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1. HELBURUA

Agiri honen helburua da eskatzaileari Euskal Autonomia Erkidegoko Mediterraneoko arroen jabari publiko hidraulikoan eta bertako zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa 
txikiak egiteko erantzukizunpeko adierazpena egiteko jarraitu beharreko izapideen berri ematea. 

Erantzukizunpeko adierazpena dokumentu bat da, eta, bertan, interesdunak, bere erantzukizunpean, honakoa adierazten du: Euskal Autonomia Erkidegoko Ebroko arroko 
jabari publiko hidraulikoan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteko indarreko araudian ezarritako eskakizunak betetzen dituela, hori egiaztatzen duten dokumentuak dituela, eta 
hitz ematen duela adierazpenari lotutako jarduera egin bitartean eskakizunok beteko dituela. 

Erantzukizunpeko jakinarazpenarekin batera aurkezten den funtsezko edozein datu, adierazpen edo dokumentu zehatza ez bada, faltsua bada, edo aipatzen ez bada, edo 
jakinarazpena ez bada aurkezten Uraren Euskal Agentzian edo Ebroko Konfederazio Hidrografikoan, ezinezkoa izango da jarduten jarraitzea, horrelakoak gertatu direla 
jakiten den unetik, inola ere baztertu gabe izan daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak. 

Uraren Euskal Agentzian erregistratu beharko da adierazpena, gutxienez, jarduera hasi baino 15 egun baliodun lehenago (hiru aste natural). Horrela, jarduera hori eta 
aurreikusita dauden uraren erabilerak bateragarriak ote diren egiaztatu ahal izango da, uraren kalitatea babestuz.  

Epe hori erantzukizunpeko adierazpena Uraren Euskal Agentziako erregistrotan sartzen denean hasiko da zenbatzen. 

Urtarrilaren 24ko 35/2023 Errege Dekretuak onartzen duen Ebroko Plan Hidrologikoaren 23. artikuloak honako hau jasotzen du ibaiaren jabari publiko hidraulikoan eta 
bertako zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteari dagokionez: 

1. Honako hauek jotzen dira jabari publiko hidraulikoa mantentzeko eta kontserbatzeko jarduketa txikitzat, betiere babestutako eremuetatik kanpo eginez gero eta
Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiko 53. artikuluan aurreikusitako baimenen bat beharrezkoa ez badute edo berariaz debekatuta ez badaude:

a) Ibilgura edo bere bide-zorrera sartzea eragozten duten zuhaitzak inaustea eta hildako zuhaitzak kentzea, betiere horrek ez badu ibaiertzeko zuhaitz-substratua
galtzea ekartzen. 

b) Ibilguak hustubide gisa duen berezko gaitasuna txikitzen duten zuhaitzak inaustea eta hildako zuhaitzak kentzea, baita makal beltzen edo antzekoen inausketa 
tradizionalak. 

c) Ibilgua oztopatzen duten korronteak arrastatutako elementuak kentzea, eta, bereziki, ibilguaren gainean eraikitako pasabideak edo jabari publiko hidraulikoa
degradatzen edo kutsatzen duten elementuak. 

d) Ur emaria neurtzeko estazioen sare ofizialeko sekzioak mantentzea. 

e) Linea elektrikoen azpiko landaredia garbitzea eta uren legedia ez den beste bat aplikatzearen ondoriozko beste edozein jarduketa, betiere jabari publiko 
hidraulikoko ondasunen aprobetxamendua, okupazioa edo erabilera ez badakar. 

f) Udalek hiriko eta hiri-inguruko parkeetan egin beharreko jarduketak. 

g) Portaera hidrauliko txarreko espezie begetal aloktono inbaditzaileak kentzea eta portaera hidrauliko oneko ibaiertzeko espezie autoktonoak landatzea.

h) Makaldiak landatu edo inaustea tradizionalki bakarkakoek landatutako lurretan.

i) Lurzoru urbanizaezinetako eraikuntzak, lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo edo ehun urteko errepikatze-denborari dagokion gehieneko ibilguaren arabera 
urpean gera daitekeen lamina teorikotik kanpo, betiere zonaldeok mugatuta dauden ibai zatietan (arroko erakundeak baliozkotutako uholdegarritasun 
ikerketetan egon behar dira mugatuta), betiere 5 metroko gutxieneko zortasun eremua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko 
Lurralde Plan Sektorialak ezarritako distantziak errespetatuz. 

j) Lehendik dauden ondasun higiezinen kontserbazio normalerako beharrezko konponketa lan txikiak. 

2. Jarduketa horiek gauzatu aurretik, Arroko Erakundeari aurkeztu beharko zaio, hamabost egun lehenago, sustatzaileak ezarritako baldintzak betetzeko konpromisoa 
hartzen duen erantzukizunpeko adierazpena. Arroko erakundeak onartu eta argitaratuko du erantzukizunpeko adierazpenaren eredua, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena azaroaren 26ko 39/2015 Legearen 69 artikuluaren arabera. Administrazioak beretzat gordetzen du adierazpenean jasotako 
datuen egiazkotasuna eta zehaztasuna egiaztatzeko ahalmena, eta, horretarako, Administrazio Hidraulikoaren mende dauden langileak ikuskatzeko lanak izango 
ditu. 

3. Tokiko erakundeekin lankidetza sustatuko da jarduketok gauzatzeko.

HONAKO ERANTZUKIZUNPEKO JAKINARAZPEN EREDU HONEK EZ DITU BAITAN HARTZEN H PUNTUKO JARDUKETAK. H PUNTUKO JARDUKETAK 
ERANTZUKIZUNPEKO JAKINARAZPEN EREDU ESPEZIFIKO BATEAN JASOKO DIRA. 

Era berean, hurrengo ataletan jasotakoa mugatzen du: 

F) Udalek hiriko eta hiri-inguruko parkeetan egiteko eskatzen dituzten jarduketek ezingo dituzte ibilgu barneko lanak barnebildu; 

I) Honako adierazpen hau urpean gera daitezkeen zonaldeetatik kanpo soilik erabili ahal izango da, betiere arroko erakundeak baliozkotutako uholdegarritasun 
ikerketetan zonaldeok mugatuta dauden ibai zatietan eta 5 metroko gutxieneko zortasun-eremua eta euskal autonomia erkidegoko ibaiak eta errekak antolatzeko 
lurralde plan sektorialak ezarritako distantziak errespetatuz; 

J) Dimentsioak ez dira inoiz handituko

2. NORK BETE BEHAR DU ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Erantzukizunpeko jakinarazpenaren jasotako jarduketen gauzatzea bere gain hartzen duen edozein pertsona fisiko edo juridiko. 

Adierazpenean jasotako baldintzak betetzea bere ardura da, eta baldintzok adierazpena eragin duen jarduketak iraun bitartean betetzeko konpromisoa hartzen du. 

Adierazpen-egilea da erantzukizunpeko jakinarazpenean jasotako jarduketetan parte hartzen duten pertsona guztiek bertan ezarritako baldintzak betetzearen 
arduraduna. 
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3. NON ETA NOLA ESKATZEN DA

Erkidego arteko arroetako jarduketetarako erantzukizunpeko adierazpenak Uraren Euskal Agentzian aurkeztuko dira, eta agentzia hori izango da adierazpen horiek jaso 
eta dagokion Konfederazio Hidrografikora bideratuko dituen administrazioa, Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko urtarrilaren 19ko Ebazpenari jarraikiz. Ebazpen horren 
bidez, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoekin, Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena 
argitaratu zen, zeinaren bidez hainbat jarduera agintzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko erkidego arteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren arloan. 

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio-Prozedura Erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide 
elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte 
telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, 
Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, Administrazio Publikoetako 
langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten den moduan 
erabili behar dira bide elektronikoak. Beraz, hauek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan www.euskadi.eus webgunean. 

Pertsona fisikoentzat, txostena izapidetzeko bete behar diren datuak eta aurkeztu behar diren agiriak jasotzen dituen eskaera-eredu bat dago. Eskaera betetakoan, 
beharrezko agiriekin batera, hemen aurkeztu ahal izango da: 

• Egoitza nagusiko edo arroen bulegoetako sarrera erregistroak:

URAREN EUSKAL AGENTZIA 

Boulevard Eraikina, Gamarrako atea 1A, 11. solairua 

01013 Vitoria-Gasteiz. 

URAREN EUSKAL AGENTZIA 

Urkixo zumarkalea, 36 – 7. solairua 

48011 Bilbao. 

URAREN EUSKAL AGENTZIA 

Intxaurrondo, 70 - 1. solairua 

20015 Donostia/San Sebastián. 

• Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluak jasotako lekuak.

Behin erantzukizunpeko jakinarazpena beteta, adierazpen egileak honako hau egin beharko du: 

• Adierazpena datatu eta sinatu. Sinatzeko gaitasuna duen adierazpen-egilearen ordezkari legalak sinatu behar du agiria.

Erantzukizunpeko adierazpena jarduketa hasi baino gutxienez 15 egun baliodun lehenago aurkeztu behar da (hiru aste  natural), erantzukizunpeko adierazpenaren Uraren 
Euskal Agentziako sarrera-erregistroko data egunetik kontatzen hasita. 

Ez dira erregistratutako posta elektronikoz, faxez edo indarreko xedapenetan ezarritakotik kanpoko beste edozein bitarteko erabilita bidalitako erantzukizunpeko 
adierazpenak. 

Administrazio Hidraulikoaren Ikuskaritza Zerbitzuak erantzukizunpeko adierazpenaren edukiak jabari publiko hidraulikoaren babesarekin eta helburuekin bat egiten duen 
egiaztatuko du. 

Behin erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu eta 15 egun balioduneko epea igarota (hiru aste natural), interesdunak jarduketa hasi ahalko du, baita horretarako 
berariazko jakinarazpenik jaso ez badu ere, betiere aurretik Administrazio Hidraulikoaren Ikuskaritza Zerbitzua telefono bidez ohartarazita.  

Erantzukizunpeko adierazpenaren edukia ez bada bateragarria jabari publiko hidraulikoaren babesarekin eta helburuekin, adierazpen-egileari jakinaraziko zaio, 
ebazpen bidez eta bateraezintasuna zerk eragin duen arrazoituz. 

Beste erkidego batzuekin muga egiten duten ibaietan, lankidetza-hitzarmena aplikatzen ez denean, Ebroko Konfederazioaren inprimakia erabili behar da, eta 
zuzenean Konfederazio honen aurrean aurkeztu. 

4. JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA ETA ZAINTZA-ERAMUA

Uraren Legearen testu bateginak eta JPH-ren Erregelamenduak jabari publiko hidraulikoa osatzen duten ondasunak definitzen dituzte: ibilguak, urtegiak, etab. 

• Ur-laster jarraitu edo eten baten ibilgu naturala da ohiko uraldi maximoetan urez estalita geratzen den lursaila.

• Jabari publiko hidraulikoa (JPH) honako hauek osatzen dute:

- Ur kontinentalak, lurrazalekoak eta lurrazpiko berriztagarriak, kontuan hartu gabe berritzeko denbora. 

- Korronte naturalen ibilguak, etengabeak edo jarraituak. 

- Laku eta aintziretako hondoak, eta ibilgu publikoetako lurrazaleko urtegien hondoak. 

- Akuiferoak, ur-baliabideen xedatze- edo eragin-egintzen ondorioetarako. 

- Itsasoko ura gezatzetik datozen urak. 

• Ibaiertza da beheko uren mailatik gora eta ibilguaren barruan dauden alboko zerrendetako bakoitza.

• Ertza da ibilgu baten ondoan eta haren gainetik dagoen lursaila.

• Zaintza-eremua da albotara ehun metroko zerrenda hartzen duen eremuetako bakoitza, ibilgua mugatzen duen lerrotik kontatuta, zeinean lurzoruaren erabilera eta 
bertan egin daitezkeen jarduerak baldintzatuta dauden. 



JARRAIBIDEAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MEDITERRANEOKO ARROEN JABARI PUBLIKO 
HIDRAULIKOAN ETA BERTAKO ZAINTZA-EREMUAN KONTSERBAZIO-JARDUKETA TXIKIAK EGITEKO 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA BETETZEKO 

 
Boulevard eraikina 
Gamarrako atea kalea, 1A, 11. solairua 
01013 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Urkixo zumarkalea, 36, 7. solairua 
48011 Bilbao (Bizkaia) 

Intxaurrondo kalea, 70, 1. solairua 
20015 Donostia (Gipuzkoa) Tel 945 011700 

F.0-0007 V.1 

• Zortasun-eremua da zaintza-eremuaren barruan ibilguarekin mugakidea den zerrenda, bost metro zabal dena, eta zaintza, arrantza eta salbamendu lanetarako eta 
ibai-ekosistema eta jabari publiko hidraulikoa babesteko gordetzen dena. Oro har, eremu honetan ezin izango da inolako eraikuntzarik egin, jabari publiko hidraulikoa 
erabiltzeko edo berau zaindu edo berreskuratzeko komenigarria edo beharrezkoa den kasuetan salbu. 

• Laku eta aintziren ohea edo hondoa da bertako urek hartzen duten eremua, ohiko ur-maila altuena den garaietan. Lurrazaleko urtegietan, bertan isurtzen diren ibaien
ohiko uraldi maximoen ondorioz urez estalita geratzen den lursaila da. 

• Uholde-arriskua duten eremuak dira estatistikoki 500 urteko errepikatze-denborako uraldietan urek hartuko lituzketen maila teorikoek mugaturikoak. 

5. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA NOLA BETE 

Eremuok erraz irakurtzeko moduko letra larriekin edo inprentako karaktereekin bete. 

Deskribatutako baldintza guztiak betetzen ez dituzten erantzukizunpeko adierazpenak ukatu egingo dira eta ez da adierazpenean jasotako jarduketa hasteko 
baimenik emango. 

Asterisko batekin (*) adierazitako erantzukizunpeko adierazpeneko eremuak nahitaez bete behar dira. 

Irakurri arreta handiz jarraian jasotako atal guztiak eskatutako baldintza den-denak betetzen direla ziurtatzeko: 

1. Adierazpen-egilearen datuak: 

Idatzi adierazpen-egilearekin harremanetan jartzeko datuak. Adierazpen-egileak konpromisoa hartzen du adierazpenean jasotako eskakizunak betetzeko. 

2. Erantzukizunpeko adierazpena sinatu duen legezko ordezkaria:

Bete itzazu eremu hauek harremanetan jartzeko datuek, adierazpen-egileari informazioa bidaltzeko, ez dutenean bat egiten adierazpen-egilearekin harremanetan 
jartzeko datuekin. 

Adierazpen-egilea pertsona juridikoa baldin bada, sinatzeko gaitasuna duen lege-ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak adierazi beharko ditu. 

Administrazioak bidalitako informazioak hartzailerik ez baldin badu, dagokion espedientea artxibatu egingo da, zigor- edo administrazio-arloko erantzukizunen edo 
erantzukizun zibilen kalterik gabe. 

3. Kokapena:

Jarduketak leku batean baino gehiagotan egin behar badira, taula bat erantsiko da aurkeztu beharreko memorian. 

ERAKUNDE KUDEATZAILEAK EGINDAKO ALDEKO TXOSTENA AURKEZTU EZEAN, BABESTUTAKO ESPAZIOETAN JARDUTEKO BAIMEN ESPEZIFIKO
BAT BEHAR DELA GOGORATU 

Erantzukizunpeko adierazpen honekin lotutako ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legean jasotakoak jotzen dira babestutako 
eremutzat. 

4. Jarduketaren datuak: 

Jarduketa mota azaldu beharko da, baita jarduketak egingo diren finkako zein aldameneko finkako jabea den.

5. Epe adierazia: 

Gehieneko epea hiru hilabetekoa edo gutxiagokoa izango da, eta jarduketa zein datatik zein datara egiteko asmoa dagoen zehaztu behar da.

Data horiek adierazpena ukatu daitekeen 15 egun balioduneko epearen ostekoak izan behar dira.

JARDUKETEKIN HASI AURRETIK, ADMINISTRAZIO HIDRAULIKOAREN IKUSKARITZA ZERBITZURA DEITU BEHAR DA (945 011 700), LANAK EGITEKO 
DATA ZEHATZAK JAKINARAZTEKO 

6. Erantsitako agiriak: 

Honako agiriak erantsi beharko dira jarduerak ur-ingurunean eragin ditzakeen balizko ondorio kaltegarriak aztertzeko eta jarduera egitea eta jabari publiko 
hidraulikoa babestea bateragarriak diren zehazteko: 

• Jarduerok deskribatzen duen memoria: egin beharreko jardueren deskribapen laburra, eta horien justifikazioa.

• Zonaldearen krokisa edo oin-planoa, jarduketak egin nahi diren gunea adieraziz, ibilguaren/urtegiaren ertzak zehaztuz eta eskala egokian.
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7. Beste argibide batzuk: 

Segidan, erantzukizunpeko adierazpenaren 2. orrian jasotako adierazpenen gaineko hainbat azalpen sartu ditugu. Adierazpen-egileak konpromisoa hartzen du,
deskribatutako jarduera egiteko epea indarrean den bitartean, adierazpenotan jasotakoa betetzeko. 

- Erantzukizunpeko adierazpen honek ez du esan nahi adierazitako jarduketa egiteko Administrazio Zentraleko, Administrazio Autonomikoko edo Tokiko 
Administrazioko beste erakunde batzuek eman beharreko baimenak behar ez direnik. 

- Proiektatutako jarduketak baldintza ditzaketen beste administrazio batzuek jarritako mugak bete beharko dira: Adibidez, Administrazio Autonomikoak 
ingurumen arrazoiengatik jarritako mugak, udal lizentziak jasotzeko beharra... Lanak hasi aurretik, Administrazio Autonomikoarekin koordinatuta zehaztuko dira 
lanak egiteko datak eta ingurumenaren gaineko eraginak gutxitzeko neurriak. 

- Administrazio publikoak aurkeztutako funtsezko edozein datu, adierazpen edo agiri zehaztasunik gabea edo faltsua dela egiaztatzen badu, edo indarreko 
legedian ezarritako baldintzak bete ez direla egiaztatzen badu, gorabehera horiek ezagutzen direnetik aurrera ezin izango da jarraitu dena delako eskubideaz 
baliatzen edo jarduera egiten, egon litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboen kalterik gabe. 

- Erantzukizunpeko adierazpenean jasotako jarduera bertan azaldutakoa jarraituz eta adierazitako epearen barnean gauzatu beharko da. Epe hori igaro eta 

jarduketa gauzatu ez bada, ezin izan da aurrerago egin, beste erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ezean. Gauzatutakoaren eta adierazitakoaren artean 
aldeak ikusten badira, egindako aldaketak leheneratzeko konpromisoa hartzen du. 

- Jabari publiko hidraulikoari eta jarduketaren eremuan dauden partikularren nahiz Estatuaren ondasunei eragindako kalte guztien erantzukizuna hartzen da. 

- Urak har dezakeen eremu batean lan egin beharko da, beraz, uholdeei dagozkien arriskuak aztertu eta neurri egokiak hartu behar dira; uholdeengatik sortutako 
kalteak ez ditu ez Uraren Euskal Agentziak ez arroko erakundeak hartuko bere gain. 

- Nahitaez aztertu behar da obrak egin behar diren lekuko ur-masan egoera zebra-muskuiluen larbak edo zebra-muskuilu helduak ote dauden jakiteko. Urak 
izurri horrekin infektatuta badaude: 

• Lanerako makinetan zein infektatutako urekin kontaktuan izango diren gainerako elementuetan zebra-muskuiluaren larbak eta zebra-muskuilu helduak
infektatu gabeko uretara zabal ez daitezen Uraren Euskal Agentziak berariaz prestatutako desinfekzio protokoloak aplikatu.

• Era berean, ibilguan egin beharreko edozein lanen plangintza egiterakoan, kontuan izango da guztiz debekatuta dagoela infektatuta izan daitezkeen urak
zebra-muskuilurik gabeko beste ur-masa batzuetara eramatea. 

- Egin beharreko jarduketek ez dute eraginik izan behar ez ibaiertzeko begetazioan ez zortasun-eremuan. 

- Ibilgura gehien eraldatutako guneetatik sartuko da, ibaiertzeko eta zortasun-eremuko begetazioaren gaineko zein ibilguko ezponden gaineko eraginak ahalik 
eta gehien gutxituz. 

- Ibilguaren barneko lanak, ahal dela, agorraldian egin behar dira. 

- Ibilguaren barnean ahalik eta gutxien erabiliko dira makinak. 

- Urak uhertzea edo degradatzea eragozteko beharrezko neurriak hartuko dira, eta, horrelako egoeraren bat ematen bada, lanak behar beste denboran utziko 
dira bertan behera eta beharrezko neurriak hartuko dira. 

- Inausketak geldialdi begetatiboan egingo dira eta mozketak garbiak izateko erreminta edo makinak erabilita.. 

- Ibilguaren inguruetatik kenduko dira bai inausketen hondakinak bai ibilgutik kendutako materialak, eta espresuki debekatuta dago berauek ibilguaren ertzetan 
pilatzea, bai hesi gisa bai beste edozein modutan. 

Honakoak arau-haste administratibotzat hartuko direla gogoratzen da: 

• Erantzukizunpeko adierazpena ez aurkeztea edo jarduketa jakin bat egiteko erantzukizunpeko adierazpenean aurreikusitako baldintzak edo administrazioak 
ezarritakoak ez betetzea. 

• Erantzukizunpeko adierazpenean jasotako edo bertan atxikitako datu, azalpen edo dokumenturen bat faltsua izatea, zehatza ez izatea edo beharrezko daturen bat
falta izatea. 


