko ur-masen eta eremu babestuen ingurumen-helburuak zehazten ditu. 



2022-2027 Plan Hidrologikoa-Memoria 

230 

 VII. kapituluak, “Ur-masak babesteko neurriak” izenekoak, hainbat atal ditu honako hauei 

buruzkoak: jabari publiko hidraulikoaren erabilera eta emakidak eta baimenak; lurpeko urak 

babesteari buruzko neurriak; uholde eta lehorteen aurkako babesari buruzko neurriak; 

itsas/lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan baimenak emateko arauak; 

isurketak; ur-masen egoera babesteari buruzko beste neurri batzuk; eta ur araztuak 

berrerabiltzeari buruzko neurriak.  

 VIII. kapitulua Neurrien programari buruzkoa da. Horretan, aurreikusitako inbertsioak laburbiltzen 

dira, hainbat neurri-tipologiatan sailkatuta. 

 IX. kapituluak hainbat alderdi biltzen ditu honako hauekin lotuta: parte-hartze publikoa 

gauzatzeko antolaketa eta prozedura; agintari eskudunak identifikatu, gardentasuna eta 

herritarren kontzientziazioa sustatu; eta eskaria kudeatzeko planak. 

 X. kapituluak plan hidrologikoaren jarraipen eta berrikuspenarekin lotutako alderdiak jasotzen 

ditu. 
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14. PARTE-HARTZE PUBLIKOA 

14.1. Sarrera 

ULTBaren 42.1.i artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Plan Hidrologikoak informazio publikoa eta kontsulta 

egiteko hartutako neurrien laburpena, horien emaitzak eta kontsultaren ondorioz planean bertan 

egindako aldaketak jaso behar ditu. 

Kapitulu honetan Plana egiteko hiru faseetan egindako ekintzak azaltzen dira: Plan Hidrologikoaren 

Hasierako Dokumentuak, Gai Garrantzitsuen Eskema eta Plan Hidrologikoaren Proiektuaren 

Proposamena.  

 

191. irudia. Inplikazio-mailak parte-hartze publikoan. 

Aplikagarria den araudiak ezarritakoaren arabera prestatutako Hasierako Dokumentuak eta Gai 

Garrantzitsuen Eskemaren kontsulta publikoa 2019ko apirilaren 20an eta 2020ko urriaren 30ean 

amaitu zen, hurrenez hurren. Ondoren, sei hilabetez jendaurrean jarri zen bat eginez Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren Proiektuaren Proposamenarekin, 

2021eko ekainaren 21eko EHAAn argitaratutako Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren 

2021eko ekainaren 7ko Ebazpenarekin (erkidego arteko eremua), eta Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 

iragarkiarekin (2021eko ekainaren 22ko EAAn argitaratua) (erkidego arteko eremua). Baina parte-

hartze publikoa ez da dokumentu jakin batzuk kontsultatzera mugatzen; aitzitik, etengabe jardungo 

duen Plan Hidrologikoa egiten laguntzeko tresna izan nahi du. Gai hori Jabari Publiko Hidraulikoaren 

Erregelamenduaren 72. artikulutik 75.era bitartekoetan garatzen da. Artikulu horiek Parte-hartze 

Publikoko Proiektu bat formulatzeko betebeharra adierazten dute, eta hiru partaidetza-maila 

bereizten dituzte: informazio publikoa, kontsulta eta parte-hartze aktiboa. 

Parte-hartze publikoa gauzatzeak esan nahi du behar bezala informatuta egongo den herritarren iritzia 

aintzat hartzea, eta plan hidrologikoak egitean eta berrikustean iritzi hori kontuan hartzea. Horrela, 

plangintza parte-hartzaile aktiboa eta soziala lortuko da, non herritarren iritzia kontuan hartuko den. 

Herritarrek funtsezko pieza izan behar dute plangintza-prozesuaren puzzlean, gaietan inplikatuz eta 

konponbidean lagunduz. 
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Arroetako plan hidrologikoen egitura formala zehazten duen PHEren 81. artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologiko honen Araudiaren dokumentuan herritarren parte 

hartzeari buruzko atal bat jasotzen da.  

Memoria honen XI. eranskinak xehetasun handiagoz garatzen ditu atal honetan deskribatutako 

alderdiak, eta gauzatutako kontsulta-faseetan emandako informazio osagarria jasotzen du, bereziki 

aurkeztutako alegazioak eta parte hartzeko tailerretan eta beste ekimen batzuetan jasotako 

proposamenen azterketa-txostenak. 

14.2. Prozesu parte-hartzailearen antolaketa orokorra 

14.2.1. Hasierako Dokumentuen prozesu pate-hartzaile publikoa 

Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduko 76. artikuluak jasotzen du plangintza-prozesu berri 

honen lehen mugarria “Hasierako Dokumentuak” deiturikoen multzoa dela. Dokumentu horiek 

programa, egutegia, demarkazioari buruzko azterketa orokorra eta kontsulta-formulak barne hartzen 

dituzte. 

Erregelamendu horren 77.5 artikuluan oinarrituta, Hasierako Dokumentuak 2018ko urriaren 20tik 

2019ko apirilaren 20ra bitartean jendaurrean jarri ziren, Uraren Zuzendaritza Nagusiak (UZN) 2018ko 

urriaren 19ko BOEn argitaratutako iragarkiaren arabera (erkidego arteko eremua), eta Uraren Euskal 

Agentziako zuzendari nagusiak data bereko EHAAn argitaratutako iragarkiaren arabera (erkidego 

barruko eremua). 

Jendaurreko kontsulta ahalik eta eraginkorrena izan zedin, hainbat ekintza egin ziren dokumentuak 

jendaurrean jartzea errazteko eta dokumentuak ezagutarazteko, besteak beste: 

 BOEn eta EHAAn argitaratzea. 

 Hasierako dokumentuei buruzko dibulgazio-liburuxka, dokumentuen berri emateko eta parte 

hartzeko jardunaldietarako. 

 Dokumentuen berri emateko eta horien inguruan parte hartzeko jardunaldia, Bilbon, 2019ko 

martxoaren 14an. 

 Dokumentuen berri emateko eta horien inguruan parte hartzeko jardunaldia, Bilbon, 2019ko 

martxoaren 26an. 

 Prentsa-oharrak eta albisteak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal 

Agentziaren webguneetan.  

 Administrazio Hidraulikoen eta Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren web-orrietan 

dokumentuetarako esteka sartzea. 

 Proposamenak, oharrak eta iradokizunak bidaltzeko tresna elektronikoak gaitzea (posta 

elektronikoko helbideak, foro birtuala “IREKIA”n eta Twitterren). 
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Jendaurreko aldian, 6 ekarpen-dokumentu jaso ziren, hainbat alderdiri buruzkoak, hala nola: presioak 

eta Natura 2000 Sarea; Hasierako Dokumentuek (HD) ondare-intereseko elementuak kontuan hartzea; 

plangintza hidrologikoaren hurrengo faseetan erabili beharreko informazioa jasotzen zen; urak 

babesteari buruzko alderdi batzuk indartzea iradokitzen zuten; demarkazioari eta parte-hartze 

publikoaren inguruko azterketa orokorrari buruzko balorazioak ematen ziren; eta sektore 

hidroelektrikoaren jasangarritasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoari buruzko alderdiak 

proposatzen zituzten. 

  

192. irudia. Hasierako dokumentuen berri emateko eta horien inguruan parte hartzeko jardunaldiak Bilbon (ezkerrean) eta 
Donostian (eskuinean). 

Jasotako 6 ekarpen-dokumentuek biltzen zituzten berariazko 22 gaietatik, 21 (% 95) positiboki 

baloratu ziren, eta Hasierako Dokumentuak aldatzea ekarri zuten, edo plangintza-prozesuaren 

hurrengo faseetara eraman ziren, ekarpen horien izaera aintzat hartuta. Gainerako gaiak, guztizkoaren 

% 5, positiboki baloratu baziren ere, ezin izan zen dokumentazioan sartu, plangintza hidrologikoaren 

helburuekin zuzeneko loturarik ez zutelako. 

Hasierako Dokumentuen bertsio kontsolidatuan, arestian aipatutako ekarpenen ondorioz egindako 

aldaketez gain, parte hartzeko tailerretan egindako proposamenak sartu ziren, baita informazioa 

eguneratzearen eta hobetzearen ondoriozko aldaketak ere. Halaber, Hasierako Dokumentuen 

kontsultarako eta parte-hartze publikorako prozesuari buruzko berariazko eranskin bat gehitu zen; 

horretan, informazio xehatu guztia jasotzen zen. 

14.2.2. Gai Nagusien Eskemako parte-hartze publikoko prozesua 

2022-2027 Plan Hidrologiko berriaren aurretik egin zen Gai Nagusien behin-behineko Eskemaren 

(GNbE) jendaurreko kontsultako prozesua 2020ko urriaren 30ean amaitu zen, parte-hartze 

handiarekin. 

Jendaurreko kontsulta eta parte-hartze aktiboa ahalik eta eraginkorrena izan zedin, hainbat ekintza 

egin ziren dokumentuak ezagutarazteko eta parte-hartzea sustatzeko, besteak beste: 

 BOEn eta EHAAn argitaratzea. 

 GNbEaren parte-hartze publikoaren gida. 

 Parte-hartze aktiboko tailerretarako dibulgazio-liburuxka. 

 Aurkezpen-jardunaldiak (Webinar), 2020ko apirilaren 6an. 
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 Parte-hartze aktiboko gaikako tailerrak: 

o Ingurumena leheneratzeari eta hobetzeari buruzko tailerra; Donostia, 2020ko 

martxoaren 3a. 

o Uholde-arriskuari buruzko tailerra; Donostia, 2020ko martxoaren 4a. 

o Horniduraren bermeari eta erabileraren arrazionaltasunari buruzko online tailerra49; 

2020ko urriaren 5a. 

o Kutsadurari buruzko online49 tailerra; 2020ko urriaren 9a. 

 Administrazio Hidraulikoen eta Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren web-orrietan 

dokumentuetarako esteka sartzea. 

 Proposamenak, oharrak eta iradokizunak bidaltzeko tresna elektronikoak gaitzea (posta 

elektronikoko helbideak, foro birtuala “IREKIA”n eta Twitterren). 

 

 

193. irudia. GNbEaren parte-hartze publikoaren gida (ezkerra), eta GNbEaren dibulgazio-liburuxka (eskuina). 

 

                                                           
49 “Kutsadurari” eta “Horniduraren bermeari eta erabileraren arrazionaltasunari” buruzko tailer presentzialak, hasiera batean 2020ko 
martxoaren 11rako eta 12rako aurreikusitakoak, hurrenez hurren, bertan behera utzi ziren COVID-19aren krisiak eragindako egoeraren 
ondorioz. Bi tailer horiek 2020ko urrian egin ziren birtualki. 
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194. irudia. GNbEri buruzko tailerrak. Leheneratzea eta ingurumen-hobekuntza (ezkerra) eta uholde-arriskua (eskuina). 

Jendaurreko kontsultaren aldian 23 ekarpen-dokumentu jaso ziren; horiek, demarkazioko arazo 

nagusien diagnostikoari eta plan hidrologikoaren konfigurazioan kontuan hartu beharreko jarduera-

ildoen planteamenduari buruzko berariazko 124 gai biltzen zituzten. Horietatik, 104 (% 84) positiboki 

baloratu ziren, eta GNbEn aldaketak eragin zituzten, edo plangintza-prozesuaren hurrengo fasera 

eraman ziren. Horietatik hiruk (% 2) iritzi edo iruzkin orokorrak izan ziren eta ez zituzten jasotzen 

GNbEn egin zitezkeen aldaketei buruzko proposamenik, eta 17 (% 14) ezin izan ziren positiboki 

baloratu, ezta GNbEn txertatu ere; demarkazioko arroen errealitatearen adierazgarri ez zirelako, edo 

plangintza hidrologikoaren irismenetik edo zereginetatik kanpo zeuden uraren kudeaketari buruzko 

alderdiak zirelako. 

Gainera, parte-hartze aktiboko lantegien garapenean, 230 ideia edo ekarpen baino gehiago planteatu 

ziren. Horiek xehetasunez aztertu ziren, eta gai nagusien fitxetan aldaketa ugari ekarri zituzten, batez 

ere Plana konfiguratzeko hartu beharreko erabakien planteamenduaren inguruan. Tailer bakoitzerako, 

eta emaitzak aztertu ondoren, horien itzulera-dokumentuak egin ziren; non tailerrean egindako 

ekarpenen ondorioz GNbEn egingo ziren aldaketa zehatzak adierazi ziren. 

GNEren II. eranskinean prozesu parte-hartzaile horri buruzko informazio guztia dago, prozesua 

emateko erabilitako mekanismoak barne, baita lortutako emaitzak eta prozesu parte-hartzaileak eta 

jendaurreko kontsultak dokumentua hobetzen eta finkatzen nola lagundu zuten ere. 

14.2.3. Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamenaren prozesu parte-hartzailea 

14.1 atalean azaldu den bezala, Plan Hidrologikoaren Proiektuaren Proposamenaren kontsulta 

publikoaren prozesua 2021eko abenduaren 22an amaitu zen. 

Kontsulta publiko hori eta parte-hartze aktiboa ahalik eta eraginkorrenak izan zitezen, hainbat ekintza 

egin ziren dokumentuak ezagutarazteko eta parte-hartzea sustatzeko, besteak beste: 

• EAAn eta EHAAn argitaratzea. 

• Parte-hartze aktiboko tailerretarako dibulgazio-liburuxka. 

• Aurkezpen jardunaldia (Webinar), 2021eko uztailaren 19an. 

• Parte-hartze aktiboko lurralde-tailerrak: 

o 2021eko azaroaren 25ean Donostian egindako tailerra. 

o 2021eko abenduaren 2an Bilbon egindako tailerra. 
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• Uraren arloan eskumenak dituzten Euskadiko erakunde publikoen eta eragileen arteko 

lankidetza-prozesua, 2022-2027 aldirako plangintza hidrologikoaren tresna nagusiak lantzeko 

(Plan Hidrologikoak, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak eta Euskadiko Barne Arroen Lehorteen 

Plan Berezia). 

• Administrazio hidraulikoen web-orrietan eta Trantsizio Ekologikoaren Ministerioarenean 

dokumentuetarako esteka sartzea. 

• Proposamenak, oharrak eta iradokizunak bidaltzeko tresna elektronikoak gaitzea (helbide 

elektronikoak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren foro birtuala, Eusko Jaurlaritzaren foro 

birtuala IREKIAn eta twitterren). 

 

195. irudia. Plan Hidrologikoaren Proiektu Proposamena zabaltzeko liburuxka. 

 

 

196. irudia. Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamenaren lurralde-tailerrak. Donostia (ezk.) eta Bilbo (eskuina). 

Era berean, administrazio hidraulikoek eragindako administrazioei eta pertsona interesdunei 

kontsultak egiteko izapidea egin zuten, ingurumen-ebaluazioaren arloko araudian ezarritakoa. 

Kontsulta publikoa amaitu ondoren, jasotako ekarpen guztiak aztertu ziren, baita ondorioak atera ere, 

azken dokumentazioa osatu eta finkatu ahal izateko. 

Hurrengo taulak parte-hartze publikotik lortutako emaitzen laburpena erakusten du. 
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71. taula. Plan Hidrologikoaren proiektu-proposamenaren parte-hartze publikoan lortutako emaitzen laburpena. 

Ekarpenen jatorria Lortutako emaitza 
% Onartutako 
ekarpenak50 

Kontsulta publikoa 33 ekarpen-dokumentu (234 proposamen espezifiko) % 71 

Euskadiko erakundeen arteko 
lankidetza-prozesua 

8 proposamen-dokumentu (63 proposamen espezifiko) % 92 

Parte hartze tailerrak 2 itzulera-dokumentu (38 proposamen lehenetsi) % 100 

Ingurumen Ebaluazio 
Estrategikoaren arloko kontsultak 

Inter-eremua: 11 ekarpen-dokumentu % 81 

Barne-eremua: 4 ekarpen-dokumentu %89 

Ikus daitekeenez, eragileek egindako ekarpen gehienak onartu egin dira, dokumentazioan aldaketak 

eraginez positiboki baloratu direlako, edo Planarekin lerrokatuta daudelako eta bertan jasota 

daudelako. Gainerako gaiak ezin izan dira positiboki baloratu, ezta dokumentazioan txertatu ere, 

uraren kudeaketari buruzko alderdiak baitira, plangintza hidrologikoaren irismenetik edo 

eginkizunetatik kanpo daudenak; Estatuko arroei egindako ekarpen orokorrak dira, demarkazio 

honetako arroen errealitatearen adierazgarri ez den orientazioarekin; edo uren arloan aplikatzekoa 

den araudiarekin bat ez datozen gaiak dira, edo ez dira egokitzat jotzen. Nolanahi ere, gai guztiak 

argitzen saiatu gara. 

Plan honen XI. eranskinean, partaidetza-prozesu horri buruzko informazio guztia aurki daiteke, baita 

prozesu hori errazteko erabilitako mekanismoak, lortutako emaitzak eta parte-hartze eta kontsulta 

publikoko prozesuak dokumentazioa hobetzen eta sendotzen nola lagundu zuen ere. 

                                                           
50 Onartutako ekarpentzat hartzen dira modu positiboan baloratu direnak, dokumentazioan aldaketak eraginez, bai eta 
Planean jasotako alderdiei erreferentzia egiten dietenak ere. 
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15. BERRIKUSPENAREKIN GEHITUTAKO ALDAKETEN LABURPENA 

15.1. Sarrera 

ULTBaren 42.2 artikuluak plan hidrologikoen berrikuspenari berez dagozkion nahitaezko edukiak 

adierazten ditu, 42.1 artikuluan ezarritako orokorrez gain. Zehazki, honako hauek sartu behar dira: 

a) Planaren aurreko bertsioa argitaratu zenetik egindako aldaketa edo eguneratze guztien 

laburpena. 

b) Ingurumen-helburuak lortzeko egindako aurrerapenen ebaluazioa, aurreko planaren 

iraunaldian (kasu honetan, 2016-2021) egindako kontrolen emaitzak mapa gisa aurkeztuta, 

baita lortu ez diren ingurumen-helburuen azalpena ere. 

c) Arroko plan hidrologikoaren aurreko bertsioan abian jarri ez diren aurreikusitako neurrien 

laburpena eta azalpena. 

d) Arroko plan hidrologikoaren aurreko bertsioa argitara eman zenetik, ziurrenik aurreikusitako 

ingurumen-helburuak lortuko ez dituzten ur-masentzat hartutako neurri gehigarri iragankor 

guztien laburpena. 

Kapitulu honetan laburbiltzen den informazioa memoria honetako XIII. eranskinean jasotako 

informazio xehatuenarekin osatu da. 

15.2. Aurreko plana argitara eman zenetik sartutako aldaketen laburpena 

15.2.1. Ur-masak identifikatzea eta ezaugarritzea 

Azaleko ur-masak 

 Hobekuntzak oinarrizko kartografian. 

 Demarkazioko tarteko eta kostaldeko ur-masen geometria eguneratu da, portu-

azpiegituren eta leheneratutako eremuen eta bainatzeko eremuen geometria kontuan 

hartuta. Halaber, itsasertzeko lerroko marearteko zabalgunea eta estuarioetako eremu 

kanalizatuak doitu dira.  

 Ibaiei eta urtegiei dagokienez, eta oinarrizko sare hidrografiko nazionala proposatzeko 

MITERDen eta Institutu Geografiko Nazionalaren (IGN) lanen esparruan, autonomia-

erkidegoekin lankidetzan, identifikatutako ur-masen geometria nabarmen hobetu da, 

demarkazioaren eremu osoan definizio handiagoko lur-eredu digitalak erabiliz. 
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197. irudia. Berastegi ibaiaren ur-masaren geometriaren hobekuntza. 

 Bestalde, urtegi guztien geometria ere berrikusi da (Lurraren Eredu Digital -LED- berriak 

erabilita), baita presen gailur-kotak ere. Hori dela eta, urtegi batzuek aldaketa txikiak izan 

dituzte haien geometrian, baina beste batzuetan aldaketa nabarmena izan da, eta 

urtegiaren aurreko ibaien kategoriako ur-masen azken puntuei ere eragin die. Kasuistika 

horren adibide esanguratsuena Añarbeko urtegia eta ibaian gora dagoen ibaien kategoriako 

ur-masa (Añarbe ibaia) dira. 

  

198. irudia. Añarbeko urtegiaren geometria. Egungo egoera (ezk.) eta 2015-2021 PHko egoera (esk.). 

 Bestalde, etenuneak hauteman dira ibaien kategoriako bi ur-masatan (Barbadun-B eta Asua-

A), eta zuzendu egin dira. 

 Aintziren kasuan, Altubeko urmaelen geometria hobetu da, xehetasunezko batimetriak 

eginda. 
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199. irudia. Altubeko urmaelen geometria. Monrealeko putzua.  

 Aldaketak ur-masen kategorian edo tipologian. 

Europako Batzordeak hala esanda, hirugarren plangintza-zikloan urtegiak (egia esan, oso 

eraldatuta dauden ibaiak) oso eraldatuta dauden aintziratzat hartzen dira, haien egoera 

baloratzeko kalitate-elementuak kontuan hartzean antzekotasun handiagoa dutela aintzat 

hartuta. 

Bestalde, demarkazioko aintziren kategoriako ur-masa natural bakarrari (Altubeko aintzira 

multzoa), lotutako tipologia aldatu zaio. Tipologia hau esleitu zaio: “L-T19 Barruko aintzira 

sedimentazio-arroan, mineralizazio ertaina, behin-behinekoa”, errealitatera egokituagoa, izaera 

erdi iraunkorra baitu. 

 Aldaketak ur-masen izaeran. 

Igara-A eta Artigas-A ur-masak, lehen naturaltzat sailkatuak, orain oso eraldatutzat jo dira, ez 

aldaketa berriak daudelako, aurreko zikloetan zegoen diagnostikoa hobetu delako baizik.  

Bestalde, Izoria, Ordunte eta Arratia ur-masak, lehen oso eraldatutzat hartuak, orain natural bezala 

kalifikatu dira, egindako azterketa berrien arabera. 

 Hobekuntzak mugaketan, presioen izaerara eta uren egoerara egindako egokitzapenarengatik. 

Nerbioi II ur-masa banatu egin da, Nerbioi eta Ibaizabal ibaien beheko zatiak hartzen zituena. 

Bereizitako berariazko bi masa sortu dira, erregimen hidrologiko desberdina eta jasotzen dituzten 

presioen izaera direla-eta. 
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200. irudia. Nerbioi II ur-masa banatzetik sortutako ur-masak. 

Gainera, San Anton urtegia (Bidasoa) berariazko ur-masa gisa identifikatu da, Endara ibaitik 

bereizita. 

 

201. irudia. Endara ibaiako eta San Anton urtegiko ur-masa bereizita. 

 Beste hobekuntza batzuk. 

Zenbait ur-masaren izendapenak doitu dira, tokiko toponimiara egokitzeko: 

72. taula. Ur-masen izendapena doituta. 

Kodea Bigarren zikloko izendapena Hirugarren zikloko izendapena 

ES067MAR002830 Río Amorebieta-Arechavalagane Amorebieta-Aretxabalgane ibaia 

ES059MAR002760 Arroyo de Aquelcorta Akelkorta ibaia 

ES020MAR002560 Río Agunza I Agauntza I ibaia 

ES020MAR002540 Río Agunza II Agauntza II ibaia 

ES021MAR002581 Río Amavirgina I Amezketa I ibaia 

ES021MAR002582 Río Amavirgina II Amezketa II ibaia 

ES052MAR002710 Río Izorio Izoria ibaia 

ES056MAR002730 Río Ceberio Zeberio ibaia 

ES020MAR002570 Río Zaldivia Zaldibia ibaia 

ES026MAR002610 Río Berastegui Berastegi ibaia 

ES027MAR002630 Río Leizarán I Leitzaran I ibaia 
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Kodea Bigarren zikloko izendapena Hirugarren zikloko izendapena 

ES027MAR002620 Río Leizarán II Leitzaran II ibaia 

ES011MAL000070 Domico Domiko 

ES002MAR002370 Río Marín y Ceveria Marin eta Zeberi ibaia 

ES005MAR002390 Río Ezcurra y Espelura Ezkurra eta Ezpelura ibaia 

ES001MAR002320 Río Olavidea Olabidea ibaia 

ES001MAR002330 Río Urrizate-Aritzacun Urrizate-Aritzakun ibaia 

Lurpeko ur-masak 

Aipatutako tarteko ur-masen eta kostaldeko ur-masen mugaketa hobetu izanaren ondorioz, lotutako 

lurpeko ur-masen xehetasunak doitu dira: hegoaldeko antiklinorioa; Bizkaiko sinklinorioa; iparraldeko 

antiklinorioa; Ereñozar; Zumaia-Irun eta Jaizkibel.  

Esan beharra dago bigarren plangintza-zikloan Gernikako lurpeko ur-masaren karakterizazio gehigarria 

egin zela, PHEren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera. Hirugarren zikloan aipatutako ur-masa horren 

karakterizazio gehigarria eguneratu da, eta Ereñozarrekoa ere sartu da, plangintza-ziklo honetan 

egoera kuantitatibo txarrean dagoela diagnostikatu baita. 

15.2.2. Ur-baliabideen kuantifikazioa 

 Demarkazioan dauden ur-baliabideak berrikustea eta eguneratzea 

Berrikuspen horretan, ohiko iturrietatik, hondakin-urak berrerabiltzetik eta Kantauri Ekialdeko 

Demarkazio Hidrografikoaren eremura egindako transferentzietatik datozen baliabideen estimazio 

berri bat jasotzen da. 

Ebaluatutako barne-jatorriko baliabide erabilgarria, guztira, urteko 3.989 hm³-koa da, aurreko 

ziklokoaren oso antzekoa (3.729 hm³/urte). 

73. taula. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan barne-jatorriko ur-baliabide erabilgarriak (hm3/urte). 

Aldia 
Ohiko iturrietatik datozen 

baliabideak51 

Berrerabiltzetik datozen 

baliabideak 

Barneko ur-baliabide 

erabilgarria 

2015-2021 PH 4.458  2,6  3.729  

Egungoa  4.685 3,5  3.989 

Demarkaziotik kanpoko ur-baliabide erabilgarriei dagokienez, bigarren plangintza-ziklotik honako 

bilakaera hau izan da: 

74. taula. Kanpoko ur-baliabideak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan (hm3/urte). 

Aldia 
Kanpoko 

baliabideak 

2015-2021 PH 157  

Egungoa  210  

 

 

                                                           
51 TETIS eredutik demarkazio osoan lortutako emaitzak, Bidasoa eta Pirinioetako ibaien ustiapen-sistemetan izan ezik; horien emaitzak SIMPA 
eredutik lortu dira. 
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 Klima-aldaketak ur-baliabideetan dituen ondorioak. 

Bigarren plangintza-zikloan, % 11ko murrizketa aplikatu zen demarkazioaren eremurako 2033rako; 

2027rako, berriz, % 4ko murrizketa-balioa aplikatu zen, urte hori hurbilago zegoelako eta bat 

zetorrelako tokian egindako azterlanekin. Plan Hidrologiko hau egitean, 2039. urterako 

aurreikusitako ekarpenen % 5,3ko murrizketa hartu da kontuan serie laburrarekiko, batez besteko 

egoera batean, eta % 12,1ekoa egoera ezkor batean. 

15.2.3. Uraren erabilerak, eskariak eta presioak 

Uraren erabilerak eta eskariak 

Egungo egoeran dauden eta etorkizunean egingo diren erabilera desberdinetarako ur-eskariak 

berrikusi eta eguneratu dira. 

Berrikuspenean, halaber, ur-eskariaren alderdi erabakigarriak aztertu dira, erabilera bakoitzerako 

etorkizuneko eskariaren egoerak definitzeko oinarri gisa, eta, orobat, uraren erabileren karakterizazio 

ekonomikoa berrikusi eta eguneratu da. 

Gaur egungo kontsumo-erabileretarako eskaria urtean 232,46 hm3-koa da, 2015-2021 planekoa baino 

% 15,5 txikiagoa, batez ere hornidura-sareen efizientzia hobetu eta industria-erabilerarako 

hartuneetako ur-eskaria murriztu izanaren ondorioz. 

75. taula. Erabileren araberako eskariak egungo egoeran (hm³/urte) 

Aldia 
Hiri-eskaria   
hm³/urte 

Hargune propioak 
dituzten industria-

eskariak 

Hargune propioak 
dituzten gainerako 

eskariak         
hm³/urte 

Eskaria guztira 
hm³/urte 

2015-2021 PH 233,87 35,61 3,55 273,03 

Egungoa  196,36 31,69 4,41 232,46 

Presioak - inpaktuak 

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, presioen eta inpaktuen inbentarioaren aurkezpena Europako 

Batzordeak lantzen dituen jardueren eta presioen katalogazio sistematikora egokitu da. 

Ahalegin handia egin da ur-masetan ezarritako ingurumen-helburuak ez lortzea eragiten duten 

jarduera zehatzak eguneratzen eta identifikatzen aurrera egiteko. Horrela, hainbat presio-tipologia 

sakon eguneratu eta osatu dira, eta, bereziki, karakterizazio hidromorfologikoari dagozkionak, 

horretarako egindako berariazko lanen bidez:  

 AZTI - Uraren Euskal Agentzia (2018). Euskal Autonomia Erkidegoko tarteko ur-masetako eta 

kostaldeko ur-masetako presioen eta inpaktuen azterketa. Plangintza hidrologikoaren 

hirugarren zikloa (2021-2027). 

 Uraren Euskal Agentzia (2018). Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien kategoriako ur-masen 

karakterizazio morfologikoa eguneratzea. Ekolur-Anbiotek ABEE - Aldi baterako enpresa 

elkartea. 

 Uraren Euskal Agentzia (2021). Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko ibaien 

kategoriako ur-masen egoera hidromorfologikoaren ebaluazioa, Euskal Autonomia 

Erkidegoaren barruan. Anbiotek. 
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15.2.4. Emari ekologikoak, erabilera-lehentasunak eta baliabideak esleitzea 

Emari ekologikoak 

 Hitzartze-prozesuaren garapena. 

Bigarren plangintza-zikloan, 2013ko ekainaren 9an indarrean zeuden emakidetan emari 

ekologikoen erregimena ezartzeko hitzartze-prozesua garatu da; izan ere, horien klausuletan ez 

zen berariaz jasotzen plangintza hidrologikoan ezarritako emari ekologikoen erregimena betetzeko 

aurreikuspena. Prozesu horrek aprobetxamendu guztien berariazko azterketa eta emari 

ekologikoen erregimenekiko bateragarritasuna behar izan ditu. 

Uraren Euskal Agentziak eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak prozesua ia amaitutzat jo 

dute bakoitzak eremuan. Prozesua aplikatu beharreko araudian oinarrituta garatu da (Plangintza 

Hidrologikoaren Jarraibidea -PHJ-, zehazki). Horrek esan nahi du demarkazioan gaur egun 

indarrean dauden aprobetxamenduek emari ekologikoen erregimen bat dutela, emakida-tituluan 

ezarritakoa, Plan Hidrologikoaren Araudian zehaztuta dagoena.  

 Emari ekologikoen erregimenak hobetzea. 

Plan hidrologiko hau egiteko, emari ekologikoak berrikustera eta hobetzera bideratutako azterlan 

bat egin da. Azterlan horretan, besteak beste, honako lan hauek egin dira: habitatari buruzko 

azterlan berriak; hainbat metodologia hidrologikoren analisia; eta emari ekologikoen 

zehaztapenean aurrera egitea ibai-erreserba naturaletan eta Natura 2000 Sareko espazioetan.  

Azterlan horien ondorioz, hurrengo irudian adierazitako ur-masen edo ur-tarteen emari 

ekologikoak doitu egin dira, bai ibai-erreserba naturalei dagozkienak (horien erregimena erreserba 

orokorretik bereizi da eskakizun-maila handiagoa komeni delako), bai ibai-tarteei dagozkienak. 

Azken horietan, erregimen hidrologiko naturalari buruzko ezagutza hobetu izanak komenigarri 

egin du emari ekologikoak haren ezaugarri naturaletara egokitzea. 

 

202. irudia Hirugarren plangintza-ziklorako emari ekologikoen erregimena hobetu behar duten ur-masak edo tarteak. 
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Erabileren lehentasun-ordena 

Erabileren lehentasun-ordena bigarren zikloko planean ezarritakoarekiko aldatu egin da. Zehazki, 

industria-erabilerak, demarkazioan duten garrantziagatik, bigarren postura pasatu dira; eta zirkuitu 

itxiko akuikultura bosgarren postuan egotetik hirugarren postuan egotera igaro da (abeltzaintzako 

erabilerekin batera), Gai Nagusien Eskeman ezarritakoaren arabera. 

Balantzeak 

Ustiapen-sistemen balantzeak berrikusi eta eguneratu egin dira, baliabideen eta eskarien datu 

eguneratuekin. 

Nerbioi-Ibaizabal ustiapen-sisteman Butroe eta Barbadun eskari-unitateak integratu dira; izan ere, 

gehienak Beteluriko EUAtik hornitzen dira. 

Emaitzei dagokienez, aldaketa garrantzitsuenak Oriako ustiapen-sisteman gertatu dira; izan ere, 

desagertu egin dira 2015-2021 Planean Oria Garaiko eta Oria Erdiko hiri-eskariko unitateetan 

hautemandako akatsak, egungo egoeran eskariak murriztu direlako. 

Azkenik, 2039ko agertokian, klima-aldaketak eragin ditzakeen ondorioengatik baliabideak murrizteko 

proiekzio berriak sartu dira; zehazki, % 5,3ko murrizketa planteatzen da, eta, bestalde, agertoki 

ezkorragoa, % 12,1eko jaitsierekin. 

Esleipena eta erreserbak 

Aldaketa garrantzitsuenak zenbait eskari-unitate ezabatzean gertatu dira, batez ere Barbadunen. 

Unitate horiek arroko baliabideekin hornitzeari utzi diote eta Zadorra-Bilbo Handiko HEU-Hiriaren 

Eskari Unitatean sartu dira. 

Baliabideen guztizko esleipena % 17,46 jaitsi da 2015-2021 Planarekin alderatuta, eskariak 

murriztearen ondorioz. 

Bestalde, eskari-unitate bakoitzari dagokion baliabideen esleipena argiago antolatzen da. Plan 

honetan, informazioa taula bateratu batean antolatu da demarkazio osorako. Taula horretan, 

esleitutako bolumena, itzulera, berme bolumetrikoa eta eskari-unitate bakoitzari dagozkion 

baliabidearen jatorri desberdinak adierazten dira. 

15.2.5. Eremu babestuen erregistroa 

Plan Hidrologikoaren Araudian jasotakoaren arabera, Eremu Babestuen Erregistroa (EBE) eguneratu 

da. 2016an aldarrikatutako planarekin alderatuta, honako aldaketa hauek erregistratu dira:  

15.2.5.1. Hornidurarako ur-bilketarako eremuak 

Herriak hornitzeko ur-bilketen inbentarioa sakon berrikusi da. Euskal Autonomia Erkidegoan, lan hori 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta Kontrol eta Zaintza Unitateekin elkarlanean egin da; horren 

barruan, oinarrizko datuen berrikuspena egin da, hala nola koordenatuak, tipologia (azalekoa edo 

lurpekoa), funtzionamendua eta abar. 

Horrela, bigarren plangintza-zikloko Eremu Babestuen Erregistroak 840 ur-bilketa jasotzen zituen 

herriak hornitzeko; horietatik 298 azalekoak ziren eta 520 lurpekoak. Gaur egun 840 ur-bilketa daude; 

561 azalekoak eta 279 lurpekoak. 
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203. irudia. Hornidurarako azaleko ur-bilketarako eremuak. 

 

204. irudia. Hornidurarako lurpeko ur-bilketarako eremuak. 

15.2.5.2. Hornidurarako etorkizuneko ur-bilketarako eremuak 

Hornidurarako etorkizuneko bi ur-bilketa berri esleitu dira: Ibarruri-A eta Ibarruri C zundaketak. Oiz 

lurpeko ur-masaren baliabideak baliatuko dituzte Busturialdeko hornidura indartze aldera, Urdaibaiko 

ur-hornidurarako plan hidrologikoaren eta Lurralde Ekintzarako Planaren, eta plan honen 

aurreikuspenen arabera. 

 

205. irudia. Hornidurarako etorkizuneko ur-bilketarako eremuak. 
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15.2.5.3. Ekonomikoki esanguratsuak diren uretako espezieak babesteko eremuak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan moluskuak eta beste ornogabe batzuk ekoizteko eremu 

berri bat sartu da, berrikusitako Planari (2016) dagokionez. Ondarroa eta Lekeitio arteko itsasertzeko 

eremu babestua da, eta ostra eta muskuilu-hazkuntzari eragiten dio, Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko urtarrilaren 8ko Aginduaren arabera, itsas haztegien bidez 

molusku bibalbioak ekoizteko eremu bat deklaratzen eta sailkatzen duena Ondarroa eta Lekeitio arteko 

itsasbazterrean. Eremu berri hori aurretik Eremu Babestuen Erregistroan zeuden hirurei gehitu zaie; 

beraz, gaur egun, eremu horrek moluskuak ekoizteko lau eremu ditu. 

 

206. irudia. Moluskuak eta beste ornogabe batzuk ekoizteko eremuak. 

15.2.5.4. Aisialdirako eremuak 

Plan Hidrologikoaren berrikuspenean (2016) jasotako Eremu Babestuen Erregistroak bainatzeko 39 

eremu jasotzen zituen. 

Geroago, 1341/2007 Errege Dekretuaren 12.4 artikulua ezarriz, "Toña hondartza" (MPV48076B) eta 

“San Antonio hondartza” (MPV48076A) eta eremuei baja eman zitzaien 2015an, kalitate eskaseko gisa 

diagnostikatu baitzituzten 5 urtez jarraian. Hala ere, bainu-eremu horietan osasun-kontrolak egiten 

jarraitu da, Gernika eta Lamiaran HUAren artean hondakin-uren kolektorea laster martxan jarriko 

denez egoerak bilakaera positiboa izango duela aurreikusten baita. Zehazki, 2021ean, San Antonio 

hondartzari alta eman zaio berriro. 

Bestalde, Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuko zuzendari gerentearen 

martxoaren 9ko 60/2017 Ebazpenaren arabera, Nafarroako Foru Komunitateko bainatzeko uren 

eremuen errolda ofiziala aldatu zen, eta Beteluko udalerrian dagoen Araxes I ibaia izeneko eremu berri 

bati alta eman zitzaion. Era berean, 2021eko martxoan alta eman zitzaion Arantzazu Oñati ibaia 

izeneko bainu-eremuari. 

Ondorioz, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan gaur egun bainatzeko 40 eremu daude; 

horietako 38 tarteko eta kostaldeko uretan eta 2 ur kontinentaletan. 
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207. irudia. Bainatzeko eremuak. 

15.2.5.5. Eremu sentikorrak ur kontinentaletan eta itsas uretan 

Bigarren zikloko Plan Hidrologikoan jasotako Eremu Babestuen Erregistroak mantenugaien 

ekarpenarekiko sentikorrak ziren 12 eremu jaso zituen. 

2019an, eremu horien52 53 izendapenak berrikustea onartu zen; horren arabera, eremu horien eta 

bilketa-eremuaren mugaketa eguneratu eta horiei buruz emandako hainbat informazio osatu zen. Ez 

dira aldaketarik izan identifikatutako eremu sentikorretan. 

 

208. irudia. Mantenugaien ekarpenarekiko sentikorrak diren eremuak. 

15.2.5.6. Habitata edo espezieak babesteko eremuak 

Bigarren plangintza-zikloan jasotako Eremu Babestuen Erregistroak Batasunaren Garrantzizko 8 Leku 

(BGL), Kontserbazio Bereziko 31 Eremu (KBE) eta urarekin lotura duten Hegaztientzako Babes Bereziko 

6 Eremu (HBBE) jaso zituen. Gaur egun, espazio horiek guztiek kudeaketa-tresna onartuak dituzte, eta, 

ondorioz, plan hidrologikoko eremu babestuen erregistroan, ingurune urtarraren mendeko 7 HBBE eta 

40 KBE daude. 

                                                           
52 111/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzen 
dituena. 

53 Ebazpena, 2019ko otsailaren 6koa, Ingurumeneko Estatu Idazkaritzarena, Erkidego arteko arroetako eremu sentikorrak izendatzen dituena. 
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209. irudia. Natura 2000 Sarea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan ingurune hidrikoaren mendekoa. 

15.2.5.7. Ibai-erreserba naturalak 

Plan Hidrologikoan (2016), Eremu Babestuen Erregistroak 5 ibai-erreserba natural eta etorkizunean 

hala izendatzeko proposatutako tarte bat jasotzen zituen. Azken hori, “Altuberen goi-ibarra” izenekoa, 

Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko otsailaren 24ko Ebazpenaren bidez izendatu zen. Ebazpen 

horren bidez, Ministro Kontseiluaren 2017ko otsailaren 10eko Erabakia argitaratu zen, erkidego arteko 

demarkazio hidrografikoetan ibai-erreserba natural berriak izendatzen dituena.  

Ondorioz, gaur egun, Eremu Babestuen Erregistroak formalki izendatutako 6 ibai-erreserba natural 

jasotzen ditu. 

 

210. irudia. Ibai-erreserba naturalak. 

15.2.5.8. Lurpeko erreserba naturalak 

Eremu Babestuen Erregistroko kategoria berri bat da, 2016an bultzatutako planean jaso ez zena. 

Lurpeko akuiferoak edo ur-masak dira; horietan, adierazgarritasun-ezaugarriak izanik, giza jardueraren 

ondorioz sortutako presioek eta inpaktuek ez dute haien izendapena eragin duen egoera naturala 

aldatu. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, babes-irudi horren barruan jaso dira Ereñozar 

lurpeko ur-masaren Atxerre sektorea eta Salbada lurpeko ur-masaren Kadagua ibaiaren iturburuaren 

sektorea. 
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211. irudia. Lurpeko erreserba hidrologikoak. 

15.2.5.9. Urari lotutako kultura-ondarea 

Aurreko kasuan bezala, Eremu Babestuen Erregistroko kategoria berri bat da, 2016ko planean jaso ez 

zena. Demarkazioaren eremuko kultura-ondareko elementu batzuk biltzen ditu, urari lotuak: zubiak, 

errotak, burdinolak eta urarekin lotura duten industria-ondareko beste ondasun batzuk (adibidez, 

kaiak, ontziolak, jabari publiko hidraulikoari edo itsasoko nahiz lehorrekoari lotutako eraikinak eta 

abar). Eraikitako ondareko eta arkeologia-ondareko elementuak dira; arlo horretan indarrean dagoen 

legeriaren arabera, babes-araubideren bat dute. 

 

212. irudia. Urari lotutako kultura-ondarea. 

15.2.5.10. Erregistroko beste eremu batzuk 

Lehendik aipatu ez diren Eremu Babestuen Erregistroko kategorietan, hau da, ur mineralak eta 

termalak babesteko perimetroetan, arrainak babesteko eremuetan, hezeguneetan, natura- eta 

ingurumen-intereseko tarteetan, espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuetan eta beste 

natura-gune babestu batzuetan, erregistroak ez du aldaketarik izan 2016an Plan Hidrologikoa 

aldarrikatu ondoren. 
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15.2.6. Uren egoeraren jarraipena egiteko programak 

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, URAk eta KKHk gauzatzen dituzten jarraipen-programen 

diseinua berrikusi eta eguneratu da, batez ere helburuen esleipenari dagokionez (zona sentikorrak, 

Natura 2000 Sarea). Zentsu-diseinu bat lortzeko lan egin da, hau da, ur-masa guztiek gutxienez kontrol-

puntu bat izan dezaten haien egoera ebaluatzeko; eta, oro har, eboluzionatu egin da kontrol-

maiztasunak UEZren V. eranskinean ezarritako gutxieneko maiztasunak lasai bete ditzan. 

Horrela, hirugarren ziklo honetarako planteamendua da azaleko urekin lotura duten kontrolgune 

bakoitzean kontrolak egitea honako hauek aintzat hartuta: kalitate-adierazle biologiko guztien 

parametro adierazgarriak; kalitate hidromorfologikoaren adierazleak; kalitate fisiko-kimikoaren 

adierazle orokorrak; kutsatzaileen lehentasunezko zerrendak; eta kopuru esanguratsuetan 

deskargatzen diren beste kutsatzaile batzuk. Informazio koherentea eta sendoa biltzea aurreikusten 

da. Horrek aukera eman behar du Demarkazioko ur-masa guztien egoera eta aurreikusitako neurrien 

eraginkortasuna ahalik eta ondoen ebaluatzeko; eta erreferentziazko eta atalase-balioen baldintzak 

berresteko edo birmoldatzeko informazio garrantzitsua lortzeko.  

Era berean, lurpeko uretarako, egoera kuantitatiboaren eta egoera kimikoaren jarraipen-programak 

sortu dira; horiek, zaintzako edo jarraipen orokorreko programak programa operatiboekin 

konbinatzen dituzte, eta demarkazioan dauden ur-masa guztiak behar bezala ebaluatzen saiatzen dira. 

Horrela, kontrol-sareen diseinu sendoa lortzen da, eta uraren egoera, joerak eta ingurumen-helburuen 

betetze-maila ebaluatzeko orduan efizientzia handiagoa lortzen dute. 

Informazio koherentea eta sendoa biltzea aurreikusten da. Horrek aukera eman behar du 

Demarkazioko ur-masa guztien egoera eta aurreikusitako neurrien eraginkortasuna ahalik eta ondoen 

ebaluatzeko; eta erreferentziazko eta atalase-balioen baldintzak berresteko edo birmoldatzeko 

informazio garrantzitsua lortzeko. Kapitulu honetan, demarkazioko administrazio hidraulikoak ez diren 

beste administrazio batzuek sustatutako jarraipen-proiektuak sartzen saiatu gara. 

15.2.7. Ur-masen egoeraren ebaluazioa 

2015-2019 aldiko jarraipen-programetatik datorren informazioa bildu eta interpretatu da, 2019ko 

erreferentziazko egoeran ur-masen egoeraren diagnostikoa zehazteko, adierazle hidromorfologikoak 

kontuan hartuta. Informazio hori eremu babestuen erregistroko zenbait eremu ebaluatzeaz 

arduratzen diren agintariek eman duten informazioarekin osatu da.  

Aurretiko zikloetan aplikatutako ebaluazio-sistemak berriz aztertu dira, etengabeko aurrerapen 

teknikoak eta ezagutza zientifiko hobea direla-eta. 2015-2021 plangintza-zikloan eta dagozkion urteko 

jarraipen-txostenetan, egoera ekologikoaren ebaluazio-irizpideak zertxobait desberdinak izan ziren, 

ur-masen ebaluazioaren arloan egindako hainbat aurrerapenen ondorioz; besteak beste 

nabarmentzekoak dira interkalibratzeko azken erabakia (Batzordearen 2018ko otsailaren 12ko 

Erabakia), laginketa-protokolo eguneratuak idaztea, adierazleak aztertzea eta ebaluatzea, eta 

zehaztapenetan elementu berriak sartzea. 

Oro har, ebaluaziorako jarraitutako irizpideak dagozkien erregelamendu-arauetan adierazitakoak dira, 

eta, bereziki, Ingurumeneko estatu-idazkariaren 2020ko urriaren 14ko Instrukzioan eta instrukzio 

horren bidez hartzen diren gida metodologikoetan adierazitakoak. Halaber, hainbat laginketa-, 
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azterketa- eta ebaluazio-protokolo hartu dira aintzat, Uraren Euskal Agentziak bere webgunean54 

argitaratuak. 

Ibaietan hainbat aldaketa esanguratsu egin dira. Alde batetik, ‘Ornogabeen fauna bentonikoaren 

osaera eta ugaritasuna’ adierazlea ebaluatzeko, MBf55 adierazlearen bertsio berri bat hartu da 

kontuan, ECOSTAT enpresak berriki sistema interkalibratu gisa baliozkotua. Bestalde, flora urtarraren 

(organismo fitobentonikoak) osaeraren eta ugaritasunaren kalitate-adierazlea ebaluatzeko sistema ur-

masa natural eta oso eraldatuak ebaluatzeko sistema bera da. Halaber, fauna iktiologikoaren 

osaeraren, ugaritasunaren eta adin-egituraren kalitate-adierazlea ebaluatu da CFI56 5758 indizearen 

bidez. Azkenik, osagai hidromorfologikoaren ebaluazioa egin da. 

Tarteko uretan eta kostaldeko uretan, ‘Flora urtarraren osaera eta ugaritasuna. Fitoplanktona’ 

kalitate-adierazlea ebaluatzeko protokoloak berrikusteaz gain, klorofilaren 90 pertzentila (P90 Chl-a)59 

erabili da; izan ere, ipar-ekialdeko Atlantikoko talde geografikoaren Europako interkalibrazio ariketan 

klorofila-a baino ezin izan zen interkalibratu, eta, beraz, jada ez dira lore planktonikoetarako Blooms 

adierazlea barne hartzen zuten indize multimetrikoak erabiltzen (SPT eta SPTT-2). Kostaldeko ur-

masetan, makroalgen komunitateari dagokion egoera ekologikoaren balorazioa Hondo Arrokatsuen 

Kalitate Indizea (HAK) aplikatuz egin da, zehazki ‘V-3.0. Continuous EQR Scale’60 bertsioa aplikatuz, 

aurretiko proposamenen gaineko Europako interkalibrazioaren ariketan eskatutako egokitzapenaren 

ondoriozkoa61,62. Halaber, hobekuntzak egin dira kostaldeko eta trantsizioko ur-masetako baldintza 

fisiko-kimiko orokorrak ebaluatzeko irizpidean, ECOSTAT lantaldeak argitaratutako azterlan berri baten 

ondorioz. Mantenugaien araberako egoera ona lortzeko beharrezkoak diren banakako balioak 

berrikusi dira, eta EAEko nutriente eta gainerako elementu fisiko-kimikoetarako erreferentziazko 

baldintza berriak ere kalkulatu dira. 

Lurpeko ur-masetan nitritoentzako eta fosfatoentzako63 atalase-balioak gehitu dira egoera kimikoaren 

ebaluazioa egiteko, lurpeko urak kutsaduratik eta degradaziotik babestea arautzen duen urriaren 2ko 

1514/2009 Errege Dekretuaren II. eranskina aldatzen duen azaroaren 27ko 1075/2015 Errege 

Dekretuak ezarritakoaren arabera. 

                                                           
54 https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/eae-lurrazaleko-ur-masen-egoeraren-jarraipena-egiteko-protokoloak-
lagin-bilketa-eta-laborategi-eta-indize-eta-neurrien-kalkuluak-egiteko/u81-0003344/eu/ 

55 Uraren Euskal Agentzia, 2021. Makroornogabeen fauna bentonikoaren laginketa-, analisi- eta ebaluazio-protokoloa ibai aldagarrietan. 
RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_3.1 

56 URA, 2019. Fauna iktiologikoaren laginketa- eta analisi-protokoloa ibaietan. Kodea: RW_FAUNA_ICTIOLÓGICA_URA_v_2.0 

57 57 URA, 2019. Protocolo de cálculo del índice CFI (Cantabrian Fish Index) específico del tipo de peces en ríos. Código: CFI_2018_URA_V_1.1 

58 Actualización del Protocolo de cálculo del índice CFI (Cantabrian Fish Index) específico del tipo de peces en ríos. Código: 
CFI_2018_URA_V_1.1). CFI indizearen berrikuspen honetan metrikak (parte hartzen duten espezieak eta dentsitate-eskakizunak, zigor-
irizpideak), erreferentzia-baldintzak eta klase-mozketak berrikusi dira, bai eta ingurumen-irizpideei eta irizpide biologikoei jarraiki tarteei 
emandako tipologiak berrikusi eta aldatu ere. 

59 URA 2021. Fitoplanktonaren laginketa-, analisi- eta ebaluazio-protokoloa trantsizioko eta kostaldeko ur-masetan.Kodea: 
TW_CW_FITOPLANCTON_URA_V_3.0). 

60 Guinda, X., Juanes, J.A., Puente, A., 2014. The CFR index: a validated method for the assessment of macroalgae according to the European 
Water Framework Directive. Marine Environmental Research; 102: 3-10. 

61 URA 2017. Makroalgen laginketa-, analisi- eta ebaluazio-protokoloa kostaldeko ur-masetan. Kodea: CW_MACROALGAS_URA_V_2.1. 

62 Juanes, J.A.; Guinda, X.; Puente, A.; Revilla, J.A. 2008. Macroalgae, a suitable indicator of the ecological status of coastal rocky communities 
in the NE Atlantic. Ecological Indicators, 8: 351-359. 
63 URA 2018. EAEko lurpeko ur-masetako nitritoen eta fosfatoen erreferentzia-mailak ezartzea. 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/eae-lurrazaleko-ur-masen-egoeraren-jarraipena-egiteko-protokoloak-lagin-bilketa-eta-laborategi-eta-indize-eta-neurrien-kalkuluak-egiteko/u81-0003344/eu/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/eae-lurrazaleko-ur-masen-egoeraren-jarraipena-egiteko-protokoloak-lagin-bilketa-eta-laborategi-eta-indize-eta-neurrien-kalkuluak-egiteko/u81-0003344/eu/
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Ingurumen-helburuen joeren eta betetze-mailaren ebaluazioa garrantzitsua izan da ingurumen-

helburuak eta salbuespenak zehazteko.  

Demarkazioko ur-masen egoera orokorraren bilakaera positiboa izan da lehen plangintza-zikloan 

egindako diagnostikotik gaur egunera arte, nahiz eta azken bost urteotan egoerak nolabaiteko 

egonkortasuna izan duen. Nolanahi ere, zikloen arteko egoeraren alderaketa ez da guztiz zuzenekoa; 

izan ere, aurreko zikloetako egoera ekologikoaren ebaluazioak egungoak ez bezalako ebaluazio-

sistemekin egin dira (oro har, ez hain zorrotzak) edo kontrol-intentsitate txikiagoarekin. Adibidez, ziklo 

honetan ibaietako fauna iktiologikoa ebaluatzeko sistema bat ezarri da, eta kalitate arauen aldaketa 

eta egoera kimikoaren ebaluazioan parte hartzen duten lehentasunezko substantzien kopuruaren 

gehikuntza aplikatu dira. 

 

213. irudia. Azaleko ur-masen egoera orokorra. Erreferentziazko egoera 2013ko (ezk.) eta 2019ko (esk.). 

 

214. irudia. Lurpeko ur-masen egoera. Erreferentziazko egoera 2013ko (ezk.) eta 2019ko (esk.). 

15.2.8. Ingurumen-helburuak 

Ur-masen helburuak eta salbuespenak birdefinitzeko honako hauek hartu dira kontuan: besteak beste, 

2019ko erreferentzia-egoeraren ebaluazioa eguneratzea, mendeko planen analisiaren ondorioak, eta 

neurrien programaren aurrerapena eta eguneratzea. Analisi horren emaitzak honela laburbil daitezke: 

 Oso eraldatutako ur-masak eta ur-masa artifizialak: UEZaren 4.3 artikuluan adierazitakoa 

kontuan hartuta, 35 ur-masa oso eraldatu eta 2 ur-masa artifizial izendatu dira; horietan, 

egoera ekologiko onaren ordez potentzial ekologiko ona betetzea eskatzen da, eta horrek esan 

nahi du adierazle biologikoei dagokienez hain zorrotzak ez diren helburuak onartzea. Aurreko 

zikloarekin alderatuta, aldaketak honako hauetan gertatu dira: 

o ibaien kategoriako 2 ur-masa (Igara-A eta Artigas-A), lehen naturaltzat izendatuta 

zeudenak, orain oso eraldatutako ur-masa gisa izendatu dira, eta  

o ibaien kategoriako 3 ur-masa (Izoria, Ordunte eta Arratia), oso eraldatutik natural bezala 

izendatuak izatera pasatu dira. 

o Beste ur-masa artifizial bat identifikatu da (San Anton urtegia), Endara ibaitik bereizitako 

berariazko ur-masa gisa identifikatu da. 
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 Epeen luzapena: plangintza-ziklo honetan, epeak 2027ra luzatzea justifikatzen da; azken epe 

hori, oro har, UEZaren 4.4 artikuluak baimentzen du. Ondorioz, aurreko zikloan planteatutako 

helburuak aldatzen dira.  

o Azaleko urak: Azaleko 41 ur-masatan epeak 2027ra luzatzea justifikatu da (35 

egoera/potentzial ekologikokoak, 1 egoera kimikokoa, 4 egoera ekologiko eta 

kimikokoak). Luzapen horiek justifikatuta daude baldintza naturalek ez dutelako 

ezarritako epean ur-masaren egoera hobetzea ahalbidetzen, honako arrazoi hauengatik: 

 Egoera ekologikoari dagokionez, kontrolaren intentsitatea eta maiztasuna hobetzea, 

egoeraren ebaluazioa hobetzea ebaluazio-sistema berriak ezartzean (fauna 

iktiologikoa ibaietan), eta neurriak ezarri zirenetik suspertze biologikorako epe 

nahikorik ez egotea. 

 Egoera kimikoari dagokionez, ingurumen-kalitateko arau berriak ezartzearen ondorioz 

substantzia batzuek kontrol-intentsitate handiagoa edo exijentzia-maila handiagoa 

izatea; ondorioz, dagozkion neurriak ezartzea eskatzen duten arazo berriak 

identifikatu dira. 

Halaber, azaleko bi ur-masentzat, egoera kimikoa dela-eta, epea 2033ra luzatzea 

planteatzen da, 2027an ingurumen-helburuak lortzea ahalbidetzen ez duten baldintza 

naturalak daudelako. 

o Lurpeko urak: Aurreko zikloarekiko, eta inpaktuak egon direla ikusita, justifikatuta dago 

Ereñozar lurpeko ur-masaren epea 2027ra luzatzea, egoera kuantitatiboagatik; eta 

Gernika lurpeko ur-masaren epea 2033ra luzatzea, egoera kimikoagatik.  

 Helburu ez hain zorrotzak: UEZaren 4(5) artikuluan adierazitakori dagokionez, aurreko 

zikloetan bezala, hirugarren plangintza-ziklo honetan, ez da planteatzen hain zorrotzak izango 

ez diren ingurumen-helburuak ezartzea. 

Ingurumen-helburuak betetzeko beste salbuespen batzuk. Ur-masen egoeraren aldi 

baterako degradazio-egoera bakarra dagoela erabaki da (UEZaren 4.6 artikulua); Ego-A ur-

masaren zati batean eta tokian-tokian inguruko lurpeko uretan, 2020ko otsailean Zaldibarko 

zabortegian izandako luiziaren ondorioz (Verter Recycling enpresak kudeatzen du zabortegia). 

Demarkazioan, neurri hautagaiak aztertu ondoren, ez da identifikatu ur-masen ezaugarriak 

eraldatzea eragin dezakeen jarduerarik (UEZaren 4.7 artikulua). 

15.2.9. Neurrien Programa 

2015-2021 Plan Hidrologikoaren neurrien programatik abiatuta, hirugarren plangintza-zikloko Gai 

Garrantzitsuen Eskeman hartutako jarraibide eta erabakietatik abiatuta, 2022-2027 ziklorako 

jarduketa-aurreikuspenak integratu dira. 

Ondoren, neurri horiek aztertu eta egiaztatu dira jarraipen-programen emaitzekin eta gainazaleko eta 

lurpeko ur-masen egoerarekin, eta neurri guztiek planteatutako helburuetan lortu nahi den eragina 

izan dezaketen egiaztatu da. Horrela, neurri berriak proposatu eta, hala badagokio, sartu dira, 

administrazio eskudunek jada aintzat hartutakoak osatzeko. 
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Indarrean dagoen legeriaren arabera, ingurumen-helburuak betetzera bideratutako neurriak osatu 

egin behar dira, eta 2027a amaitu baino lehen eragin behar dituzte ondorioak (salbu eta baldintza 

naturalak halakoxeak direnean, non helburuak ezin diren lortu epe horretan, baita dagozkien neurriak 

amaituta ere). Beraz, ingurumen-helburuak betetzearekin zuzenean lotutako neurri guztiak sartu dira 

neurrien programan. Gainerako neurriak denboran zehar lehenetsi dira, betiere inplikatutako 

administrazioen aurrekontu-gaitasunak kontuan hartuta. Horri dagokionez, kontuan hartu dira, 

besteak beste, DSEAR Planean jasotako lehentasun-irizpideak eta Uraren Euskal Agentziak bere 

eskumen-esparruran jasotakoak. 

Era berean, hirugarren zikloko Gai Garratzitsuen Eskeman aurreikusitakoarekin bat etorriz, 2022-2027 

Plan Hidrologikoaren lehentasunetako bat da klima-aldaketara egokitzea plangintza hidrologikoan 

integratzeko bidean aurrera egitea, dauden ziurgabetasunak maneiatuz. Klima-aldaketaren 

ondorioen aurreikuspenak txertatuz eskuragarri dagoen azken informazioan oinarrituta eta damu 

gutxiko edo batere gabeko neurriekin lerrokatutako estrategiak hartuz, berez positiboak direnak 

edozein klima-egoeratan. Gainera, lehorteen eta uholdeen gaineko ondorioak ere kontuan hartu dira 

neurrien programen diseinuan. Era berean, klima-aldaketak uretako ekosistemetan izan ditzakeen 

ondorioak aztertzea ahalbidetuko duten azterlanak bultzatzen ari dira, ondorio horietarako 

prebentzio- edo egokitzapen-neurri zehatzak ezarri ahal izateko. Azken batean, neurri-programaren 

eguneraketa bat dator klima-aldaketara egokitzeko neurriekin, eta lehentasuna ematen zaie damu 

gutxiko edo batere gabeko neurriei, besteak beste, uraren erabilera aurrezteari eta eraginkortasunari. 

Kantauri Ekialdeko Neurrien Programaren egitura diseinatu da Gai Garrantzitsuen Eskeman (IZT) 

ezarritakotik abiatuta. Hala, neurriak kategoria hauetan multzokatu dira, plan hidrologikoak lortu nahi 

dituen helburuen arabera: 

I. Ingurumen-helburuak betetzea. Sartzen dira ingurune hidrikoan aldaketa fisiko-kimikoek 

eragin dezaketenak (saneamendu- eta arazketa-zerbitzuak bermatzera bideratutako neurriak, 

batez ere) eta aldaketa hidromorfologikoak eragin dezaketenak, eta ingurune urtarraren 

biodibertsitatearekin lotutakoak (ekosistema urtarrak eta horien biodibertsitatea 

lehengoratzera eta babestera bideratutako neurriak). 

II. Eskaerei eta erabileraren arrazionaltasunari erantzutea. Hiriko eskaria eta gainerako 

erabilerak zerbitzatzeko erabiltzen den kalitatean eta bermean maila egokia mantentzeko 

beharrezko neurriak jasotzen dira, gutxieneko emari ekologikoak errespetatuz ustiapen-

sistemei ezarritako murrizketa gisa, hau da, horniduren segurtasun hidrikoarekin lotutako 

neurriak. 

III. Muturreko fenomenoen aurreko segurtasuna. Muturreko fenomenoen inpaktuak 

prebenitzeko eta murrizteko neurriak sartu dira, batez ere uholdeen eta lehorteen 

erresilientzia hobetzeko. 

IV. Gobernantza eta ezagutza: Digitalizazioarekin, proiektu berritzaileekin eta ingurune 

hidrikoaren ezagutza hobetzera bideratutako azterlanekin lotutako neurriei buruzkoa da, bai 

eta administrazio-, antolamendu- eta kudeaketa-gaiei buruzkoa ere. 

Helburu-talde horietako bakoitza, aldi berean, gai garrantzitsuetan sailkatzen da, Gai Garrantzitsuen 

Eskemaren egiturari eta gai garrantzitsuei jarraituz, neurriak garatzen diren jardun-ildo desberdinetan. 

Jarraian, helburuen araberako inbertsioen banaketaren laburpena ikus daiteke. 
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76. taula. Neurrien programa. 2027rako aurrekontua, helburu-taldeen arabera 

Helburuak 
2027 horizontea 

Inbertsioa (M€) % 

I. Ingurumen-helburuak betetzea 554,1 % 59 

II. Eskariei erantzutea eta erabilera arrazionalizatzea 230,0 % 25 

III. Muturreko gertaerekiko segurtasuna 113,1 % 12 

IV. Gobernantza eta ezagutza 41,8 % 4 

GUZTIRA 939,0 % 100 

 

215. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren neurrien programa. 2027 horizonteko aurrekontua, neurri 
moten arabera. 

Bestalde, erakunde finantzatzaileen taldeen araberako inbertsioak jasotzen dira jarraian. 
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216. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren neurrien programa. 2027rako horizonteko inbertsioa, neurriak 
finantzatzen dituzten erakundeen arabera. 

77. taula. Neurrien programa. 2027rako aurrekontua, neurriak finantzatzen dituen erakunde taldeen arabera. 

Erakunde finantzatzaileen taldeak 

2027 horizontea 

Inbertsioa 
(M€) 

% 

Estatuko Administrazio Orokorra 

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa 

272,7 29 

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioa 

7,6 1 

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA, GUZTIRA 280,3 30 

Euskal Autonomia Erkidegoa 

Eusko Jaurlaritza 224,1 24 

Foru Aldundiak 46 5 

Hornidura eta saneamenduko erakunde 
kudeatzaileak 

312,7 33 

Besteak 65,2 7 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA, GUZTIRA 648,0 69 

NAFARROAKO GOBERNUA 10,7 1 

GUZTIRA 939,0 100 

 

Laburbilduz, Neurrien Programak 2027rako aurreikusitako inbertsioa 939 milioi eurokoa da, hau da, 

urtean 157 milioi euro inguruko ratioa. 

Gainera, hainbat arrazoirengatik, Plan Hidrologikoaren etorkizun honetan, egin ezin diren jarduerak 

identifikatzen ditu Programak. 453,96 milioi euro dira, batez ere Estatuko Administrazio Orokorraren 

ardurapeko neurriei dagozkienak, muturreko fenomenoei aurre egiteko eskaerei eta segurtasunari 

dagokienez. Horiek gauzatzea Plangintza Hidrologikoaren ondorengo etorkizunetara eramango da. 

30%

25%5%

33%

7%

Estatuko Administrazio Orokorra Autonomia Erkidegoetako Gobernuak

Aldundiak Hornidura eta saneamenduko erakunde kudeatzaileak

Beste administrazio batzuk
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Plan Hidrologikoaren Neurrien Programan jarduera-aurreikuspenei eta dagozkien inbertsioei buruzko 

informazio guztia aurki daiteke. 

Jarraian, bigarren eta hirugarren plangintza-zikloen arteko inbertsioen magnitudearen konparazio bat 

aurkezten da, helburu-taldeka, administrazio eskudunen taldeen arteko finantzaketaren banaketa 

barne. 

78. taula. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Neurrien Programa. Bigarren eta hirugarren zikloak, neurri 
motaren arabera 

Neurri mota 

BIGARREN ZIKLOA 

2016-2021 

HIRUGARREN ZIKLOA 

2022-2027 

Aurrekontua 

 (M€) 
% 

Aurrekontua 

(M€) 
% 

Ingurumen-helburuak betetzea 490,1 58 554,2 59 

Eskaerei eta erabileraren arrazionaltasunari erantzutea 200,5 24 230,0 25 

Muturreko fenomenoen aurreko segurtasuna 137,2 15 113,1 12 

Gobernantza eta ezagutza 21,1 3 41,7 4 

GUZTIRA 848,9 100,0 939,0 100 

Ikus daitekenez, inbertsioen magnitudea eta helburuen taldekako banaketa oso antzekoak dira bi 

plangintza-zikloen artean, hirugarren zikloan zertxobait handiagoak (939 M €eta 848 M €aurreko 

zikloan). Bi kasuetan, ingurumen-helburuak betetzearekin lotutako ahalegina nabarmentzen da (554M 

€, % 58tik % 59ra), eta, ondoren, ur-eskaerei erantzutea (230M €, % 24tik % 25era). Halaber, oso 

garrantzitsua da muturreko fenomenoen aurreko segurtasunarekin lotutako inbertsioa, 115 milioi 

euro ingurukoa. 

 

 

217. irudia. Bigarren zikloa. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren neurrien programa. 2021erako aurrekontua, 
neurriak finantzatzen dituzten erakundeen arabera. 
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218. irudia. Hirugarren zikloa. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren neurrien programa. 2027 horizonteko 
aurrekontua, neurriak finantzatzen dituzten erakundeen arabera. 

Finantzaketa-mekanismoei dagokienez, bigarrenean bezala, plangintzako hirugarren zikloan nahiko 

banatuta daude Estatuko Administrazio Orokorra, gobernu autonomikoak (URAK-Eusko Jaurlaritzak 

ordezkatzen ditu gehienak) eta uraren zerbitzuak kudeatzen dituzten erakundeak. Neurri txikiagoan, 

foru-aldundiek. 

Euskal erakundeen inbertsioak nabarmentzen dira, oro har, 648 milioi eurorekin, plangintza-ziklo 

honetarako aurreikusitako inbertsio guztien ia % 70 baitira. 

15.2.10. Ur-zerbitzuen kostua berreskuratzea  

Guztizko Kostuen Berreskuratze Indizea 3 puntu igo da 2015/21 Planarekin alderatuta, % 67,1etik % 

74,7ra igarota. Kostuen berreskuratze-indizean izandako hobekuntza ia orokorra da zerbitzu 

gehienetan, eta bereziki garrantzitsua da sare publikoetako bilketari eta arazketari dagokienez, 

portzentajezko 8-9 puntura iristen baita. 

79. taula. Guztizko Kostuen Berreskuratze Indizea. 

Uraren erabilera 
Berreskuratutako % 

Egungoa 21-27 PH 

Hiri-hornidura % 66,2 % 63,4 

Ureztatzea/Abeltzaintza/Akuikultura % 85,9 % 85,0 

Industria % 74,1 
% 70,8 

Sorkuntza hidroelektrikoa % 79,4 

GUZTIRA % 70,1 % 67,1 

Bestalde, kostuak berreskuratzeko azterketan ekoizpen hidroelektrikoari dagozkion kostuak sartu dira. 

MITERDek emandako metodologiaren eta irizpide orokorren arabera, eta ildo horretan Europako 

Batzordeak plan hidrologikoen ebaluazioetan egindako gomendioei erantzunez, demarkazioko 

zentralen ekoizpen hidroelektrikoa kalkulatu da, baita diru-sarrerak eta kostuak ere, ekoizpen-primak 

eta zergak barne, baita ingurumen-kostuak ere. Sorkuntza hidroelektrikoko autozerbitzutzat hartzen 

dira. 
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Hiri-sareetara konektatuta ez dauden ureztatzeak autozerbitzutzat hartzen dira. Beraz, bigarren 

zikloan erabilitako irizpidea aldatu da; irizpide horretan, behe-sareko ureztatze-ura banatzeko zerbitzu 

gisa agertzen ziren. Izan ere, demarkazioan ez dago goi-sarean bilketa- eta garraio-egitura duen eta, 

ondoren, behe-sarean banaketa duen ureztatze-sistemarik; aitzitik, bilketa propioak dira, 

autozerbitzuen kontzeptuarekin hobeto egokitzen direnak (Golako ureztatzea). 

15.2.11. Lehorteak 

 Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroen Lehorteen Plan Berezia lantzea. 

2015-2021 aldiko Plan Hidrologikoan, EAEko barne-arroen ustiapen-sistemetan lehorteak 

kudeatzeko egoera- eta balorazio-adierazleak proposatu ziren. Ziklo honetan egiaztatu da 

adierazle horiek egokitu eta hobetu egin behar direla, eta guztiz txertatu behar direla plangintza 

hidrologikoan; horretarako, EAEko barne-arroetako Lehorteen Plan Berezia idatzi behar da, plan 

hidrologikoa lantzearekin batera, horiek guztiz integratuz eta sinergiak aprobetxatuz. 

Plan berezi horretan, argi eta garbi bereizi dira lehorte-egoerak (prezipitazioa eta erregimen 

naturaleko ur-baliabideak murrizteari lotuak, eta horiek ingurumenean dituzten ondorioak) eta 

eskasia-egoerak (uraren erabilera sozioekonomikoen eskariei erantzuteko baliabiderik ez 

izatearen aldi baterako arazoei lotuak). Normalean erlazionatuta dauden baina jatorri eta ondorio 

desberdinak dituzten fenomeno horiek diagnostiko, ekintza eta neurri bereiziak behar dituzte. 

Horrenbestez, Lehorteen Plan Bereziak lehorteen eta egoeraren araberako eskasia adierazleen eta 

egoeren sistema bat ezartzen du, eta horiek demarkazioko kudeaketa-estrategien funtsezko 

elementu bihurtu behar dute. Era berean, planak hainbat ekintza eta neurri proposatzen ditu, 

LPBan ezarritako helburu nagusiak betetzen laguntzeko. 

 Estatuaren eskumen-eremuko Lehorteen Plan Berezia berrikustea. 

Bigarren plangintza-zikloari dagokion berrikuspen-prozesuan, LPBak berrikusi eta egokitu behar 

zirela ikusi zen, plangintza-esparru berriarekin koherenteak izan zitezen. Hori dela-eta, urtarrilaren 

8ko 1/2016 Errege Dekretuak, erkidego arteko arroetako plan hidrologikoak berrikustea onartu 

zuenak, azken xedapenetako lehena jaso zuen; horren arabera, martxoaren 21eko 

MAM/698/2007 Aginduaren bidez onartutako lehorte-plan berezi guztiak 2017ko abenduaren 31 

baino lehen berrikusi behar zirela zehazten zen.  

Ondorioz, azaroaren 28ko TEC/1399/2018 Aginduaren bidez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoaren erkidego arteko eremuari dagokion Lehorteen Plan Berezia berrikustea onartu 

zen. Planak bi ardatz ditu, argi eta garbi bereiziak. Alde batetik, lehorte luze batek natura-

ingurunean eragindako egoera, eta, bestetik, baliabide erabilgarriak aldi baterako murrizteak 

normaltasun-egoeretan bermatuta leudekeen erabilera sozioekonomikoei erantzuteko eragin 

dezakeen arazoa, egoeraren araberako eskasia-egoera gisa definitzen dena. Hori dela-eta, 

demarkazioko erkidego arteko eremuko Lehorteen Plan Berezia berrikusteak adierazleen eta 

agertokien sistema bat ezartzen du, bai lehorte luzeari buruzkoa, bai egoeraren araberako 

eskasiari buruzkoa, eta plan horretan ezarritako helburuak betetzea errazteko neurri eta ekintza 

batzuk zehazten ditu. 

Hirugarren zikloko plan hidrologikoa onartu eta bi urtera onartuko da erkidego arteko LPB honen 

etorkizuneko berrikuspena, planean jasotzen diren datu eguneratuak sartzeko eta horiek kontuan 
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hartzeko; esate baterako, baliabideen inbentarioak, eskariak, emari ekologikoak eta beste 

murrizketa batzuk, eta abar.  

15.2.12. Uholdeak 

 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana berrikustea. 

Hirugarren plangintza-zikloa prestatu bitartean, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko 

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana berrikusteko prozesua ere lantzen da. Aipatutako Plana 

urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, uholde-arriskuak ebaluatzeari 

eta kudeatzeari buruzko 2007/60 Zuzentarauaren ondoriozkoa da eta Plan Hidrologikoaren 

berrikuspenaren denbora-epe berean onartu behar da.  

Aurreko zikloan egin zen bezala, Plan Hidrologikoaren eta UAKParen arteko koordinaziorik 

handiena bermatzeko eta helburu guztien bateragarritasuna ziurtatzeko, bi dokumentuak erabat 

inbrikatu dira: Koordinazio- eta inbrikatze-prozedurak hiru maila ditu bere baitan: 

o Dokumentu-egitura, UAKPa Plan Hidrologikoaren eranskin gisa sartuta. Horrez gain, Plan 

Hidrologikoak UAKParen zati nagusia jasotzen du hainbat dokumentutan. Horrez gain, Plan 

Hidrologikoaren IX. eranskinak uholdeetatik babesteko UAKPan eta PHan jasotako egiturazko 

jarduketa bakoitzaren azterketa xehatua jasotzen du, UEZaren 4.7 artikuluko balizkoa betetzen 

den zehazteko, jarduera horiek egoera ona lortzea edo ur-masen degradazioa saihestea 

eragotziko luketen aldaketa edo alterazio berriak ekar ditzaketen aztertuz. Azterlana 

UAKParen 3. eranskinean (“Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren egiturazko neurrien 

justifikazioa”) oinarritzen da. 

Bestalde, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak plangintza hidrologikoaren ingurumen-

helburuak kontuan hartzen ditu ondorio guztietarako, bai ur-masa bakoitzari dagokionez, bai 

Eremu Babestuen Erregistroko balizko eremuei dagokienez. 

o Izapidetzea: Bi planen ingurumen-ebaluazio estrategikoa batera izapidetu da. Era berean, 

kontsulta publikoa eta parte-hartze aktiboko tailerrak batera inplementatu dira. 

o Analisien eta konponbideen planteamendu estrategikoa, bi plangintzetako helburuak 

bateragarri egiteko beharrezkoak diren analisien eta edukien zerrenda barne. 

15.2.13. Araudia 

Hirugarren plangintza-ziklo honetarako, lehen ziklokoaren oso antzekoa zen bigarren zikloko 

araudiaren edukiak berrikusi dira, ia 10 urtez aplikatu izanaren esperientzia kontuan hartuta. 

Berrikuspen hori sinplifikazioaren premisarekin egin da. Alde batetik, artikuluak murriztu egin dira, 

besteak beste aurreko zikloan onartutako xedapen orokor berriak kontuan hartuta, eta, ondorioz, 

araudiak jasotako edukiak murriztu eta sinplifikatu egin dira. Horixe da uholde-arriskuaren kudeaketari 

buruzko xedapenen kasua. 

Bestalde, garrantzi txikiko baina demarkazioan oso ohikoak diren hainbat jarduketaren administrazio-

izapidetzea sinplifikatzeko erregulazioak sartu dira; horrek, administrazio hidraulikoek herritarrei 

erantzuteko denborak hobetu beharko lituzke eta administrazioen baliabideen erabilera optimizatu 

beharko luke. 
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Gainera, beste xedapen batzuk sinplifikatu dira, hala nola ustiapen-sistemen deskribapenari eta 

baliabideen esleipenari buruzkoak. 

Ur-masei buruzko eduki guztiak berrikusi eta eguneratu dira; besteak beste, ur-masa horien 

identifikazioa, horien ingurumen-helburuak eta horien emari ekologikoen erregimenak. 

15.2.14. Parte-hartze publikoa 

Aurreko plangintza-zikloetako prozesu parte-hartzaileetan eskuratutako esperientzia eta ezagutzak 

hirugarren zikloko parte-hartze publikoa diseinatzeko oinarri izan dira, UEZak eskatutako baldintzak 

une oro bermatuz. 

Hirugarren zikloan egindako hobekuntzetako bat Gai Garrantzitsuen Behin-behineko Eskeman eta Plan 

Hidrologikoaren proiektu-proposamenean parte hartzeko tailerretan sortutako ekarpenen itzulera-

dokumentuak egitea izan da. Dokumentu horien helburua da tailerretan egindako proposamenak 

aurkeztea eta azaltzea nola hartu diren kontuan Gai Garrantzitsuen Eskema eta Plan Hidrologikoaren 

Proiektua egiterakoan. 

Gainera, Euskadin lankidetza-prozesu bat garatu da uraren arloan eskumenak dituzten euskal 

erakunde publikoen eta eragileen artean, plangintza hidrologikoaren tresna nagusiak lantzeko, Euskal 

Autonomia Erkidegoko 2022-2027 aldirako ur-politika definitzeko. Prozesu horren helburua izan da 

ahalik eta babes eta adostasun handiena izatea plan hidrologikoak, uholde-arriskua kudeatzeko planak 

eta lehorteen plan bereziak garatzeko eta izapidetzeko Euskadin. 
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