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Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 1. or. 

 

1. Sarrera 

Dokumentu honen xedea emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesuaren barnean 

Oka Unitate Hidrologikoan (UH) egin diren kontsulta publikoko eta parte-hartze aktiboko 

prozesuak deskribatzea da. 

Hitzartze Prozesua Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa 

(aurrerantzean KEDPH) onartzen duen ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuaren 15. artikuluan, 

Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduan (PHE) eta Plangintza Hidrologikorako Jarraibidetan 

(PHJ) ezarritakoaren arabera garatu da.  

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa (DH), demarkazio hidrografikoen lurralde-eremuak 

mugatzen dituen otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretuko – urtarrilaren 4ko 29/2011 Errege 

Dekretuak aldatutakoa – 3.2 artikuluan dago zehaztuta. Eremu honetan, alde batetik, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Barne Arroak (EBA) sartzen dira. Bertako eskumena uraren arloan Euskal 

Autonomia Erkidegoari dagokio Uraren Euskal Agentziaren (URA) bitartez. Bestetik, erkidego arteko 

arroak daude eta hauen eskumena Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio, Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoaren (KKH) bitartez. Dokumentu honek EBA-etan burutu den prozesuaz 

soilik dihardu. 

Dokumentu honen egitura zazpi kapitulu eta bi eranskinetan banatuta dago, ondorengo 

paragrafoetan adierazten den bezala. Sarrerako kapitulu honen ondoren, bigarren eta hirugarren 

kapituluetan, EAEko Barne Arroetan garatutako Hitzartze Prozesuaren deskribapena laburtzen da. 

Ondoren, laugarren, bosgarren eta seigarren kapituluetan, Oka Unitate Hidrologikoko kontsulta 

publiko eta parte-hartze aktiboko prozesuak eta lortutako emaitzak zehazten dira. Azkenik, 

zazpigarren kapituluan, aipatutako UHrentzat, prozesu hauen ondorioak laburbiltzen dira. 

Oka UHko kontsulta publiko eta parte-hartze aktiboko prozesuen ondorioz sortutako dokumentazio 

guztia I. eta II. Eranskinetan atxikitu da. 
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2. or. Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 

 

2. Hitzartze Prozesua 

2.1 Hitzartze Prozesuaren deskribapen orokorra 

Hitzartze Prozesua EAEko Barne Arroen Eremu guztira hedatu da, unitate hidrologiko bakoitza 

banaka landuz. Era berean, ustiapen-sistemen bitartez beren artean nolabaiteko konexioren bat 

duten unitateen arteko interakzioak ere aztertu dira. 

EAEko Barne Arroen Eremuan 12 unitate hidrologiko existitzen dira. Alde batetik, Oka, Urola, 

Oiartzun, Lea, Artibai, Butroe, Barbadun eta Deba, Euskal Autonomia Erkidego barruan kokatzen 

direnak osorik, eta, bestetik, Urumea, Oria, Ibaizabal eta Bidasoa, autonomia erkidego 

mugakideren batera hedatzen direnak. 

Ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuaren (aurrerantzean 400/2013 ED), hau da, Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa onartzen duen dekretuaren 15. 

artikuluan ezarritakoaren arabera, Hitzartze Prozesu honen helburua indarrean dauden 

aprobetxamenduetan emari ekologikoak ezartzea izan da.  

Emari ekologikoen erregimena (EEE) ezartzeko, PHJko 3.4. atalean zehaztutako faseak jarraitu dira. 

Erabilitako metodologiaren deskribapena eta horretarako eginiko azterlanak URAren web orrian 

(www.uragentzia.euskadi.eus/) publikoaren eskura jarritako “Dibulgazio-dokumentua” delakoan 

kontsulta daitezke.  

Hitzartze Prozesua 2013ko ekainaren 9an indarrean zeuden, beren klausulan barruan berariaz 

Planean ezarritako emari ekologikoen erregimena (EEE) betetzeko aurreikuspenik ez zuten eta, a 

priori, eskura zegoen informazioarekin eskubidea iraungitzeko, berritzeko edo oinarrizko 

ezaugarriak aldatzeko espedienterik ireki behar ez zitzaizkien emakideen titularrekin egin da. 

Prozesu honek gaur egun existitzen diren erabilerak, eskaerak, berorien emakida-erregimena eta 

jardunbide egokiak hartu ditu aintzat. Lehenik eta behin, parte-hartze publikoko prozesu bat 

garatu da, informazio eta kontsulta publikoa sustatuz. Ondoren, eta Administrazio Hidrauliko 

honen erabakiz, EEE errespetatzeak uraren erabileran mugaketa esanguratsua eragin zezakeela 

aurreikusten zen ur-aprobetxamenduen kasuan, parte-hartze aktiboko prozesu bat burutu da.  

2.2 Hitzartze Prozesuaren faseak 

EAEko Barne Arroen Eremuan indarrean dauden aprobetxamenduetan emari ekologikoen 

erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesua 1. irudian agertzen diren faseak jarraituz burutu da.  

Fase horietan eginiko azterlan eta azterketa guztiak xehetasunez ezagutzeko URAren web orrian 

publikoarentzat eskuragarri jarritako “Dibulgazio-dokumentua” kontsulta daiteke. 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu
http://www.uragentzia.euskadi.eus/plangintza-hidrologikoa/emari-ekologikoen-erregimena-ezartzeko-hitzartze-prozesua-eaeko-barneko-arroetan-kantauri-ekialdeko-demarkazio-hidrografikoa/u81-000335/eu/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/plangintza-hidrologikoa/emari-ekologikoen-erregimena-ezartzeko-hitzartze-prozesua-eaeko-barneko-arroetan-kantauri-ekialdeko-demarkazio-hidrografikoa/u81-000335/eu/
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Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 3. or. 

 

 

1. irudia. EAEko Barne Arroen Eremuan Hitzartze Prozesuan eman beharreko urratsak 

Jarraian, EAEko Barne Arroen Eremuan Hitzartze Prozesuaren harira burututako kontsulta publiko 

eta parte-hartze aktiboko prozesuak sakontasun osoz deskribatzen dira. 
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4. or. Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 

 

3. Kontsulta publiko eta parte-hartze aktiboko prozesuen egitura 

orokorra 

Arestian nabarmendu den bezala, emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesuaren 

harira egindako azterlan guztiekin derrigorrezkoa zen parte-hartze publikoko prozesu bat burutu 

da, informazio eta kontsulta publikoa sustatuz (ikus 2. irudia). 

Era berean, B taldeko aprobetxamenduen kasuan, parte-hartze aktiboko prozesu bat ere garatu da, 

emari ekologikoen eta ur-erabileren arteko bateragarritasuna lortzeko bidean adostasun gehiago 

erdiesten lagundu duena. B taldeko aprobetxamendu horien kasuan, a priori, emari ekologikoen 

erregimena errespetatzeak uraren erabileran mugaketa esanguratsua eragin zezakeela 

aurreikusten zen. 

 

2. irudia. Hitzartze Prozesuko kontsulta publiko eta parte-hartze aktiboko mailak 

Parte-hartze aktiboaren maila honetan, B taldeko aprobetxamenduen titularrekin zenbait bilera 

egin dira, eta beroien xedea, emari ekologikoen erregimena ezartzeko helburuarekin, akordio 

desberdinetara iristea izan da (emakidetako emarien malgutasuna, ezarketa planaren barruan 

gauzatu beharreko jarduerak, obrak egiteko gehieneko epeak, etab.). Horretarako, hainbat 

proposamen aztertu dira, betiere kontuan izanik, ez bakarrik emakida-erregimena, baizik eta 

aprobetxamenduen gaur egungo ur-erabilerak eta eskaerak, eta bereziki, jardunbide egokiak. 

Azken helburua plangintza hidrologikoan zehaztutako emari ekologikoen erregimena ezartzea izan 

da, ahalik eta adostasun handienarekin. 

  



Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesua 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa. EAEko Barne Arroen Eremua 

 

Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 5. or. 

 

4. Burututako ekintzak 

4.1 Kontsulta publikoa 

Gaur egungo erabilerei buruzko informazioa behin identifikatu, hautatu eta aztertu ondoren, eta 

aprobetxamenduak A eta B taldeetan sailkatu ostean, parte-hartze publikoari eman zitzaion 

hasiera, beroren lehen maila, hau da, informazio maila abian jarriz. 

Honela, URAren web orriaren bitartez (www.uragentzia.euskadi.eus/), ondorengo informazioa 

publikoaren eskura jarri zen: 

 Dibulgazio-dokumentua, EAEko Barne Arroen Eremuan emari ekologikoen erregimena 

ezartzeko Hitzartze Prozesuari buruzko informazioa jasotzen duena. 

 Unitate hidrologiko bakoitzean burutu beharreko Hitzartze Prozesuaren ezaugarriei 

buruzko berariazko informazioa jasotzen duen dokumentua, eranskin banatan, Hitzartze 

Prozesuaren barne zeuden aprobetxamenduak jasotzen dituena (A eta B taldeak).  

 Azterlan-eremuan Hitzartze Prozesuaren barruan indarrean zeuden aprobetxamenduen 

emakida-informazioa.  

 Azterlan-eremuko emari ekologikoen erregimenen mapak, ibai-tarte eta ur-masaren 

arabera. 

 Hainbat motatako informazioaren kontsulta espaziala ahalbidetzen duen GIS ikusgailua, 

zehatzago esanda, PHren Araudian aurreikusitako interpolazio prozeduraren bitartez 

(400/2013 ED, 13.4. art.) ur-masa bateko puntu batean emari ekologikoen erregimena 

zehaztea ahalbidetzen duen ikusgailua. 

Web orrian eta URAk erabiltzen dituen beste hainbat bitarteko elektronikoren bitartez (twitter, 

Irekia, posta elektronikoa) unean uneko informazioa argitaratu zen emari ekologikoak ezartzeko 

Hitzartze Prozesuaren garapenari buruz. 

Oka Unitate Hidrologikoaren kasuan, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2014ko 

urriaren 28ko Ebazpenaren bitartez (BAOn, azterketaren xede den UHn sartzen diren udalerrietako 

iragarki-oholetan eta URAren web orrian argitaratutakoa), hilabeteko epea ireki zen interesdunek 

unitate hirologiko honetan zehaztutako Hitzartze Prozesuaren inguruan egoki irizten zituzten 

alegazioak edo iradokizunak aurkeztu zitzaten. 1. taulan dokumentu honen xede den eremuan 

kontsulta publikorako ezarritako aldia erakusten da.  

Unitate 
Hidrologikoa 

Kontsulta publikoa 
irekitzen duen 

Ebazpenaren data 

Aldizkari Ofizialeko iragarkiaren 
esteka 

Oka 2014/10/28 BOB. 217. zk., 2014/11/12 

1. taula. Oka UHn kontsulta publikorako ezarritako adia 

Gainera, Hitzartze Prozesuaren barruan zeuden Oka UHko hainbat aprobetxamendu Natura 2000 

Sarearen edo Espezie Mehatxatuen Interes Bereziko Eremuen barruan kokatzen direnez, 2. taulan 

ageri den bezala, ingurumen-arloko organo eskudunei kontsulta publikoko prozesuari zegokion 

informazio guztia helarazi zitzaien (ikus IA Eranskina). 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/proceso_concertacion/es_def/adjuntos/BOB_Resolucion%20inicio%20CP_OKA.pdf
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6. or. Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 

 

Unitate 
Hidrologikoa 

Informazioa 
helarazitako 

data 
Arloko organo eskuduna 

Oka 2014/10/30 

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia (BFA) 

Eusko Jaurlaritzako Natura Ingurunearen 
eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza 

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbarako 
Patronatua 

2. taula. Oka UHko ingurumen-arloko organo eskuduna 

Behin kontsulta publikoa amaituta eta herritarren iritzia kontuan hartzeko asmoz, jasotako 

alegazioak/iradokizunak aztertu ziren eta horien berri eman zen. Hala eta guztiz ere, Oka UHri 

eragin ziezaiokeen iradokizunik jaso ez zenez, ez zen aldaketarik egin UH honetako A taldeko 

aprobetxamenduetan emari ekologikoak ezartzeko zehaztutako Hitzartze Prozesuan. 

Azkenik, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2015eko ekainaren 3ko Ebazpenaren 

bitartez, Oka Unitate Hidrologikoko dokumentua onetsi zen, bertako A taldeko 

aprobetxamenduetan Hitzartze Prozesua amaitutzat emanez. Aipatutako Ebazpena, BAOn (ikus 3. 

taula), azterketaren xede den UHn sartzen diren udalerrietako iragarki-oholetan eta URAren web 

orrian argitaratu zen.  

Unitate 
Hidrologikoa 

Behin betiko 
Ebazpenaren data 

Aldizkari Ofizialeko iragarkiaren 
esteka 

Oka 03/06/2015 BOB. 126. zk., 2015/07/03 

3. taula. Oka Unitate Hidrologikoan Hitzartze Prozesua (A taldea) amaitzeko Ebazpena 

Amaitzeko, A taldeko aprobetxamenduen titularrei bete beharreko emari ekologikoen erregimenak 

jakinarazi zitzaizkien. 

4.2 Parte-hartze aktiboa 

B taldeko ur-aprobetxamenduen kasuan, a priori, emari ekologikoen erregimena errespetatzeak 

uraren erabileran mugaketa esanguratsua eragin zezakeela aurreikusten zen; hori dela eta, ur-

aprobetxamendu horiek ziren ingurumen-helburuak betetzeko garaian eragin handiena izan 

zezaketenak. Horregatik, emakida hauen titularrekin parte-hartze aktiboko prozesu bat garatu da. 

4. taulan Oka UHko B taldean sartu ziren bederatzi aprobetxamendu ageri dira, hasiera batean 

parte-hartze aktiboko prozesuaren xede izateko proposatu zirenak, hain zuzen ere. 

Parte-hartze aktiboko fase horren aurretik, B taldean sartutako aprobetxamendu guztien inguruan 

eskuragarri zegoen informazioa aztertu zen. 

Kontsumorako ez diren erabileretara bideratzen diren 2 aprobetxamenduren kasuan (zentral 

hidroelektriko bat eta errota bat), egindako berariazko azterketen ondoren, ur-aprobetxamendu 

hauek KEDPHn ezarritako emari ekologikoen erregimena errespetatzearekin bateragarriak zirela 

ondorioztatu zen. Beraz, gutxieneko emari horien ezarpenak ez zuen eragin garrantzitsurik izan 

beharko gaur egungo ur-erabileretan. 

Zentral hidroelektrikoari zegokienez, aprobetxamenduaren titularrarekin egindako bileran Agentzia 

honek eginiko bateragarritasun-azterketaren ondorioen berri eman zitzaion. Hala ere, zentralak 

urtebete inguru zeramala funtzionatu gabe argitu zuen titularrak eta etorkizunean erabilera 

didaktiko edo museistikoetarako soilik mantentzeko interesa zuela. Ondorioz, egoera kontuan 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/07/20150703a126.pdf?hash=b671a668848b13e3eff1bd6b08d26d23#page=152
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Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 7. or. 

 

hartuz, aprobetxamendu hau Hitzartze Prozesutik kanpo uztea erabaki zen eta emakidaren 

oinarrizko ezaugarriak aldatzeko eta egungo erabileretara egokitzeko beharrezko ziren izapide 

administratiboak burutzea adostu zen. 

Errotaren kasuan, aldiz, bere titularrarekin bilera bat egin zen Hitzartze Prozesu honi loturik 

aprobetxamenduarekin zerikusia zuten gainerakoen berri emateko, hilabeteko epea emanez 

beharrezko iruditzen zitzaizkion alegazio edo iradokizunak aurkeztu zitzan. Aipaturiko epean 

titularraren aldetik inongo komunikaziorik jaso ez zenez, aprobetxamenduak errespetatu 

beharreko emari ekologikoak jakinarazi zitzaizkion. 

UH honetan hiri-hornidurara bideratutako beste bi aprobetxamendu zeuden B taldean txertatuta, 

baina azkenean Hitzartze Prozesutik at gelditu ziren, emakida horien oinarrizko ezaugarriak 

aldatzeko izapide baten ebazpenaren zai zeudela egiaztatu ondoren. 

Kiwiak ureztatzera eta beste ureztatze-erabilera batzuetara bideratutako bost aprobetxamenduren 

kasuan, Agentzia honek ur-erabileren eta emari ekologikoen erregimenaren arteko 

bateragarritasun-azterketa egin zuen arro honetarako, gaur egungo ureztatze-erabilera duten 

aprobetxamenduen (guztiz erregularizatuta egon, zein ez) eta emari ekologikoen arteko 

bateragarritasun eza agerian jartzen zuena. Egindako diagnostikoak Golako ibaiaren arroko azaleko 

uretan oinarritutako 12 aprobetxamendu hartzen zituen kontuan, egoera administratibo guztiz 

ezberdinak dituztenak. Ondorioz, egoera konpontzeko irtenbideak Hitzartze Prozesu honetatik 

haratago doazen alderdiak jasotzen ditu. Aipaturiko dokumentuak kudeaketa plan baten beharra 

ere ezartzen zuen, prozesu honetatik kanpo dauden alderdiak jasoz; horien artean, 

aprobetxamenduen egungo ezaugarriei buruzko informazioa sendotzearen garrantzia, besteak 

beste. 

Hitzartze Prozesu honi loturik aprobetxamenduekin zerikusia zuen gainerako guztiaren inguruko 

azalpena emateko askoz, lehen bilera bat egin zen titularrekin, non aurrez aipaturiko eta Agentzia 

honek egindako bateragarritasun-azterketa erraztu zitzaien. Bertan, azterketa horretan lortutako 

ondorioen berri eman zitzaien eta hilabeteko epea ezarri zen iruditzen zitzaizkien alegazio edo 

iradokizunak aurkeztu zitzaten. 

Geroago, banakako bilerak egin ziren bateragarritasun-azterketa horren inguruan aprobetxamendu 

horien titularrei sortutako zalantzei erantzuteko. Era berean, aprobetxamendu guztien inguruko 

informazio eguneratua batu eta sendotu zen. Azkenean, aprobetxamendu guztiek beren emakiden 

oinarrizko ezaugarriak aldatzeko beharra zutela ondorioztatu zenez, prozesu honetatik ateratzea 

adostu zen. 
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OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 

Zk. 
Espedientearen 

erreferentzia 
Erabilera 

URAren berariazko azterlanaren 
hasierako ondorioak 

Parte-hartze 
aktiboaren 

hasiera-dara 

Jasotako 
alegazioak 

Bidalitako 
erantzuna 

Lortutako akordioa 
Parte-hartze 
aktiboaren 

amaiera data 

1 A-B-2011-1234 Hidroelektrikoa 

Ur-aprobetxamendua bateragarria da 
KEDPHn ezarritako EEE 
errespetatzearekin, eta horien 
ezarpenak ez luke  eraginik izan beharko, 
era nabarmenean, ekoizpen 
hidroelektrikoan.  

2017/03/13 Ez Ez Ez dagokio 2017/03/13 

2 A-B-2011-0679 Errotaritza 

Hargunean errespetatu beharreko emari 
ekologikoak bateragarriak dira 
aprobetxamenduaren egungo ur-
erabilerarekin. 

2016/07/14 Ez Ez Ez dagokio 2016/09/16 

3 A-B-2011-1105 Hiri-erabilera 
Hitzartze Prozesutik at utzita. 
Emakidaren oinarrizko ezaugarrien 
aldaketaren zain. 

--- --- --- --- --- 

4 A-B-2011-1083 Hiri-erabilera 
Hitzartze Prozesutik at utzita. 
Emakidaren oinarrizko ezaugarrien 
aldaketaren zain. 

--- --- --- --- --- 

5 A-B-2011-1211 
Ureztatze-
erabilera 

Egindako azterketaren emaitzek gaur 
egun ureztatze-erabilera duten 
aprobetxamenduen (guztiz 
erregularizatuta egon, zein ez) eta emari 
ekologikoen eta eskaerak betetzeko 
bermearen arteko bateragarritasun eza 
agerian jartzen dute. Ondorioz, 
kudeaketa plan bat ezartzea 
proposatzen da, Hitzartze Prozesu 
honetatik haratago doana, eta 
aprobetxamendu guztien inguruko 
informazio eguneratua batu eta 
sendotzeko beharra adierazten duena, 
besteak beste. 

2017/12/19 --- --- Ez dagokio 2018/01/31 

6 A-B-2011-1210 
Ureztatze-
erabilera 

2017/12/19 --- --- Ez dagokio 2018/01/31 

7 A-B-2011-1565 
Ureztatze-
erabilera 

2017/12/19 --- --- Ez dagokio 2018/01/31 

8 A-B-2011-1601 
Ureztatze-
erabilera 

2017/12/19 --- --- Ez dagokio 2018/01/31 

9 A-B-2011-1547 
Ureztatze-
erabilera 

2017/12/19 --- --- Ez dagokio 2018/01/31 

4. taula. Oka UHko Hitzartze Prozesuaren parte-hartze aktiboko fasean burututako ekintza nagusiak 
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Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 9. or. 

 

5. Kontsulta publikoan eta parte-hartze aktiboan eskuratutako 

emaitzak 

5.1 Kontsulta publikoa (A eta B taldeak) 

Arestian nabarmendu den bezala, informazio eta kontsulta publikoko aldiak amaitzean, EAEko 

Barne Arroen Eremuan garatutako emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesua zela 

eta, hainbat idatzi jaso ziren Uraren Euskal Agentzian; halere, horietako batek ere ez zuen Oka UHn 

eraginik. 

5.2 Parte-hartze aktiboa (B taldea) 

Oka UHko B taldean txertatutako hiri-hornidurarako bi aprobetxamenduren kasuan, eskuragarri 

zegoen informazio guztia berrikusi eta aztertu ondoren, beren emakideen oinarrizko ezaugarriak 

aldatzeko ebazpenaren zain zeudela egiaztatu zen. Ondorioz, ez da beharrezkoa izan parte-hartze 

aktiboko fasea garatzea, aprobetxamendu hauek Hitzartze Prozesutik at utziz. 

Kontsumorako ez diren erabileretara bideratutako aprobetxamenduei (zentral hidroelektriko bat 

eta errota bat) dagokienez, titularrekin hainbat bilera egin ondoren, emaitza ezberdinak lortu dira. 

Errotaren kasuan, titularraren komunikaziorik jaso ez zenez bileran ezarritako epearen barruan, 

aprobetxamenduaren hargunean errespetatu beharreko emari ekologikoak jakinarazi zitzaizkion. 

Zentral hidroelektrikoari dagokionez, aldiz, zentralak urtebete inguru zeramala funtzionatu gabe 

argitu zuen titularrak; hala, aprobetxamendu hau Hitzartze Prozesutik kanpo uztea erabaki zen eta 

emakidaren oinarrizko ezaugarriak aldatzeko eta egungo erabileretara (didaktiko eta museistiko) 

egokitzeko beharrezko diren izapide administratiboak burutzea adostu zen. 

Kiwiak ureztatzeko edo beste ureztatze-erabilera batzuetara bideratutako 5 aprobetxamenduren 

kasuan, eskuragarri zegoen informazio guztia aztertu eta berariazko bateragarritasun-azterketa bat 

egin ostean, parte-hartze aktiboko faseari ekin zitzaion titularrekin hainbat bilera eginez. Egungo 

egoera Hitzartze Prozesutik haratago zioanez eta Agentzia honek eginiko azterketak hainbat 

ziurgabetasun zituenez aprobetxamenduen ezaugarriei zegokienez, informazio eguneratua lortzeko 

ahaleginak egin ziren hainbat bileren bitartez. Azkenean aprobetxamendu horien emakideen 

oinarrizko ezaugarriak aldatu beharko zirela ondorioztatu zen. Hala, aprobetxamendu hauek 

Hitzartze Prozesutik atera ziren. 

IIA Eranskinean aipaturiko ur-aprobetxamenduen kasuan garatutako parte-hartze aktiboko 

prozesuaren laburpena jasotzen da eta IIB Eranskinean prozesu horren ondoriozko dokumentazio 

guztia atxikitzen da. 
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10. or. Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 

 

6. Kontsulta publiko eta parte-hartze aktiboko faseek Hitzartze 

Prozesuan eragindako aldaketak 

6.1 Kontsulta publikoa 

Kontsulta publikoko fasean Oka UHri eragin ziezaiokeen iradokizun edo alegaziorik jaso ez zenez, ez 

zen aldaketarik egin bertako emari ekologikoak ezartzeko Hitzartze Prozesuaren inguruan eginiko 

dokumentuan. 

6.2 Parte-hartze aktiboa 

Oka UHn B taldean sartu ziren bederatzi aprobetxamendu hasiera batean parte-hartze aktiboko 

fasearen xede izateko proposatu ziren. Hala ere, fase hau horietako zazpi aprobetxamenduetan 

bakarrik garatu da, eta amaitu ostean horietako sei Hitzartze Prozesutik kanpo gelditu dira, beroien 

emakideen oinarrizko ezaugarriak aldatzeko izapide baten xede izan behar zutela ondorioztatu 

ondoren. 

Halaber, Oka UHko B taldean txertatutako beste bi aprobetxamenduren kasuan, hiri-hornidurara 

bideratuta daudenen kasuan, hain zuzen ere, beren emakideen oinarrizko ezaugarriak aldatzeko 

prozesu baten zain zeudela egiaztatu da. Hortaz, ez da beharrezkoa izan parte-hartze aktiboko 

fasea burutzea eta aprobetxamendu hauek Hitzartze Prozesutik at gelditu dira. 

Hori dela eta, Oka UHn emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesuaren harira 

egindako dokumentuan aldaketa batzuk egin dira, Hitzartze Prozesu honetatik at gelditu diren 

aprobetxamenduak II. Eranskinetik ezabatuz. 
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Kontsulta publikoaren eta parte-hartze aktiboaren eranskina 11. or. 

 

7. Ondorioak 

Oka Unitate Hidrologikoan emari ekologikoen erregimena ezartzeko garatutako Hitzartze 

Prozesuaren harira kontsulta publikora ateratako dokumentuan aprobetxamenduak A eta B 

taldeetan sailkatuta zeudenez, kontsulta publikoko fasearen ondoren, parte-hartze aktiboko 

prozesu bat garatu da. 

Kontsulta publikoko fasea amaitu ondoren, Oka UHn eragina izan zezakeen alegazio edo 

iradokizunik jaso ez zenez, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2015eko ekainaren 

3ko Ebazpenaren bitartez, unitate hidrologiko honetako dokumentua onetsi zen, bertako A 

taldeetan Hitzartze Prozesua amaitutzat emanez. Aipatutako Ebazpena 2015eko uztailaren 3an 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 126. zenbakian, xede den eremuan sartzen diren udalerrietako 

iragarki-oholetan eta URAren web orrian argitaratu zen. 

Parte-hartze aktiboko fasea, aldiz, Oka UHko B taldean txertatutako bederatzi 

aprobetxamenduetatik zazpi aprobetxamenduetan garatu da. Gainerakoak, eskuragarri zegoen 

informazioa aztertu ostean, Hitzartze Prozesutik atera ziren, beroien emakideen oinarrizko 

ezaugarriak aldatzeko izapide baten xede ziren eta. 

Amaitzeko, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bitartez, Oka UHn emari 

ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze Prozesuaren behin betiko dokumentua onetsiko da, 

Ebazpen hau BAOn, unitate honetan kokatzen diren udalerrietako iragarki-oholetan eta URAren 

web orrian argitaratuz. 
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Eranskina I. or. 

 

I Eranskina. Kontsulta publikoa 

IA Eranskinak Oka UHko informazio eta kontsulta publikoko prozesuaren inguruan ingurumen-

arloko eskudunei bidalitako jakinarazpena jasotzen du. 
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Eranskina III. or. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 

 
IA ERANSKINA 

HITZARTZE PROZESUKO INFORMAZIO ETA KONTSULTA-
PUBLIKOAREN IREKIERAREN JAKINARAZPENA INGURUMEN-

ARLOKO ORGANO ESKUDUNARI 
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Eranskina V. or. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. zk. 

Unitate hidrologikoa OKA 

Ingurumen-arloko organo 
eskuduna  

Eusko Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta 
Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza 

Informazioa helarazitako data 2014/10/30 
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Eranskina VII. or. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. zk. 

Unitate Hidrologikoa  OKA 

Ingurumen-arloko organo 
eskuduna 

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia (BFA) 

Informazioa helarazitako data 2014/10/30 
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Eranskina IX. or. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. zk. 

Unitate Hidrologikoa OKA 

Ingurumen-arloko organo 
eskuduna 

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbarako 
Patronatua 

Informazioa helarazitako data 2014/10/30 
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Eranskina XI. or. 

II Eranskina. Parte-hartze aktiboa 

IIA Eranskinean aprobetxamendu bakoitzaren kasuan garatutako parte-hartze aktiboko 

prozesuaren laburpena jasotzen da. Prozesu honen emaitzazko dokumentazio guztia ondorengo 

eskema jarraikiz azaltzen da: 

 Hasierako ondorioak. 

 Titularrekin egindako bilerak. 

 Eztabaidagaien azalpena. 

 Lortutako akordioak (dagokien kasuetan). 

IIB Eranskinean aprobetxamendu bakoitzaren kasuan garatutako parte-hartze aktiboko 

prozesuaren emaitzazko dokumentazio osoa jasotzen da (ekoizpen elektrikoko datuei dagokien 

informazio sentibera ezkutatu da). Ondorengo informazioa erantsi da: 

 Agentzia honek eginiko bateragarritasun-azterketa. 
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Eranskina XIII. or. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 

 
IIA ERANSKINA 

APROBETXAMENDU BAKOITZAREN KASUAN GARATUTAKO 
PARTE-HARTZE AKTIBOKO PROZESUAREN LABURPENA  
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Eranskina XV. or. 

OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 
    

Zk. ESPEDIENTEA ERABILERA TITULARRA 

I A-B-2011-1234 Hidroelektrikoa José Luís Unamuno Arriola 

A.- Hasierako ondorioak. 

Parte-hartze aktiboko fasearen aurretik, URAk ur-erabileren eta emari ekologikoen errespetuaren arteko 
bateragarritasun-azterketa bat egin du A-B-2011-1234 erreferentziadun ur-aprobetxamenduarentzat, 
aprobetxamendu hau KEDPHn ezarritako emari ekologikoak errespetatzearekin bateragarria dela 
ondorioztatuz. Hortaz, erregimen horren ezarpenak ez luke eraginik izan beharko, era nabarmenean, 
egungo ur-erabileretan. 

Titularrari azterketan lortutako ondorioen berri emateko, bilera bat egin zen 2017ko martxoaren 13an. 

B.- Titularrekin egindako bilera(k). 

Parte-hartze aktiboko prozesuaren esparruan hainbat bilera egin dira B taldeko aprobetxamenduen 
titularrekin, hauei Hitzartze Prozesuaren inguruan lortutako hasierako ondorioak azaltzeko 
helburuarekin, eta kasu batzuetan, KEDPHn zehaztutako emari ekologikoen errespetuaren eta egungo ur-
erabileren arteko bateragarritasuna lortzeko akordio desberdinak adosteko asmoz. Kasu honetan, 
ondorengo egunetan burutu dira bilera hauek: 

 2017/03/13. 

C.- Eztabaidagaien azalpena. 

2017/03/13.- Ur-aprobetxamenduaren titularrekin egindako bilera, non Agentzia honek, Uharka Zentral 
Hidroelektrikorako egindako ur-erabileren eta emari ekologikoen errespetuaren arteko bateragarritasun-
azterketan lortutako hasierako ondorioen berri eman dio titularrari. 

Zentralak urtebete inguru daramala funtzionatu gabe argitu du titularrak eta berriz martxan jartzeko 
interesik ez duela. Ur-aprobetxamendu hau etorkizunean erabilera didaktiko eta museistikoetarako 
mantentzea gustatuko litzaiokela adierazi du. 

Hortaz, emakidaren oinarrizko ezaugarriak aldatzeko beharrezko izapideak egitea adostu dute bi aldeek, 
ur-aprobetxamendua ur-erabilera berrietara (didaktiko edo museistiko) egokituz eta, beraz, Hitzartze 
Prozesu honetatik at geldituz. 

D.- Lortutako akordioak. 

Ez dagokio. 
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XVI. or. Eranskina 

 

OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 
    

Zk. ESPEDIENTEA ERABILERA TITULARRA 

II A-B-2011-0679 Errotaritza Nicasio Olano Undagoitia 

A.- Hasierako ondorioak. 

Parte-hartze aktiboko fasearen aurretik, Oka UHko B taldean txertatutako A-B-2011-0679 
erreferentziadun ur-aprobetxamenduaren inguruko informazio guztia berraztertu da, aprobetxamendu 
hau KEDPHn ezarritako emari ekologikoak errespetatzearekin bateragarria dela ondorioztatuz. Hortaz, 
erregimen horren ezarpenak ez luke eraginik izan beharko, era nabarmen batean, egungo ur-
erabileretan. 

Titularrarekin izandako bileraren ondoren, non aurreko paragrafoan adierazitako ondorioen berri eman 
zitzaion, hilabeteko epea ezarri zen iruditzen zitzaizkion alegazio edo iradokizunak aurkeztu zitzan. 

B.- Titularrekin egindako bilera(k). 

Parte-hartze aktiboko prozesuaren esparruan hainbat bilera egin dira B taldeko aprobetxamenduen 
titularrekin, hauei Hitzartze Prozesuaren inguruan lortutako hasierako ondorioak azaltzeko 
helburuarekin, eta kasu batzuetan, KEDPHn zehaztutako emari ekologikoen errespetuaren eta egungo ur-
erabileren arteko bateragarritasuna lortzeko akordio desberdinak adosteko asmoz. Kasu honetan, 
ondorengo egunetan burutu dira bilera hauek: 

 2016/07/14. 

C.- Eztabaidagaien azalpena. 

2016/07/14.- Titularrekin egindako bilera, non URAk Hitzartze Prozesuari loturik A-B-2011-0679 
erreferentziadun ur-aprobetxamenduari dagozkion alderdien berri eman dio. Era berean, Agentzia honek 
informazio horren berrazterketatik lortutako hasierako ondorioen berri eman dio eta hilabeteko epea 
ezarri da iruditzen zaizkion alegazio edo iradokizunak aurkeztu ditzan. 

Hilabeteko epea pasatu ondoren, URAn ez da jaso titularraren aldetik inolako komunikaziorik. Beraz, 
aprobetxamenduak bete beharreko emari ekologikoak jakinarazi zaizkio. 

D.- Lortutako akordioak. 

Ez dagokio. 
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Eranskina XVII. or. 

OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 
    

Zk. ESPEDIENTEA ERABILERA TITULARRA 

III A-B-2011-1211 Ureztatze-erabilera Pedro María Basteguieta Bengoetxea 

IV A-B-2011-1210 Ureztatze-erabilera Pedro María Basteguieta Bengoetxea 

V A-B-2011-1565 Ureztatze-erabilera 
Victoriano Ramón Madariaga 

Magunagoikoetxea 

VI A-B-2011-1601 Ureztatze-erabilera Comunidad de Usuarios Matxin 

VII A-B-2011-1547 Ureztatze-erabilera 
Victoriano Ramón y Jesús Manuel 

Madariaga Magunagoikoetxea 

A.- Hasierako ondorioak. 

Oka UHko B taldean txertatutako kiwiak ureztatzera eta beste ureztatze-erabilera batzuetara bideratuta 

dauden 5 aprobetxamenduen kasuan, Agentzia honek ur-erabileren eta emari ekologikoen errespetuaren 

arteko bateragarritasun-azterketa bat egin zuen, arro osoko egoera kontuan hartuz. Egindako 

azterketaren emaitzek gaur egungo ureztatze-erabilera duten aprobetxamenduen (guztiz 

erregularizatuta daudenak edo ez) eta emari ekologikoen eta hiri-horniduraren bermearen arteko 

bateragarritasun eza agerian jartzen zuten. Egindako diagnostikoak Golako ibaiaren arroko azaleko 

uretan oinarritutako 12 aprobetxamendu hartzen ditu kontuan, egoera administratibo guztiz ezberdinak 

dituztenak. Ondorioz, egoera konpontzeko irtenbideak Hitzartze Prozesu honetatik haratago doazen 

alderdiak jasotzen ditu. Gainera, egindako azterketa egiteko eskuragarri zegoen informaziorik hoberena 

erabili arren, diagnosiak aprobetxamenduen ezaugarriekin loturiko ziurgabetasunak izan ditzake. Beraz, 

aipaturiko dokumentuan kudeaketa plan bat ezartzea proposatzen da, Hitzartze Prozesutik haratago 

doana eta aprobetxamendu guztien inguruko informazio eguneratua batu eta sendotzeko beharra 

adierazten duena, besteak beste. Era berean, emari ekologikoen errespetua eta eskariak betetzea 

bermatzen duten bezalako alderdi orokorrak ere jasotzen ditu. 

B.- Titularrekin egindako bilera(k). 

Parte-hartze aktiboko prozesuaren esparruan hainbat bilera egin dira B taldeko aprobetxamenduen 
titularrekin, hauei Hitzartze Prozesuaren inguruan lortutako hasierako ondorioak azaltzeko 
helburuarekin, eta kasu batzuetan, KEDPHn zehaztutako emari eklogikoen errespetuaren eta egungo ur-
erabileren arteko bateragarritasuna lortzeko akordio ezberdinak erdiesteko asmoz. Kasu honetan, 
ondorengo egunetan burutu dira bilera hauek: 

 2017/12/19. 
 Titularrekin egindako banakako bilera ezberdinak. 

C.- Eztabaidagaien azalpena. 

2017/12/19.- Lehen bilera, non URAk egindako bateragarritasun-azterketa eman zitzaien eta bertan 
lortutako ondorioak jakinarazi zitzaizkien. Egoeraren konponbideak Hitzartze Prozesutik haratago zioazen 
alderdiak jasotzen zituela argitu zen eta egindako azterketak aprobetxamenduen ezaugarriei loturiko 
hainbat ziurgabetasun izan zitzakeela. Horregatik, Agentzia honetatik, aprobetxamenduen ezaugarrien 
informazio eguneratua ezagutzeko garrantziaren beharra ezarri zen, horien erregularizazio egoerei 
irtenbide bat emateko, baita emari ekologikoen eta eskarien arteko bateragarritasun ezari erantzuteko 
ere. Bilera honetan, hilabeteko epea eman zitzaien iruditzen zitzaizkien ekarpenak egin zitzaten. 

Geroago, banakako bilerak egin dira aprobetxamendu horien titularrekin, emandako bateragarritasun-
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XVIII. or. Eranskina 

 

azterketa horren inguruan sorturiko zalantzak argitzeko asmoz. Halaber, Golako ibaiaren arroko ur-
aprobetxamenduen inguruko informazio eguneratua batu eta sendotu da. 

Azkenik, Hitzartze Prozesu honen xede ziren aprobetxamenduak, emakiden oinarrizko ezaugarriak 
aldatzeko izapide baten xede izan beharko luketela ondorioztatu da, guzti horiek Hitzartze Prozesutik at 
geldituz. 

D.- Lortutako akordioak. 

Ez dagokio. 
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OKA UNITATE HIDROLOGIKOA 

 
IIB ERANSKINA 

APROBETXAMENDU BAKOITZAREN KASUAN PARTE-HARTZE 
AKTIBOKO PROZESUAN SORTURIKO DOKUMENTAZIO GUZTIAREN 

BILKETA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente estudio es el análisis de la posible repercusión de la implantación del 

régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica Cantábrico Oriental sobre los actuales usos del agua del aprovechamiento de la 

Central Hidroeléctrica de Uharka (Arratzu). 

 

Figura 1: Ortofoto de detalle de la CH y del azud 

Este estudio se enmarca dentro del Proceso de Concertación para la implantación de los 

caudales ecológicos que viene realizando la Agencia Vasca del Agua con los 

aprovechamientos vigentes a fecha 9 de junio de 2013. 
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En fases previas del Proceso, este aprovechamiento fue incluido dentro del denominado 

Grupo B, que aglutinaba aquellos donde se estimó a priori que la implantación de los 

caudales ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes en 

los actuales usos del agua. 

 

Con estos aprovechamientos del Grupo B se ha realizado un análisis específico para 

determinar el grado de compatibilidad entre los citados usos del agua y los caudales 

ecológicos y, en los casos donde se identifiquen repercusiones relevantes, proponer 

diferentes alternativas para avanzar en la necesaria compatibilización. 

 

En el análisis realizado se ha utilizado la información disponible por la Agencia Vasca del 

Agua en relación con el aprovechamiento (usos y demandas actuales, situación del 

aprovechamiento, régimen concesional, etc). Es por ello que las conclusiones de este 

estudio no tienen en cuenta posibles factores externos, u otros datos, a la concesión que 

condicionen el aprovechamiento. 

 

El estudio ha sido estructurado conforme al siguiente esquema. En el apartado segundo se 

resumen las características del aprovechamiento y algunos de sus datos más relevantes. En 

el apartado tercero se presentan los análisis realizados para estudiar la compatibilidad de 

los actuales usos del agua y el régimen de caudales ecológicos y, finalmente, en el apartado 

cuarto se recogen las conclusiones. 

 

  


























































































