
URAREN EUSKAL AGENTZIA  
GEURE BURUA HOBETZEKO URTEA 
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Euskadi herrialde txiki handi bat da, 
orografia gorabeheratsu eta, aldi be-
rean, apartekoa; populazio handikoa, 
jarduera sozioekonomiko bizi, dina-
miko eta berritzailea duena, bereziki 
haranetako hondoetan. Aldi berean, 
etorkizun-egarridun herrialde txiki 
bat gara: non eta mundu konplexu-
an, erronka globalei aurre egin behar 
duen munduan, hala nola klima-alda-
ketari. Egoera horretan, URAk esku 
artean du Euskadin ur-horniduraren 
bermea, zein uraren egoera eta kalita-
tea ona lortzea; alegia, uraren egoera 
ekologiko ona lortzea. Eta pertsonen 
segurtasuna zaintzea, muturreko ger-
takari natural errepikakorren erasanak 
murriztuz: hala nola, uholdeak. 

Zerbitzu publikoan dihardugun di-
ziplina anitzeko profesionalez osa-
tutako taldea gara. Gure lurraldean 
isurtzen diren urak zaintzeko kon-
promisoak gidatzen gaitu, bai gure 
beharrak asetzeko, bai gure lurraren 
bizitza elikatzeko gaitasuna hobe-
tzeko. Datozen belaunaldiek ingurune 
natural eta urbano ona jaso dezaten 
lan egiten dugu: guk jaso izan duguna 
baino hobea. Ingurune urtarra egoera 
onean egotea ezinbesteko baldintza 
da lurraldeak klima-aldaketari aurre 
egiteko erresilientzia nahikoa izate-
ko, edo gure ehun sozial, kultural eta 
ekonomikoaren garapen iraunkorra 
ahalbidetzeko. 

Lurraldeko urak bizitza-, plazer- eta 
edertasun-iturri izan daitezen susta-
tzeko lan egiten dugu, gure herriek 
eta hiriek garapen jasangarrian aurre-
ra egin dezaten, hiru ikuspegietatik: 
gizartea, ingurumena eta ekonomia. 
Zalantzarik gabe, helburu horiek lor-
tzeko, zure beharra dugu. Hori dela 
eta, URA apur bat gehiago ezagu-
tzera gonbidatzen zaitut, hurrengo 
orrialdeetan aurkituko duzun azken 
urtean egin dugun lanaren mugarri 
garrantzitsuenen bitartez. 
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URAREN 
KUDEAKETA: 
URA ETA 
GOBERNANTZA 



URAREN KUDEAKETA: URA ETA GOBERNANTZA 
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“Gure baliabide natural nagusia 
babestuz, gizartea babestea”. 

URA Euskadiko administrazio hi-
draulikoaz arduratzen den erakunde 
publikoa da, gizartearen garapen 
iraunkorrerantz abiarazteko eragile. 

URA da uholdeen arriskua saihesteko 
edo murrizteko era guztietako jar-
duera eta lanak garatzearen ardura-
duna. Ibaiak eta ur-masak babesten 
ditugu, haietan isurtzen dena zainduz 
eta ondo egiten ez dutenak zehatuz. 
Ibaiko erauzketak erregulatzen di-
tugu, ibaiek eraman behar duten 
gutxieneko emaria eraman dezaten. 

Azken batean, ibaietatik igarotzen 
diren urak egoera onean egoteaz 
arduratzen gara, guztiok haietaz 
gozatu ahal izateko. 

Horretarako, 
inbertsioa 
nabarmen handitu da 
2021eko ekitaldian: 
· Orotariko lan hidraulikoak 
egikaritzea. 

· Uholdeak hiri eta herriak har 
ez ditzan, ur-goraldiei aurre 
egiteko lanak. 

· Ekosistemak kontserbatzeko 
eta lehengoratzeko jarduerak. 

Uraren KANON BERRIA onartzea
 

Joan den urtera arte, 2008. urteko 
araudi batek indarrean jarrai-
tzen zuen, zeinak, delako hodiaren 
amaierako formula baten bidez, 
azken erabiltzailearen ur-kontsumoa 
grabatzen baitzuen. Formula ho-
rrekin uraren azken kontsumo osoa 
ezagutzen zen, baina ez benetan in-
gurunenetik hartutako ur-bolumena. 
Hemendik aurrera, onartutako kanon 
berriarekin (2021ean sartu da inda-
rrean), ez da azken erabilera neur-
tzen, baizik eta ur-hartze bera da 
aintzat hartzen dena. Horrek esan  
nahi du erreferentzia gisa urtegi 
batetik, lurpeko uretatik edo ibai ba-
tetik ateratzen den ura hartzen dela 
erreferentzia gisa. Beraz, ingurune 
naturaletik ateratzen den ura graba-
tzen da, erregistratutako azken kon-
tsumoa beharrean. 

Beste faktore batzuen artean, sistema 
berri honek erauzketaren eta kontsu-
moaren artean galdu den bolumena 
edo emaria ezagutzeko aukera ema-
ten digu. Azken batean, ura aurrez-
teko tresna handia da, eta, gainera, 
berehala detektatu ahal izango dira 
zaharkituta daudelako hobetu edo 
berritu behar diren hodi-sistemak. 
Gainera, kanon berri horri esker 
bilketa handiagoa lortzen ari da —2,5 
milioitik 7 milioira igo baita— eta bil-
dutako diru hori guztia ur-masak 
hobetzeko neurrietan inbertituko dira 
berriro ere. 



URAREN KUDEAKETA: URA ETA GOBERNANTZA 
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2022-2027 
zikloko PLAN 
HIDROLOGIKOA 
EGITEKO 
LANKIDETZA-
-PROZESUA 

Plana egiteko, URAko erakunde 
osoak hausnarketa estrategiko bat 
egin du esku artean dugun guztiare-
kin gizartean dugun eraginari buruz, 
bai eta beste erakunde batzuekin eta 
hirugarrenekin dugun harremanari 
buruz ere. Hausnarketa hori euskal 
erakundeekin egindako lankidetza-
-prozesu batean oinarritu da, eta 
foru-aldundiak, hornikuntza eta 
saneamenduko erakunde kudea-
tzaileak eta tokiko administrazioak 
hartu ditu barne. 

Prozesu horren ondorioz, elkarrizketa 
arina eta irekia izan da hainbat era-
gilerekin: aldundiekin, udalekin, etab. 

Elkarrizketa parte-hartzaile, oso zuzen 
eta aberasgarri horri esker, alde guztien 
iritziak eta ikuspuntuak bertatik bertara 
ezagutu ahal izan dira. 

Elkarrizketa horien helburua: datozen 
sei urteetarako neurriak proposatzea, 
jarduketakoak zein araudietakoak, 
ibaien egoera hobetu eta herrialdearen 
uholde-arriskua arintzeko. 

LANKIDETZA-KULTURA HAZARAZTEN / 

Lankidetza sustatzen
 

URAk irmoki sinesten du maila guz-
tietako lankidetzan beste erakunde 
eta organismo batzuekin. 

Horren ondorioz, ekitaldi honetan 
lankidetza akordio eta hitzarmen 
ugari sinatu dira: uraren eta ACLI-
MAren arteko lankidetza-hitzarmen 
bat sinatu da, HUA-etako efluenteak 
industrian berrerabiltzea sustatzeko 
ekintza-plan bat abian jartzeko, kasu. 

Uraren eta ITELAZPIren arteko lan-
kidetza-hitzarmena hedatzea, EAE-
ko ingurune urtarra hobetzeko eta 
bere garrantzaren berri emate-
ko, uraren bidezidor berriak de-
finituz. URAren eta Añarbeko Ur 
Partzuergoaren arteko lankidetza 
paper-industrietako hondakin-urak 
kudeatzeko proiektuan. Horretarako, 
URAk lankidetza-hitzarmen bat si-
natu du CEIT Teknologia Zentroko 
Elkartearekin, EAEko papergintzako 
sektorean hondakin-urak kudeatzeko 
alternatiben azterketa bat egiteko. 

Lankidetza-hitzarmena berritu da 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin, 
giza kontsumorako ura eta bainatze-
ko eremuak ekoizteko urak babesteko 
jarduketen koordinazioa finkatzeko. 

Horiez gain, 
lankidetza-hitzarmen 
berrietan lan 
egin dugu: 
· URAk aurrera egin du, 
Arabako Foru Aldundiarekin 
eta Ureztatzaileen Erkidegoarekin 
batera, hitzarmen berri bat 
prestatzen, Castillejosko putzuaren 
iragazgaiztea finantzatzeko 
eta eraikitzeko. 

· Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin 
lankidetza-hitzarmena lantzen 
jarraitu da, kolektorera egiten 
diren isurketen bilketa osatzeko 
eta, horrela, jabari publikora 
egiten diren zuzeneko isurketak 
murritzarazteko. 
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URAREN 
ZIKLO 
INTEGRALA, 
URAREN
 
LANAK
 



URAREN ZIKLO INTEGRALA, URAREN LANAK 
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Uraren ziklo osoa babesteko ekintzak egin ditugu uran. 
Aurrena, BAIMENEN FASEA. 

Lan-baimenak 
Ibai  baten  ertzen  lehen  100  metroen  
barruan,  edo  itsasertzetik  barneal-
derantz  beste  100  metrotan  egiten  
diren jarduketak arautzen dituzte. 

Kostaldean,  lurzorua  hiri-erabilerakoa  
bada,  lehenengo  20  metrotako  es-
parruko  jarduketak.  

Lan-egitasmoa  aztertzen  da  eta  
uholde-arriskua dagoen ala ez az-
tertzen  da,  ibaiaren  garrantziaren  
edo  dagokion  kostaldearen  arabera  
araudia betetzen duen, ubidetik edo 
kostaldetik gehiago bereizi behar den 
edo neurri jakin batzuk hartu behar 
diren, besteak beste. 

Isurketa-baimenak 
Eskatzailearen  profila  askotarikoa  da  
oso: mendiaren goialdean bizi eta 
hobi  septiko  bat  duen  baserritarra,  
zein  herrialdeko  araztegi  handiena  
(milioi  bat  biztanle  baliokide  baino  
gehiago),  zein  jabari  publikora  isur- 
tzen  duen  edozein.  Kontuan  izan  
behar  da  hiriguneetan  ematen  diren  
isurketentzako  irtenbidearik  onena,  
salbuespen  gutxi  batzuk  izan  ezik,  
eskualdeko  saneamendu-sisteme-
tara konektatzea dela. 

Emakida eta 
aprobetxamenduak 
·  Ur-hartzeak, funtsean, hiri-
hornidurara eta biztanleriaren 
hornidurara bideratzen da;  
bertan baita kontsumorik 
handiena. 

·  Hidroelektrikoek sortutako 
kontsumo-bolumen handia ere  
badago: normalean ura puntu 
batean hartu eta ibaira itzultzen 
dute, ur hartzearen puntutik 
hurbil, eta ur hartzea izan denetik 
denbora gutxira. 

·  Ureztatze-jarduerek ere partida 
handiak eskatzen dituzte, 
batez ere Araban. Eta azkenik, 
erakunde txikiagoen eskaerak 
ere badira: baratze txiki bat duen 
norbaitengandik hasita, industria 
txikietara arte, kasu. 

PREBENTZIO ETA 
BABES-POLITIKA 
IRMOA 

URAk bi eremu nagusitan betetzen 
ditu bere eginkizunak: prebentzio-
rako politikan eta arriskuan dagoe-
naren babes aktiborako politikan. 

Garrantzitsuena prebentzio-ekintza 
da, hasiera-hasieratik saihestu egiten 
baititu pertsonentzako etorkizu-
nekoarrisku-egoerak.Hori lortzeko, 
uholde-arriskuko eremuetatik kanpoko 
garapena birbideratu behar da. 

Babes aktiboak ekintzak garatzea es-
katzen du, iraganetik datozen egoera 
arriskutsu horiek zuzentzeko, hala 
nola gaizki kokatutako giza kokale-
kuak eta jarduera ekonomikoak. 



URAREN ZIKLO INTEGRALA, URAREN LANAK 
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Era berean, babes aktiboaren barruan, bi esku-hartze mota daude nagusiki:
�

1. NATURAN 
OINARRITUTAKO 
KONPONBIDEAK 

Prozesu naturalak erreplikatzen 
saiatzen diren esku-hartzeak dira. 
Helburu nagusia, uholdeei aurre 
egiteko egiturazko esku-hartze bat 
egin behar denean, honako hau da: 
ahalik eta naturalena izatea. Leku 
batzuetan, lehen naturalki nolakoa 
zen ia erabat imitatuz lortzen da; 
beste batzuetan, berriz, esku-hartzea 
artifizialagoa eta inbaditzaileagoa 
izatea beste erremediorik ez dago. 

2. HARRI-LUBETAZKO
	
EDOTA BESTELAKO
 
DEFENTSA-LAN 
IRMOAK 

Beste jarduera mota hauek inguru-
men-nolakotasunari eustea edo 
erreplikatzea ezinezkoa denean 
egiten dira, nahiz eta URAtik beti 
saiatzen garen ahalik eta kalte gu-
txien egiten. 

Esku-hartze gogorragoak dira. Ahalik 
eta etzanenak eta landareztatuenak 
egiten saiatzen dira, baina, batzuetan, 
hormigoizko hormak erabiltzea bes-
terik ez da geratzen (lehen maizago 
erabiltzen ziren). 

Egiturazko esku-hartze horiek na-
tura babestea baino gehiago bila-
tzen dute. Donostiako Urumearen edo 
Galdakao edo Basauri inguruko Ibai-
zabalen kasuan adibide onak dira. 

Hain eremu urbanizatuak dira, non 
ezin diren antzina izan zirenak bihurtu, 
modu naturalean. Halako kasuetan, 
URAk ibaia zabalduz edo sakonduz 
baino ezin du esku hartu. 



URAREN ZIKLO INTEGRALA, URAREN LANAK 
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BILBOKO 
ALDE ZAHARRA 

“Ezin da Bilboko Alde Zaharra dagoen lekutik 
kendu. Egin dezakegun gauza bakarra da babestea 
eta naturarekiko errespeturik handienarekin egitea”. 

Orain dela urte batzuk, azterlan bat egin zen 
Bilbao Bizkaia Partzuergoarekin batera. Galdera 
bat abiapuntutzat hartuta: “Nondik dator itsasadarrean 
dagoen kutsadura?”. 

Galderari erantzuteko, azterketa sakona egin zen 
eguraldi lehorrean (hau da, euri-urik gabeko eta 
saneamendu-sistemek gainezka egiteko arriskurik 
gabeko sasoietan). 

Izatez, arro osoaren ge hiengoak saneamendu-
-sarea eginda du, Bilbo Handia, ezkerraldea... 
Nerbioi Garaiak (Laudio eta Amurrio) izan ezik. 
Hala ere, ondorioztatu zen gehien kutsatzen zuena 
saneamendura lotu gabeko isurketa txikien pilaketa 
zela. 

Bai, saneamendu-sare bat zegoen, baina poligono 
txikiren bat, etxe-multzoren bat ez zegoen hari lotuta. 

Hor argi ikusi zen saneamendu-sarearekin lotzeak 
duen garrantzia, hori baita URAren lehentasune-
tako bat. 

EGUNEZ EGUN, 
GURE BURUA 
HOBETZEN 

Lan-baimen errekorra 
Aurten, 1400 obra-baimenen txos-
ten inguru izapidetu ditugu (2018an 
izapidetutako espedienteen bolu-
mena bikoiztuz). Espediente horiek 
izapidetzeak ekoizpena nabarmen 
handitzea ekarri du. 

LAN-BAIMENEK baldintzak ezartzen 
dituzten obrek jabari publikoan era-
ginik izan ez dezaten edo uholde-
-arriskua areagotu ez dezaten. 
Obra-ikuskapenen bidez, egiaztatu 
dugu obrak baimenean ezarritako 
baldintza guztiak betetzen dituela. 
Hau izan da egiaztapen-ikuskapen 
gehien egin ditugun urtea: egin-
dako obra bakoitzaren ia % 100ak 
bere txostena izan du ondoren. 

Aurten, hasi adina obra-baimen eba-
tzi ditugu: 1400 inguru. 2018an baino 
bi aldiz gehiago. Espediente horiek 
izapidetzeak ekoizpena nabarmen 
handitzea ekarri du. 

· Izan ere, espedienteak asko ugaritu 
diren arren, gai izan gara epe 
barruan ebatzitako espedienteen 
kopurua ere handitzeko. 

· Hau da, inoiz baino lan gehiago 
izan dugu eta inoiz baino lan 
gehiago atera dugu, inoiz 
baino epe laburragoetan. 

· Erronkak aurrera darrai: 
gure asmoa epeak ahal 
dugun guztian murriztea baita. 
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UHOLDEEI 
AURRE EGITEKO 
ERRESILIENTZIA
 



UHOLDEEI AURRE EGITEKO ERRESILIENTZIA 
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PREBENTZIOA, 
POLITIKA 
HOBERENA 

Gure egitekorik garrantzitsuena uhol-
de-arriskua duten eremuetan oku-
pazioak prebenitzea eta saihestea 
da. 

Ezin izango dira uholde-arazoak 
konpondu arazoa errotik konpon-
tzen ez baditugu. 

Eskarmentua lagun, uholdeei aurre 
egiteko lanetan inbertitzen dugu; 
eta hirigintza-garapenak behar bezala 
kokatzea suspertzen dugu, natura-
-ingurunea ahalik eta gehien erres-
petatuz. 

2021ean,hainbatobraegiten jarraitu 
da (egitura-jarduerak), hiru lurralde 
historikoetan uholde arriskua mu-
rrizteko (15 milioi euro). 

Azkenik, 1450 obra-baimen baino 
gehiago eman dira, eta horietako 
gehienek uholde-arriskuarekin lo-
tutako baldintzak jasotzen dituzte. 

Uholde-arriskuaren 
kudeatzeak hiru lan 
mota behar ditu: 
•	 Arrisku horren inguruabarrak eta 
ezaugarriak aztertzea eta denbora 
errealean horien jarraipena egitea. 

•	 Neurri estrukturalak eta 
ez-estrukturalak planifikatzea 
eta gauzatzea, arriskua 
murrizteko helburuarekin. 

•	 Azkenik, txostenak eta baimenak 
izapidetzea, batez ere hirigintza 
eta lurralde-antolamendua 
uholdearen gertakari 
naturalaren errealitatearekin 
bateragarri egiteko. 

TXOSTENEN 
FUNTSA 

Baita gainditze
-urteak ere 
Txostenak funtsezkoak dira, eta pre-
bentzio-politikaren oinarrietako bat 
dira. 2021ean 400 baino gehiago 
ebatzi dira uholde-arriskuarekin 
lotutako edukiarekin, aurreko urtee-
tako erregistro guztiak gaindituz. 

Txostenak egitea funtsezkoa da lu-
rralde-planteamendu bat egiteko 
(garapen berriak aztetzerko), uhol-
de-arriskua duten eremuak ez oku-
patzeko; izan ere, horrek pertsonen 
eta ondasunen arriskua dakar be-
rekin, eta, beraz, ingurunean esku 
hartzea, berriz ere degradatuz, ba-
lizko erasan berriak sortuz. 

Txosten horietan, uholde-arriskuga-
rritasunari dagokionez kokalekuaren 
(bizitegitarakoa, industriala) egokita-
suna aztertzeaz gain, hirigintza egi-
tasmoa ur-baliabideen irisgarritasu-
nera egokitzea ere aztertzen da. 

Azken batean, ur-masa baten balio 
ekologikoari ez erasotzea. 



UHOLDEEI AURRE EGITEKO ERRESILIENTZIA 
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EKINTZA ZEHATZAK:
	
ADIBIDEAK 

Iraganean, duela 70 urte arte gutxi 
gorabehera, uholdeak ohikoak ziren 
inguru horretan, baina ez zien inolako 
eraikini eragiten, uholdeak ohikoak 
zirelako eta ibaitik gertu kokatzeko 
arriskuaren berri bazekitelako. 

Hala ere, urtegiak eraiki zirenean, 
uholde horiek ez ziren hain ohikoak 
izan, eta ez ziren hain handiak bihur-
tu, eta hirigintza-politika arinagoak 
ezarri ziren, urak har zitzakeen iba-
rrak pixkanaka okupatzeko aukera 
eman zutenak; lehen urak zeharka-
tzen zituen ibar horiek. 

Gizakia, konfiantzaz, ingurua okupa-
tzen ari da, arriskurik ez dagoelakoan. 
Baina badago. Urtegi horiek ezin 
dute beti sartzen ari den, eta uhol-
de-egoerak gertatzen dira. 

Urtegien kudeaketari esker, ur-
-goraldiaren uholde-orbana murriz-
ten da, une gorenetan ur-goraldien 
emarien hein handi bati urtegietan 
eutsiz eta, ahal den neurrian, euriak 
baretutakoan, urtegiak hustuz ijezte-
ko ahalmena berreskuratzeko. 

Parez pare, beste neurri batzuk 
abiarazten dira, hala nola bide alter-
natiboak sortzea. Zadorrako ibilgu 
berriak sortu dira Gasteiztik igaro-
tzean. Horrela, ibaiak gainezka egiten 
duenean, ibilgu horietatik jariatzen 
du emari mardulak, erabilera haus-
korrak dauden eremuak inbaditu 
beharrean. Gainera, jendea bizi den 
eremua babestu dugu, hormatxoak 
edo antzeko eraikuntzak erabiliz. 


	
CADAGUA IBAIA, 
ZALLAKO MIMETIZ 
HERRIGUNEAN 

Ibaiko ibarrak lurrezko betelanekin 
okupatu ziren: obra bat egiten zen 
bakoitzean, edo lurra edo obra-
-hondakinak soberan zeudenean, 
bertan uzten zituzten. 

Askotan baratze bihurtzen zen be-
tegarria lisatzen zen. URAren lana 
izan da okupatu izan diren uholde-
-lautadak babestea eta ahal denean 
horiek berriro sortzea. Helburua: urak 
bere ibilbide naturala jarrai dezan; 
lehen urez betetzen zena urpean 
gera dadin ahalbidetzea; kalterik egin 
gabe eta modu baketsuan jariatuz. 
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UR-EKOSISTEMEN
	
BABESA ETA 
BERRESKURATZEA
 



UR-EKOSISTEMEN BABESA ETA BERRESKURATZEA 

 Ura babestu, gizartearen 
garapena bezainbeste 

    
 

     
    

   
    

    
    

 

  

 
 

Hori da gure helburua, 
betidanik. Baliabidea 
eta ingurunea modu 
koordinatuan babestea 

    
    

     

   
   

     
    
   

 

 Inurritza, 
nabarmentzeko lana 
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ZENTZUZ BABESTU
 

Gizartea babesteko, ura babestu 
behar da, baina ez hura baino ez 
balitz izango bezala: gizarteko eta 
administrazioko beste sektore ba-
tzuekin etengabeko harremanean 
egon behar dugu iraunkortasun 
horretara iristeko. Azken batean, 
ura babestu nahi da komunitatea-
ren beharrak babesik gabe utzi 
gabe, hala nola garapena, indus-
trializazioa, edota lana. 

Ibaiek eta kostaldeek erabiltzaileen 
eta herritarren jarduera handia dute. 

Garrantzitsua da jarduera hori arau-
tzea, eta ur-masak eta gizartearen 
garapena errespetatzen dituzten 
proiektuak soilik baimentzea. 

Horrek oso harreman bizia eta de-
pendentea izatea eragiten du; 
herritarrek. Herritarrek zerbitzu horren 
kalitatea gero eta hobeto egitea 
aurreikusten dute. 

Inbertsioa handitu da 
UR ANDEATUAK LEHENGORATZEKO
 

Garai batean, padurak eta hezegu-
neak lohiak ziren, leku osasungai-
tzak, askotan, erabat baztergarriak. 

Horregatik, gure estuario gehienek 
eraikinak eta herriak dituzte. Badi-
ra lehengoratze hutsaren adibideak: 
iragan urteetako paisaia neurri handi 
batean birsortzen dutenak. Horietako 
bat Inuritza da, Zarauzko antzinako 
padura-gunea. 

Inuritza, inbaditutako eta eraikitako 
paduraren adibide bat da. Hala ere, 
oraindik badago zati bat, inbadituta 
ere eraiki gabe dagoena. Bere ga-
raian, eremu hori bete egin zen inoiz 
gauzatu ez zen aprobetxamendua 
uztiatzeko. 

URAk itsasadarrarekin lotzeko dina-
mika mozten zuten hormak kendu 
ditu, hartara, mareen eta ibai-inguru-
nearen dinamikak lehengo lurraldea 
berreskuratzea ahalbidetzeko. 



UR-EKOSISTEMEN BABESA ETA BERRESKURATZEA 

 
  

Antzemandako isurketei 
buruzko jakinarazpenak 
handitu dira 
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KONTZIENTZIAZIOA 
HANDITZEAREN 
UZTA 
Herritarren 
ekarpenen onura 

Isurketei buruz inoiz baino 
kontsulta gehiago 
Legebiltzarretik, talde ekologistek, 
erakunde instituzionalek, fiskaltzak... 
inoiz baino kontsulta gehiago egin 
dizkigute. Horrek adierazten du, berriz 
ere,herritarrenetaerakundeenkontzien-
tziazioa gero eta handiagoa dela. 

Hasteko, kezkagarria izan daiteke: 
baina guztiz kontrakoa adierazten 
du. 

Abisu gehiago jasotzeak ez du esan 
nahi gure ura egoera okerragoan 
dagoenik. Izan ere, ibai-tarte batek 
bere egoera ekologikoa hobetzen 
duen heinean, abisu gehiago jaso-
tzen direla egiaztatu da, isuriak 
oharkabean pasatzen ez direlako, 
kalitatea txarra zenean gerta zite-
keen bezala. 

Gainera, kontzientzia sozial handia-
goa dago. Herritarrek ibai-kalitateari 
eusteko eskakizun handiagoa izan 
badute egun. Eta hori beti da ona. 

Errekorra: kasuen 
% 79an, arduraduna 
identifikatu dugu 
•	 SOS Deiaken abisu bat jasotzen 
dugunean, zuzenean joan eta 
ikertu egiten dugu. Azkar iristen 
garen arren, batzuetan ez dugu 
arduradunik aurkitzen, ez baitago 
isurketaren arrastorik, eta ezin 
da “ezerezari” buruz ikertu. Baina 
frogak izan ditugunean, kasuen 
% 79 identifikatu ditugu. 
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BERRIKUNTZA ETA
 
DIGITALIZAZIOA 



BERRIKUNTZA ETA DIGITALIZAZIOA 2021EKO MEMORIA  
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URAn eguneroko jarduna   
BERRIKUNTZA PROZESU ETA  
ETENGABEKO HOBEKUNTZAREN   
pean egiten dugu 
Zentzu horretan, funtsezko erronketako batean aurrera egin dugu, hala nola 
dokumentuen digitalizazioan eta prozesuen arintasunean. 

 Izapidetze 
elektronikoaren hobetzea 
2021ean nabarmen egin da aurre-
ra 2020an hasitako zehapen-espe-
dienteen izapidetze elektronikoaren 
hobekuntzan, aldi berean izapidetze-
ko parez pare erabiltzen ari ziren 
bi aplikazio integratuta: Tramitagune 
(Eusko Jaurlaritzaren aplikazioa), eta 
Eskura (Uraren Euskal Agentziaren 
aplikazioa). 

Integrazio horrek lan kontzeptual 
eta informatiko nekeza ekarri du, 
baina horren emaitza errealitate bat 
da eta lana eta emaitzak asko ho-
betzea ekarriko du. 

Inoiz baino epe 
motzagoak 
URAn oso erronka garrantzitsua 
dugu: izapideak egiteko epeak mu-
rriztea. Pertsona eta erakunde eska-
tzaileek gure baimena behar dute, 
eta, beraz, erantzuteko epea kritikoa 
da. Izapidetzeak luzeak dira: araua-
ren arabera, 6 hilabete ditugu horiek 
ebazteko. 

Arintzea zen 2021ean finkatu genuen 
erronka eta helburu garrantzitsuene-
tako bat, eta lortu dugu. 



BERRIKUNTZA ETA DIGITALIZAZIOA 
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Hainbat partzuergorekin eta Tran-
tsizio ekologikorako eta erronka 
demografikorako Ministerioarekin 
koordinatuta, URAk parte hartu du 
hondakin-uretan COVID delakoaren 
jarraipena egiteko ikerketa-proiektu 
interesgarri honetan. 

Gure sisteman COVIDari buruzko 
informazioa biltzeaz gain, etorkizu-
nean jarraipenak egin behar ahalko 
diren egoeretarako prestatzeko ba-
lioko digu esperientzia horrek, hon-
dakin-uretatik adierazle oso argiga-
rriak atera baitaitezke. 

URAk, parte hartzen duten Uren 
Partzuergoekin batera, SARS-CoV-
-2aren jarraipenerako proiektua 
kudeatzen du Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hondakin Uren Arazte-
gietan. 

Proiektu horren helburua alarma 
honakoa da: alarma goiztiar gisa 
erabili daitekeen jakinarazpen erra-
minta bat osatzea, karga birikoaren 
gorakada nabarmenak detektatzeko 
eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-
lari erabakiak hartzeko tresna gisa 
zerbitzatu ahal izateko. 

SARS-CoV-2ren intzidentziaren mo-
delizazioa lantzen da, EAEko HUA 
jakin batzuetan sartzen den honda-
kin uretan eta Bizkaiko saneamen-
du-sare batzuetan bildutako datue-
tatik abiatuta. 

ETXE BARNEAN, 
BALIABIDEAK 
ERAGINKORRAGO 
USTIATZEN 

Aurten arte, Araban bi bulego zeu-
den: zentrala eta Mediterraneoko 
Arroen bulegoa. 

2021ean, bi bulegoak bulego berri 
bakar batean batu dira, eta 2021eko 
abenduan erabili dira estreinakoz. 

Horrela, gaur egun, URA 3 bulegok 
osatzen dute (bana hiriburuko), gehi 
Lasarteko laborategia. Bulego berria 
diseinatzeko prozesu parte-hartzaile 
bat abiarazi da, bulego zentraleko eta 
mediterranear arroetako bulegoko 
langileen parte hartzearekin. 

URAko langileen lan-idealetan oina-
rrituta, 3 aukera proiektatu ziren, eta 
taldeak egun egikaritu den aukeraren 
alde egin zuen horien artean. 

Emaitza: 
•	 Bulego argitsu eta zabal berriak, 
orohar, non gure taldea oso 
pozik dagoen herritarrak hobeto 
artatzeko egindakoak. Gure 
barne-artxiboa hobeto antolatzeko 
ere balio izan digu prozesuak. 
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AURREKONTUAK
 



AURREKONTUAK 
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INBERTSIOEN   
EBOLUZIOA 

2021EKO 
INBERTSIOAK 

URTEA 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

AURREKONTUA 

25.933.650 

20.024.844 

29.014.024 

32.068.026 

43.404.531 

EGIKARITZEA 

25.090.140 

20.024 844 

29.014.024 

31.595.795 

30.302.329 

% 

%96,7 

%100,0 

%100,0 

%98,5 

%69,8 

URTEA 

2022 

2023 

KONPROMISOA 

21.281.858 

5.394.022 

TOTAL 26.675.880 

50.000.000 

Aurrekontua Egikaritzea 

2017 2018 2019 2020 2021 

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

0 

INBERTSIOAK 
Saneamendu- eta arazketa-zerbitzuen bermea 

Aguraingo HUA 

Lagrango saneamendua 

Legutioko saneamendua 

Urestatzeko lanak 

AURREKONTUA 
9.315.132 

1.451.698 

1.392.661 

0 

200.000 

EGIKARITZEA 
8.433.344 

4.093.122 

0 

1.310 

18.126 

% 

%282 

%0 

-

%9 

Mundaka kolektorea. Gernika-Busturia tartea 

Mundaka kolektorea. Ajangiz-Gernika tartea 

2.148.643 

215.000 

3.195.685 

423.933 

%149 

%197 

Mallabia saneamendua 374.008 360.486 %96 

Antzuola saneamendua 482.465 0 %0 

Aginaga ibarreko saneamendua 

Anoeta ibarreko saneamendua 

333.334 

1.717.323 

213.492 

0 

%64 

%0 

Proiektuak idaztea 1.000.000 127.191 %13 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

LURRALDEEZ HARATAGOKOAK 



AURREKONTUAK 

    

INBERTSIOAK 
Ekosistema urtarren lehengoratze eta babesa 

AURREKONTUA EGIKARITZEA %
 
4.239.312 3.757.848 

MANTENTZEN, BABES ETA LEHENGORATZE LANAK 

ARABA 870.000 1.023.951 %118
 

BIZKAIA 1.610.000 1.380.504 %86
 

GIPUZKOA 1.550.812 1.283.618 %83 

Osasun eta segurtasun arloetako koordinazioa 8.500 8.512 %100 

LURRALDEEZ HARATAGO 

Proiektuak idaztea 200.000 61.264 %31
 

SEGURTASUN HIDRIKOA 4.077.346 0 -


Goi Baiako saneamendua 2.297.346 0 %0
 

Sobrongo saneamendua 1.780.00 0 %0
 

 

 

 

INBERTSIOAK 
Uholdeei aurre egiteko erresilientzia handitzea 

AURREKONTUA 
21.499.874 

EGIKARITZEA 
14.759.976 

% 

Batán-Zapardiel 8830.000 3.000 %0 

LANAK ARABAN 

Ur-Emaria neurtzeko estazioak 500.000 190.918 %38 

Ibaizabal III. fasea: Bengoetxe-Plazakoetxe 6.462.146 6.744.971 %104 

BIZKAIKO OBRAK 

Amunategi erreka: Busturia 660.000 591.542 %90
 

P.I. Txanparta: Gernika 100.000 0 %0
 

Trañapadura zubia ordezkatzea Abadiñon 651.465 0 %0
 

Altzarrate zubia – Laudio 1.520.000 1.470.011 %97
 

Uholdeei aurre egiteko lanak defentsa 
1.071.865 0 %0

San Juan errekan – Laudio 

H2OGUREA proiektua 478.655 0 %0
 

IREKIBAI proiektua 13.805 0 %0
 

Toloto: Elorrio 0 39.157 -

Martutene II. Fasea 6.041.880 4.831.450 %80 

GIPUZKOAKO OBRAK 

Beasain 530.000 0 %0
 

Zarautz 0 1.878 -


Jaizkibelgo ekialdeko hegaleko 
234.973 196.656 %84

errekak. Hondarribi 

Urumean, Uholdeei aurre egiteko 
0 18.090 

defentsa: Akarregi-Ergobia 

Astiñene zubia, Urumea ibaian, Egian 591.203 410.158 %69
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INBERTSIOAK 
Uholdeen aurre egiteko erresilientzia hobetzea 

AURREKONTUA EGIKARITZEA %
 
21.499.874 14.759.976 

LURRALDEEZ HARATAGO 

Proiektuak idaztea 1.813.882 262.145 %14
 

Digitalizazioa 1.229.190 781.864 

Sistema-plana 780.000 467.263 %60
 

Uholdeei aurre egiteko sistemak garatzea 449.190 314.601 %70
 

Beste inbertsio batzuk 2.920.676 2.459.959 

Laborategiko ekipoak 20.000 46.004 %230
 

Uholde ekipoak 0 6.081
 

Garraio-elementuak 286.000 223.630 %78
 

Bulego berriak 2.614.676 2.184.244 %84
 

INBERTSIOA GUZTIRA 43.281.531 30.192.991
 

USTIAPEN-EMAITZAK 

EMAITZAK 2021 2020 %
 

Langile-gastuak 10.380.541 9.740.367 %7
 

Funtzionamendu-gastuak 7.975.568 7.184.390 %11
 

GASTUAK GUZTIRA 18.356.109 16.924.757 %8
 

Negozioen zenbateko garbia 3.912.751 4.624.412 %-15
 

Ustiapenerako diru-laguntza 14.443.358 12.300.345 %17
 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 18.356.109 16.924.757 %8
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01 
URAk Bengoetxeko presa txikia   
eraitsi du Ibaizabalen, Galdakao parean 

+ BERRIA IRAKURRI 

02 
Hondakin-uren analisien emaitzek 
erakusten dute SARS-CoV-2ren 
material genetikoaren hondarrak 
EAEn antzematen jarraitzen dela 

+ BERRIA IRAKURRI 

03
 
1,4 km-ko ubideratze-lanak bukatu 
dira Urumean: Martutenek uholdeei 
aurre egiteko ibilguaren zabalera 
egokia du dagoeneko 

+ BERRIA IRAKURRI 

04 
URAk etxebizitzak kendu ditu 
Zaratamon eta Galdakaon, 
Ibaizabaleko uholdeen aurreko 
obren III. fasearen esparruan 

+ BERRIA IRAKURRI 

05 
Lankidetza sustatuko dute 
Leitzaran ibaia eta ibaiaren ibilgua 
lehengoratze-lanak eginez ibaiaren 
balio ekosistemikoa hobetzeko 

+ BERRIA IRAKURRI 

06 
Usurbilgo Aginaga auzoko saneamendua 
gauzatzea adostu berri da: 6 miloi 
euroak gaindituko dituen obra 

+ BERRIA IRAKURRI 

07
 
Uraren Euskal Agentziak Euskadiko 
Kantauriar Arroen Plan Hidrologikoa 
jendaurrean jarri du 

+ BERRIA IRAKURRI 

08 
Batan eta Zapardiel ibaien goraldiei 
aurre egiteko obrak lizitatu berri dira 

+ BERRIA IRAKURRI 

09 
Aitzinako Leitzarango paper-fabrikako 
(Galgo) presa eraitsi da, Andoainen 

+ BERRIA IRAKURRI 

https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/urak-batan-eta-zapardiel-ibaien-goraldiei-aurre-egiteko-obrak-lizitatu-berri-ditu/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/urak-ubideratze-lanak-bukatu-ditu-urumean/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/hondakin-uren-analisien-emaitzek-erakusten-dute-sars-cov-2ren-material-genetikoaren-hondarrek-eaen-antzematen-jarraitzen-dela/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/uraren-euskal-agentziak-euskadiko-kantauriar-arroen-plan-hidrologikoa-jendaurrean-jarri-du/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/ura-k-eta-anarbek-usurbilgo-aginaga-auzoko-saneamendua-gauzatzea-adostu-dute-6-miloi-euroak-gaindituko-dituen-obra/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/urak-leitzarango-aitzinako-paper-fabrikako-galgo-presa-eraitsi-du-andoainen/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/urak-etxebizitzak-kendu-ditu-zaratamon-eta-galdakaon-ibaizabaleko-uholdeen-aurreko-obren-iii-fasearen-esparruan/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/andoaingo-udalak-eta-urak-lankidetza-sustatuko-dute-leitzaran-ibaia-eta-ibaiaren-ibilgua-lehengoratze-lanak-eginez-ibaiaren-balio-ekosistemikoa-hobetzeko/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/urak-bengoetxeko-presa-txikia-eraitsi-du-ibaizabalen-galdakao-parean/webura00-01noticias/eu/
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10 
Erakundeen arteko elkarlanean 
espezie inbaditzaileak ezabatuko 
dituzte Castaños ibaiaren ertzetako 
25 puntutan 

+ BERRIA IRAKURRI 

12 
Laudioko San Juan errekaren uholdeei 
aurre egiteko lanen lizitazioa hasi da 

+ BERRIA IRAKURRI 

13 
Azken ur-goraldietako kalteak 
Cadaguan eta Nerbioi eta Ibaizabalek 
bat egiten duten tartean izan dira 

+ BERRIA IRAKURRI 

14 
Aguraingo araztegi berria 
martxan jarri da Zadorrari Lautadako 
karga kutsatzaile handiena duen 
isurketa saihesteko 

+ BERRIA IRAKURRI 

15
 
Gaur Nerbioi ibaia gurutzatzeko 
Altzarrateko zubi berria jarri 
du URAk Laudion 

+ BERRIA IRAKURRI 

16 
URAk lizitatu berri du Tolosako 
herrigunean Oria ibaiaren uholdeei aurre 
egiteko lanen proiektuaren idazte-lana 

+ BERRIA IRAKURRI 

17 
URAk birlandatze lanak egin 
ditu Gobela eta Lemotza 
ibaiertzetan, Sopela inguruan 

+ BERRIA IRAKURRI 

18 
URAk zuhaitz eta adarrek buxatutako 
ibai-tarte bat askatu du Santa 
Luzia errekan, Gabiria parean 

+ BERRIA IRAKURRI 

19
 
6 platanondo ebaki eta gatzarekin 
tratatu dira Jaizubian, Irunen 

+ BERRIA IRAKURRI 

11 
Eusko Jaurlaritzak oniritzia eman   
dio uraren Kanonaren erregelamendu   
berria onartzen duen dekretuari 

+ BERRIA IRAKURRI 

https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/barakaldoko-udalak-eta-urak-elkarrekin-ezabatuko-dituzte-espezie-inbaditzaileak-castanos-ibaiaren-ertzetako-25-puntutan/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/urak-birlandatze-lanak-egin-ditu-gobela-eta-lemotza-ibaiertzetan-sopela-inguruan/webura00-01noticias/eu/
https://uragentzia.euskadi.eus/albistea/2021/gaur-nerbioi-ibaia-gurutzatzeko-altzarrateko-zubi-berria-jarri-du-urak-laudion/webura00-01noticias/eu/
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EGINDAKO 
JARDUERAK
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Uraren Euskal Agentziak 2021ean 
egindako lan-jarduera nagusiak 
honako hauek izan dira: 

01 
Aguraingo HUA 
Aguraingo HUA martxan jarri da:
Arabako Hornikuntza eta Sanea-
mendua Zuzentzeko Planaren mu-
garrietako bat. Eraikuntza-lanetan
22 hilabete jardun eta 6.4 milioi euro-
ko inbertsioaren ondoren, araztegi
honek irtenbidea eman dio EAE oso-
ko isurketa garrantzitsuenetako bati:
hots, Arabako Lautadatik Zadorrara
isuritako karga kutsatzaile handiena 
duen isurketa. 

Gainera, azpimarratzekoa da azken 
belaunaldiko azpiegitura berritzailea 
dela. Besteak beste nitrogenoa eta 
fosforoa ezabatzea ahalbidetuko du 
aurrerantzean. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

02 
Saneamendu-kolektore 
nagusia Gernika
-Busturia tartean 
Kolektore horren ibilbide osoa 8 
herritatik igarotzen da eta helburua 
da Gernikatik Busturiara bitarteko 
hondakin-urak biltzea eta Lamia-
rango araztegira bideratzea: ber-
tan, behar bezala tratatzeko, eta, 
hartara, Urdaibaiko estuariora isuri 
nabarmenak saihesteko. 

Proiektua gauzatzeko, URAren funts 
propioez gain, EBko finantzaketa-
-funtsak ere erabili dira. 

 

 

03 
Urumea ibaiaren
 
uholdeei aurre egiteko 

lanen II. fasea burutu 

da Martutene parean 

  Martuteneko auzoan uholde-arrisk
nabarmen murriztu duen lan-jarduera 
izan da; horretarako, ubidea zabal-
du egin da, aurreko 25 metroetatik 
50era arte, eta, horrela, haren ahalmen 
hidraulikoa bikoiztu egin da beste 
500 metrotan zehar (I. fasean egoki-
tutako 800 metroei jarraituz). Horrela, 
eremu estankoa sortzen da. 

Eremuan hiri-drainatzea bermatzeaz 
eta Añarbeko saneamendu-sarea 
nabarmen berritzea ahalbidetzeaz 
gain, espazio berriak sortu dira 
oinezkoen eta bizikleten joan-
-etorrietarako. 

 

 
 

ua 

04 
Ibaizabal ibaiaren 
uholdeen aurkako 
defentsa, III. fasea: 
Bengoetxe-Plazakoetxe 
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Ibaizabal ibaia, Galdakao parean, za-
baldu egin da Bengoetxeko presa 
txikitik Torrezabaleko zubitik go-
rainoko tartean. Ubideratzeak Ibaiza-
balen ahalmen hidraulikoa hobetzea 
lortu du, ibilguaren arroka-ohantzea-
ren kota jaitsiz. Era berean, eraitsi 
egin da 50 metro luzeko eta 2,5 metro 
altuko presa txiki baten erdiko zatia: 
antzinako industria-erabileretara-
ko eraikia, ur-laminaren hazaraztea 
sortzen zuen-eta. 

Alegia, presa txikiak ibaiaren gehi-
tze gehigarri bat eragiten zuen, uren 
jarioa oztopatzen zuen eta, batzue-
tan, ibilgu arruntaren gainezkatzeak 
errazten zituen. 
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05 
Mallabiako hiriguneko 
saneamendua 
Eusko Jaurlaritzak eta Europar Bata-
sunak batera finantzatutako jarduke-
ta honek Mallabiako hondakin-urak 
Apraizko araztegira eramatea errazten 
duten saneamendu-obrak gauzatuko 
ditu. 

Lanak barne hartu ditu ponpaketa-
estazio berri bat abian jartzea 
—egungo HUAren ondoan—; baita 
sare orokorrerako bultzada eta hiri-
gune osoko hondakin-urak biltzeko 
behar diren kolektore-adarrak egi-
tea ere. 

  

06 
Ajangiz eta Gernika 

arteko ponpaketa
 
eta kolektore-zatia
 

  
 

 
    

   
 

 

    
    

   

    
   

     
    

 

 

Urdaibaiko saneamendu-sistema 
orokorreko obren fase berri batez ari 
gara: zehazki, Ajangizko ponpake-
ta-estazioa, udalerriko industria- eta 
hiri-isurketak biltzen dituzten ko-
lektoreak eta Gernikako saneamen-
du sarerainoko bultzada hodia 
eraikitzeko lanak. 

Azpiegitura berri horri esker, bes-
teak beste, itsasadarreko isurketa 
baimendu garrantzitsuenetako bat 
jaso ahal izango da, Maier enpre-
satik datorrena. Baita etorkizunean 
Ajangiz- Muxika kolektorearen ema-
riak ere, kolektore hori egikaritzen 
denean, Gernikako hodi biltzaile na-
gusian sartzeko. 

 

07 
Usurbilgo Aginagako
 
saneamendua
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Proiektu berri honek ia 6.2 M €-ko 
inbertsioa dakar hondakin-urak 
ponpatzeko bi estazio berri eraikitze-
ko, eta guztira 4.264 metroko luzera 
izango dute kolektoreak eraikitzeko: 
Oria ibaiaren beheko tartean egiten 
diren isurketa nabarmenak eteteko. 

Azpiegitura horri esker, Agina-
ga auzoko hondakin-urak Usurbil-
-Lasarte-Oria-Hernani hodi biltzaile 
nagusira konektatu ahal izango dira: 
Donostiako Loiolako araztegira era-
man, eta bertan araztutakoan, on-
doren itsasora isurtzeko. 
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08 
Busturiako Amunategi 
errekastoaren 
ingurumen
-lehengoratzea eta 
egokitzapen hidraulikoa 
Amunategi errekaren eta bere
ingurunearen lehengoratze eta
egokitzapen lanak dira. Ibai-tarte
horretan, uholde-arriskua eta ibaia
ren egoera eskasek bat egiten dute
Ohiko ibilguak ez zuen zabalera
nahikorik, bere ibar naturaletan hi-
rigintza-erabilera sentikorrak daude 
eta espezie inbaditzaileak antzeman 
diren eremua da. 

Jarduketaren helburua uholde-arris-
kuak eta ur-goraldien ondorioak 
arintzea da, lurpetik doan ibilguaren 
tartea laburtuz, bai eta ibai-tarte 
horretan, ingurumen-kalitatea be-
rreskuratzea ere, haren ibilgu natu-
rala aldatu gabe. 
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09 
Laudioko Altzarrateko
 
zubia ordeztea
 

  
   

   

    
    

   
 

  
    

     
     

  
    

  

    

    
 

    
    

 
      

     
    
    

    

 

Jarduketa horrek aurreko zubia or-
dezkatzea ekarri du. Izan ere, aurreko 
zubiaren diseinuak arazoak sortzen 
zituen ur askoko sasoietan, eta, on-
dorioz, Nerbioi ibaiaren ur-goraldi-
etan puntu sentikorrenetako bat zen. 

Zubi berria corten altzairuzkoa da, eta 
leku berean eraiki da, baina ibaian eus-
karririk gabe. Zubiaren helburua da 
tarte horretan sekzio hidraulikoa ira-
baztea eta hiri-bilbearen segurtasuna 
areagotzea, Nerbioi ibaiaren ur-goraldi 
errepikakorrei aurre egiteko. 
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