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1 Sarrera, aurrekariak eta printzipioak 
Nafarroako Gobernuak, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 
Departamentuaren bidez eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren 
laguntzarekin, Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailea izapidetzea sustatu du, hau 
da, kontsumoko uraren hornidurarena eta hiriko ur-hondakinen saneamenduarena eta arazketarena. 

 
Hornidura-arloko aurrekari nagusia 1988ko Hornidurako Plan Zuzentzailea da, formalki onartu ez 
zena. Plan Zuzentzaile hori eguneratzen joan zen baina ez formalki. 

 
Urte horretan bertan onartu zen Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduari buruzko abenduaren 
29ko 10/1988 Foru Legea, eta baita apirilaren 5eko 82/1990 Foru Dekretua ere. 1989an onartu zen 
Nafarroako Saneamenduko lehen Plan Zuzentzailea, 1991an, 1995ean, 2005ean eta 2015ean 
eguneratu zena. Araudi ugariaren artean 2000ko Uraren Esparru Zuzentaraua edo UEZ, 2001eko Uren 
Legea, Ebroko eta Ekialdeko Kantauriko 2015-2021 seiurteko plan hidrologikoak, kontsumoko urei 
buruzko 140/2003 Errege Dekretua eta ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 
Legea nabarmentzen dira. Plan Zuzentzaile hau arrazoi hauengatik izapidetuko da: 

 

• Nafarroako hornidura nahiz saneamendua-arazketa zerbitzu bakar gisa antolatuko dituen 
dokumentu bakarra izatea. 

• Ekonomia zirkularraren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren printzipioak txertatzea. 
• UEZren postulatuak, NBEren Garapen Jasangarriaren 2030eko helburuak eta “uraren kultura 

berria” deiturikoaren printzipioak sartzea. 
• Plan Zuzentzailea izatea Nafarroako Foru Erkidegoak demarkazioko plan hidrologikoetan 

finkatutako erronkei erantzuteko bitartekoa. 
• Hori guztia gizarteko sektoreekin eztabaidatutako eta haiek parte hartutako plan baten bidez 

egitea. 
 

Plan Zuzentzailea izapidetzeko egungo fasea partaidetza-aldiari dagokio. Horretarako, helburuak 
finkatzen dituen eta helburu horiek betetzeko aukerak ezartzen dituen dokumentu bat prestatu da.  
Dokumentu honek planaren oinarrizko kontuak laburbiltzen ditu. Oro har, 2015 ekitaldia hartu da 
oinarritzat, datu guztiak jasota dituen azkenekoa. Nabarmentzekoa da datuak biltzen eta aukerak 
proposatzen egindako ahalegina. 

 
Honako hauek dira Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailearen printzipioak: 

 
• Hornidura- eta saneamendu-zerbitzu egoki bat eskura izatea oinarrizko eskubide unibertsala 

da, sistema publiko bidez gauzatuko dena. 
• Zerbitzu hori modu profesional, eraginkor, arduratsu eta solidarioan eman behar da, eta 

gizarteko maila guztien lurralde-oreka, gardentasun, ekitate eta erantzunkidetasun 
printzipioei erreparatuz. 

• Planaren garapenak klima-aldaketaren aurkako borroka eta ur-arloko ekonomia zirkularraren 
aldeko apustua sustatuko ditu. 
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• Uraren Esparru Zuzentarauan, NBEren 2030eko helburuetan eta “uraren kultura berria” 
deiturikoan jasotako ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-printzipio nagusiak aplikatuko dira. 

• Uraren hiriko zikloak garapen ekonomikoa eta soziala bideratuko ditu, giza osasuna zainduko 
du eta ekosistemetan duen eragina gutxienera murriztuko du. 

• Uraren hiri-zikloaren egitura administratiboa optimizatuko da Toki Administrazioaren 
erreforman ezarritakoarekin bat etorriz. 

• Uraren hiri-zikloaren tarifa-sistemak eta zerga-sistemak haren kostuak oso-osorik 
berreskuratzea izango dute xede. 

 
2017ko lehen seihilekoan, Erriberako lan-fase bat aurreratu zen. Fase horretan, eskualdearen 
hornidura hobetzeko aukerak aztertu ziren eta tokiko agente publiko eta pribatuen partaidetza- eta 
kontraste-prozesu bat izan zuen. 

 
Dokumentazio guztia dago eskuragarri Gobernu Irekiko web-orrian. 
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2 Jarduera-eremua  
Jarduera-eremua Nafarroako Foru Komunitatea da. Komunitateak 10.391 km²-ko azalera du, Iberiar 
penintsularen iparraldean dago eta klima-, geomorfologia- eta ekologia-aldakortasun handiak ditu. 
  Iparraldeko plubiositate handia (urtean ia 3.000 mm Artikutzan) eta hego-ekialdeko muturreko 
aridotasuna (urtean 300 mm) nabarmentzen dira. 
 

Nafarroa bi demarkazio hidrografikotan banatuta dago. Ebroren demarkazio hidrografikoak Foru 
Komunitatearen azaleraren % 90 hartzen du eta Ekialdeko Kantaurikoak gainerako % 10a. Hauek dira 
Ebroko demarkazioko ibai-ardatz nagusiak: Ega, Aragoi, Arga eta Irati. Hauek dira Kantauri 
isurialdekoak: Bidasoa, Urumea eta Leitzaran. Nafarroako ibaietan, batez beste, 9.900 hm³ ur joaten 
dira urtean. Gutxi gorabehera erdiak, 4.900 hm³/urtean, Nafarroan sortzen dira eta gainerakoak 
inguruko autonomia-erkidegoetan. Ekarpen handienak iparraldeko ibaietan izaten dira, Kantauri-
Mediterraneo isurialdeen banalerrotik hurbil eta Pirinioetan, prezipitazioak ugarienak izaten diren 
tokietan. 1.500 hm³/urtean sortzen dira Kantauri isurialdean eta ia 8.400 hm³/urtean Ebro isurialdean 
(horietatik, 3.400 hm³/urtean Nafarroan). 

Orain maneiatzen diren klima-aldaketaren datuek adierazten digute Nafarroan emariak  % 15 
murriztuko direla, batez beste, 2030erako. AEMET XXI. menderako klima-aldaketaren proiekzioak 
berrikusten ari da, egungoa baino eskala askoz txikiagoko aurreikuspenak sartuz. 

Nafarroak 644.566 biztanle zituen 2015ean. 2002tik 2011ra % 12,5 handitu da biztanle-kopurua eta 
hortik aurrera  640.000-645.000 biztanletan egonkortu da. % 55, gutxi gorabehera, Iruñerrian bizi da. 
Nafarroan 272 udal-mugarte daude guztira. Estatistikako Institutu Nazionalaren aurreikuspenen 
arabera, 2030ean, Nafarroako biztanle-kopurua % 0,1 murriztuko da. 

 
Per capita BPG 29.100 €koa zen 2015ean, Europako batez bestekoa baino zertxobait handiagoa 
(28.900 €) eta Espainiako batez bestekoa baino askoz handiagoa (23.200 €). Zerbitzuen sektoreak 
hartzen du enpleguaren % 59 eta industriak, % 31,5. Nekazaritzako elikagaien industriak industria-
jardueraren  % 14,4 hartzen zuen 2015ean eta ekonomia-jarduera osoaren % 4,3. 
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3 Diagnostikoa 

 
3.1 Horniduraren diagnostikoa 

 

Gaur egungo Hornidurako Plan Zuzentzaileak 16 zonatan banatzen du Nafarroa. 

 
1. IRUDIA. 1988KO HORNIDURAKO PLAN ZUZENTZAILEKO ZONAK 
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Orain arte, indarreko Plan Zuzentzailean planifikatutako azpiegitura asko egin dira eta, edozein 
kasutan, Nafarroako udalerri guztiek dute hornidura-sistema, zenbait lekutan oso egokiak ez badira 
ere. Azpiegitura nagusiak irudi erantsian daude modu grafikoan jasota: 

 

2. IRUDIA. NAFARROAKO ALTAKO HORNIDURA-AZPIEGITURA NAGUSIAK 
 

• Itoizko urtegia eta Nafarroako ubidea. Gaur egun, ondokoak hornitzen ditu: Iruñerria, 
Mairagako Mankomunitatea, Agoitz, Longidako Harana, Urraulgoiti eta Irunberri hornitzeko 
Borondatezko Elkartea, eta Izagako Mankomunitatea. 

• Eugiko urtegia. Iruñerria hornitzen du. 
• Artetako iturburua. Iruñerria hornitzen du. 
• Urdalurko urtegia. Sakanako Mankomunitatea hornitzen du. 
• Esako urtegia. Aragoi garaia eta beherea, Arguedas eta Valtierra hornitzen ditu. 
• Olorizko urtegia. Mairaga iparreko hornidura nagusia. 
• Itxakoko iturburua eta Antzin eta Mendazako putzuak. Jurramendiko iturri nagusia. 
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• Errezuko iturburua. Izarbeibar hornitzen du. 
• Ebroko eta Lodosako ubideko harguneak. Erriberako zatirik handiena hornitzen du. 
• Queilesen iturburua (Moncayo). Moncayoko Mankomunitatearen hornidura nagusia da. 

 
2015ean, Nafarroan, 76 milioi metro kubiko ur kontsumitu ziren hornidura-sareetan, Nafarroan 
sortzen diren ur-baliabideen % 1,6. Hargune propioak dituzten industriek kontsumitutako beste 16 
milioi metro kubiko gehitu behar zaizkie horiei. Bien artean, Nafarroan sortzen diren ur-baliabideen 
% 1,9 osatzen dute. 

 
Biztanle eta industria gehien dituzten eremuek kontsumitzen dute gehien: Iruñerriak, Erriberak, 
Jurramendik, Mairaga-Erribera Garaiak eta Sakanak hartzen dute biztanleen % 90 eta ur-
kontsumoaren % 84. Tipologiei dagokienez, etxeko kontsumoa da handiena % 36rekin eta gero 
industriala % 18rekin. Beste kontsumo batzuek % 12 hartzen dute, esaterako, parke eta lorategiak 
ureztatzeak, garbiketek, eraikin publikoek, igerilekuek, abeltzainek... Nabarmentzekoa da 
kontsumoaren % 34 erregistratu gabe egotea eta kontrolik gabeko kontsumoak, galerak, ihesak edo 
kontagailuen azpikontaketa izan daitezke horren arrazoiak. 

 

 
1. GRAFIKOA. NAFARROAKO KONTSUMOAK ZONA ETA TIPOLOGIEN ARABERA. DATUEN ITURRIA: TOKI-ERAKUNDEEI EGINDAKO INKESTA 
ETA ZENBATESPENA. LANKETA PROPIOA. 

Erregistratu gabeko ur-portzentaje hori oso aldakorra da: zenbait eremutan % 20tik beherakoa 
(Iruñerria, Tutera-Fontellas) eta beste batzuetan % 60tik gorakoa. Nolanahi ere, erakunde asko 
ahalegin handiak ari dira egiten portzentaje horiek jaisteko. 

 
Nafarroako hiri-hornidurarako baliabideen jatorria honako grafiko honetan kontsulta daiteke. 
Kalitate txikiagoko ur gordina ematen dutenak Ebro ibaia eta horren ubideak dira, eta baita alubioi-
putzuak ere: bien artean kontsumitutako guztiaren % 18 osatzen dute. Oro har, kontsumo-urak 
indarreko araudia betetzen du, salbuespeneko kasuetan izan ezik. Aipagarria da uhertasun-arazoak 
dituzten eta behar adinako tratamendua beti ez duten iturburuen kopuru handia. 

 

1 metro kubiko (m³) 1.000 litro dira. Milioi bat metro kubiko, hau da, hektometro kubiko bat (hm³), mila 
milioi litro dira. Nafarroan 92 milioi metro kubiko (92 hm³) erabiltzen dira urtean sareei 
konektatutako eta ez konektatutako hiri- eta industria-hornidurarako, hau da, laurogeita hamabi mila 
milioi litro:  92.000.000.000 l. 

Kontsumoaren % zonen arabera 
Kontsumoaren % tipologien arabera 

16,1 

Iruñerria 
 
Erribera 

5,4 
33,6 36,0 

41,3 Jurramendi 
10 

11,9 
Mairaga eta 
Erribera garaia 
Sakana 

12,3 

Etxekoa  

Industriala 

Beste batzuk 
Erregistratu gabea 

15,2 18,1 

Gainerakoa
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2. GRAFIKOA. NAFARROAKO EGUNGO BALIABIDEEN JATORRIA. 

Altako hornidura (harpenetik banaketa-deposituraino) 154 erakundetatik kudeatzen da. Horietatik 17 
udalaz gaindikoak dira eta biztanleen % 90 artatzen dute. Beste 83 udal eskudun eta 54 kontzeju ere 
badaude, eta horiek artatzen dute biztanleen gainerako % 10a. 

 
Bajako horniduraren (banaketa-depositutik erabilera-puntuko harguneraino) egoera gutxiago 
ezagutzen da, batez ere sareen inbentarioari, horien egoerari eta abarri dagokionez. 206 erakunde 
arduratzen dira bajako horniduraz. Horietatik 9 udalaz gaindikoak dira eta biztanleen % 82 hartzen 
dute. 

 
Altakoa eta bajakoa kontuan hartuta, 64 erakunderen hornidura-tarifa dago, 0,69 €/m³ batez besteko 
prezioarekin. Ez da ezagutzen zerbitzuaren kostu erreala eta kostu erreal horren zer portzentaje 
estaltzen den tarifen sarrerekin, UEZk hori gomendatzen duen arren. Erakunde gehienetan ez dira 
amortizatzen azpiegiturak, batez ere Nafarroako Gobernuak edo Europako funtsek finantzatutako 
zatia. 

 
Honako hauek dira horniduraren etorkizuneko erronka nagusiak:  

 
• Klima-aldaketa, baliabide erabilgarriak murriztu ditzakeena. 
• Gaur egun araudian jasota ez dauden “kutsatzaile sortuberrien” erregulazioak izan dezakeen 

eragina. 
• Zerbitzuaren finantza-jasangarritasuna, tarifetan kostu osoak txertatuz. 

 
 

3.2 Saneamenduaren eta arazketaren diagnostikoa 

Indarreko Saneamendu Planak egikaritze-maila handia du. Une honetan biztanleen ia % 100 
konektatuta dago, gutxienez, lehen mailako sistema batera (hobi septikoa edo antzekoa) eta 
biztanleen % 98 araztegi biologiko batek artatzen du. Irudi erantsian kontsulta daitezke 2016an 
zeuden 151 araztegiak, bai energia elektrikoarekin funtzionatzen dutenak (93) nahiz argindarrik 
gabeko mikroestazioak (58). 
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 Aldi berean, kolektore orokorren 475 km eta 57 ponpatze-estazio daude. 

 

3. IRUDIA. NAFARROAKO ALTAKO HONDAKIN-URAK ARAZTEKO AZPIEGITURA NAGUSIAK 2016AN. DATUEN ITURRIA: NAFARROAKO 

SANEAMENDU-PLANA. LANKETA PROPIOA. 

 
2011 eta 2015 artean, etxeko eta industriako hondakin-uren 40 hm³/urtean fakturatu ziren, gutxi 
gorabehera. Baina araztegietan ia bikoitza tratatzen da (batez ere urte euritsuetan, esaterako, 
2013an). Alde hori lur azpiko infiltrazioek, euri-urek eta abarrek eragiten dute. Kontuan izan behar da 
euri-garaian gainezka egin eta araztegietatik igaro gabe zuzenean ibilguetara joaten den ur kantitate 
ezezagun bat ere izaten dela. 
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3. GRAFIKOA. NAFARROAKO ARAZTEGI BIOLOGIKOETAN 2011-2015 ALDIAN FAKTURATU ETA TRATATUTAKO KANTITATEAK (EZ DA SARTZEN 
LEHEN MAILAKO TRATAMENDUA). DATUAK M3-TAN. DATUEN ITURRIA: SANEAMENDU-PLANA. LANKETA PROPIOA. 

 
 

2015ean, Saneamendu Planeko instalazioek araztegiko 67.000 tona lohi baino gehiago kudeatu 
zituzten. Lohiak tratatu ondoren, % 100 balioztatu ziren nekazaritzarako. Azken 5 urte hauetan, % 24 
murriztu da lohi kantitatea, batetik, industria-jarduerak behera egin duelako eta, bestetik, lohiak 
egonkortu eta deshidratatzeko sistemak hobetu direlako.  

 
Altako saneamenduaren eta arazketaren gobernantza hornidurarena baino errazagoa da Legez 
antolatuta dagoelako. Nafarroako Gobernuaren mendeko NILSA enpresa publikoak saneamenduko 
Plan Zuzentzailea kudeatu eta egikaritzen du. Iruñerriko eta Jurramendiko Mankomunitateek 
zuzenean kudeatzen dute altako saneamendua eta gainerako erakundeek lankidetza-erregimenak 
dituzte ezarrita Nafarroako Gobernuarekin. Nafarroako Gobernuak NILSAren esku uzten ditu 
azpiegitura guztien eraikuntza eta kudeaketa. Bajako saneamenduari dagokionez (euri-urak barne), 
200 erakundetik gora arduratzen dira zerbitzuaz. 

 
Ur-hondakinen saneamendu- eta arazketa-kanona 10/1988 Legean sortutako zerga bat da. 2015eko 
tarifa 0,570 €/m³ zen etxeko erabilerarako eta 0,71 €/m³ etxetik kanpoko erabilerarako. Azken 
urteetan 26-28 milioi euro jaso dira urtean saneamendu-kanona dela eta. 

 
Honako hauek dira saneamenduaren eta arazketaren erronka nagusiak: 

 
• Klima-aldaketa, isurketen ibilgu hartzaileen emarien murrizketarekin eta haien inpaktu 

handiagoarekin. Arriskuko eremuetan kokatutako arazketa-azpiegituren gaineko uholde 
larriagoak izateko arriskua. 

• “Kutsatzaile sortuberriak” izenekoen erregulazio posiblea. 
• Araztegietako lohien tratamendua. 
• Sistemaren epe luzeko finantza-iraunkortasuna. 
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4 Planaren helburuak  
Ur-hornidurako eta hondakin-uren saneamendu eta arazketako zerbitzu egokia izatea Nafarroako 
herritar guztien oinarrizko eskubide unibertsaltzat jotzen da. Gaian nahasitako erakunde publikoek 
zerbitzua modu eraginkorrean eta solidaritate-printzipioa aplikatuz ematen dela bermatu behar dute. 

 
Plan Zuzentzailea da ur-arloko Nafarroako tresna nagusia klima-aldaketaren aurka borrokatzeko eta 
ekonomia zirkularrean aurrera egiteko.   

Plan Zuzentzailearen erreferentzia nagusia UEZ Uraren Esparru Zuzentaraua da.  Horretarako: 

• Plana izango da tresna nagusia gainazaleko eta lur azpiko masen egoera ona lortzeko, plan 
hidrologikoetan xedatutakoarekin bat etorriz. 

• Kontuan hartuko dira eremu babestuetako erregistroak, batez ere edateko ur-harguneen 
isurialdeak babesteko. 

• 2030erako, hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren sistemak erabat berreskuratu beharko ditu 
kostuak, ingurumen arlokoak barne. 

Sistema publikoa hautatu da uraren hiri-erabilerako ziklo integralaren zerbitzua emateko. Zerbitzu 
horrek kontsumoko uraren (baita sarera konektatutako industriala ere)  hornidura eta hondakin-uren 
(euri-urak barne) saneamendua-arazketa hartzen ditu, baina zerbitzu bakarra da, zati bakoitza 
entitate edo erakunde desberdinek kudeatzen dituztela kontuan izan gabe. 

2030erako, biztanleen % 100 kalitate handiko ur gordina duten iturrietatik hornitzea eta kontsumo-
uren inguruko araudia erabat betetzea da helburua. Hornidura-iturri nahiko sendoak eta aldi berean 
dibertsifikatuak bilatuz diseinatuko da sistema, hain garrantzitsuak ez diren erabileretarako kalitate 
txikiagoko urak eta ur berrerabiliak erabiltzea a priori baztertu gabe.  Hiri-erabilerako harpenetara 
ura isurtzen duten eremuak babestea lehenetsiko da. 

Etorkizuneko eskaerak eraginkortasun-irizpidearekin eta kontsumo arduratsuaren irizpidearekin 
gauzatzea proposatzen da. 

• 2024rako, esparru guztietako etxeko zuzkidurak 120 litrotik beherakoak izango dira biztanle eta 
eguneko. 

• Sareek efizientzia hauek² izango dituzte, gutxienez: 
o 2.500 biztanletik gorako hiriguneetarako, bajako sareek % 70eko gutxieneko efizientzia izango 

dute 2024an eta % 80koa 2030ean. 
o Gainerako nukleoetarako, bajako sareek % 60ko gutxieneko efizientzia izango dute 2024an eta 

% 70ekoa 2030ean. 
o Nafarroarako helburu orokorra: % 75eko batez besteko efizientzia 2024an eta % 80koa 

2030ean. 
 

Saneamendurako helburua da, 2024an, 100 biztanletik gorako nukleo guztiek arazketa biologikoko 
sistema bat izatea.  Nukleo txikiagoak lehen mailako tratamendu bidez artatuko dira, baldin eta 
sortutako eraginaren arabera beharrezkotzat jotzen ez bada. 

 

2 Efizientzia: erregistratzen den ur-portzentajea sarean zerbitzatzen denarekiko. 
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 Mantenugaiak edo mikrokutsatzaileak ezabatzeko tratamendu aurreratuak ezartzea aztertuko da. 

Helburutzat planteatzen da uraren hiriko ziklo integralak ahalik eta inpaktu txikiena eragitea: ahalik 
eta baliabide gutxien hartzea, emari ekologikoak errespetatzea, babestutako espazio naturaletako ur-
baliabideak babesteko arreta berezia, Natura 2000 Sarea barne hartuta, ahalik eta eragin txikiena 
obretan, isurien ahalik eta eragin txikiena, ahalik eta energia-efizientzia handiena eta ahalik eta 
eragozpen txikienak (usainak…). Helburu zehatz gisa proposatzen da sarera konektatutako ur-
kontsumoak Foru Komunitatean sortutako ur-baliabideen % 2 ez gainditzea eta lohien % 100 
nekazaritzan aplikatzea. 

Hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren zerbitzuak gardentasun gorena izango du eta modu 
eraginkor eta profesionalenean emango da. Horretarako, eskualdeen esku geratzea proposatzen da 
(udalaz gaindiko erakundeak, toki-administrazioaren erreforman proposatutakoak).  Tarifa-sistema 
solidarioa eta homogeneoa izango da (ez du esan nahi pertsona guztiek berdin ordainduko dutela, 
gehiegizko kontsumoak zigortu daitezkeelako, pertsona dagoen zonan dagoena berdin kalkulatuko 
dela baizik) eta kostu guztiak hartuko ditu, ingurumenekoak barne. 

Helburutzat jo da gizarte osoaren erantzunkidetasuna Plan Zuzentzailearen ezarpenean: erakunde 
publikoak, enpresak, kolektiboak, herritarrak... Plana genero-berdintasunaren alde borrokatuko da 
bere jarduera-eremuan. 

Aurrerapausoak egingo dira prestakuntzan, hezkuntzan eta sentsibilizazioan, helburuak lortzeko 
tresna nagusi gisa. I+G+Bko inbertsioa sustatuko da zerbitzua hobetzeko printzipio gisa.   2030ean 
uraren hiri-zikloaren zerbitzuaren aurrekontuaren % 1 garapenerako lankidetzara bideratuko dela ere 
planteatu da. 
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5 Jarduketa-plana  
Abiapuntua ez da “mihise zuria”. Hornidura eta saneamenduko plan zuzentzaileek ia 30 urteko 
ibilbidea dute eta egikaritze-maila altua lortu dute. Dena den, egindako diagnostikoan plan honetan 
proposatutako jarduketekin zuzendu nahi diren gabeziak antzeman dira.  Dena den, erabaki zehatzak 
hartzea zailtzen duten nolabaiteko ziurgabetasunak daude. Horregatik, neurrien parte bat da 
jakineko azterketak eta analisiak egitea edo kontrol-sistemak indartzea. Uraren gobernantzari eta 
ekonomiari buruzko 6. eta 7. kapituluetan ezarritakoarekin eta ezagutza, sentsibilizazio eta 
hedapenari buruzko programekin osatzen dira jarduketak. 

 
Plan Zuzentzaileak azpiegiturak hobetzea izango du xede, eta baita kudeaketa hobetzeko, ezagutza 
areagotzeko edo gobernantza-arloko beste ekintza batzuk ere, aurrekoak bezain garrantzitsuak 
direnak. Ahal izan den guztietan, proposatutako ekintzetan teknikoki bideragarriak diren aukerak 
daude. 5. atal honetan, hurrengo hiru epigrafeetan planteatutako eta 6., 7. eta 8. ataletakoekin 
osatutako jarduketak laburbilduko dira.  

 
• Ziklo integrala. 
• Hiri-hornidura. 
• Hondakin-uren saneamendua eta arazketa. 

 
 

5.1 Ziklo integralari buruz 

Hornidura- eta saneamendu-zerbitzua hiri-erabilerako uraren benetako ziklo integral bihurtzea da 
helburua, horniduraren eta saneamenduaren arteko mugak eta altako eta bajako zerbitzuaren 
artekoak ikusezin bihurtuz. Honako hauek dira ikusitako gabeziak: 

 
• Baterako ikuspegirik ez, hornidura eta saneamendu deskonektatuak eta gutxi koordinatuak. 
• Altako eta bajako zerbitzuen segregazioa eta koordinazio txikia. 
• Eskumen atomizatuegiak eta kontrolatzeko mekanismo gutxi. 

 
Honako hauek dira planteatutako ekintzak: 

 
• Zerbitzua ematen duten erakundeen gaineko kontrola eta haien betebeharrei buruzko 

informazioa. 
• Erakunde eskudunek azpiegiturak, hornidurarako kendutako bolumenak eta horien jomuga 

kontrolatuko dituzte fase guztietan, eta baita erabiltzaile guztiek kontagailua izateko eta 
horien irakurketa periodikoak egiteko betebeharra, sareen errendimendua, kontsumoko 
uraren kalitatea, isuritako uraren kalitatea eta ingurunean duen inpaktua, zerbitzuaren kostu 
errealak, tarifak eta jarraipen-adierazleak ere. 

• Eskualdeek eta beste erakunde eskudun batzuek Gobernua informatuko dute. Gobernuak, aldi 
berean, informazioa bilduko du eta urteko laburpen-memoria baten bidez emango du jakitera. 
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• Desbideratzeak ikusten direnean, hobekuntza-planak eta neurri osagarriak proposatuko dira. 
• Nafarroako Gobernuak modu berezian kontrolatuko ditu eskualde bat baino gehiago artatzen 

dituzten azpiegiturak. 
 
 

5.2 Hiri-horniduraren hobekuntza 

Nolabaiteko ziurgabetasunak dituen egoeratik abiatzen da, hein handi batean erakunde batzuek ez 
dutelako behar adina informazio eman eta, zenbait alderdi, oro har, ez direlako ondo ezagutzen: 
hartutako kantitateak, tipologien araberako kontsumoak, erregistratu gabeko uraren egitura (galera, 
kontrolik gabeko kontsumo, kontagailuen azpikontaketa eta abarren ondoriozkoa), berotegi-efektuko 
gasen isuriak, etab.  

 
Ziurgabetasun horiek kontuan hartuta, etorkizuneko kontsumoak kalkulatu dira premisa hauekin: 

 
• Etxeko kontsumoaren % 2ko hazkundea segurtasunaren aldetik egoteko, ez direlako 

baztertzen biztanleria-hazkundeak. Baina komenigarritzat jotzen da etxeko kontsumoak 
planaren amaieran egungo mailetan jarraitzea. 

• Inkestetan oinarrituta kalkulatutako industria-hazkundea eta, inkestarik ez dagoen kasuetan, 
% 20ko gehikuntza aplikatuz, hein batean gaur egun kontrolatzen ez diren kontsumoak 
konpentsatzeko. 

• Beste kontsumo batzuen % 10eko gehikuntza. 
 

Kontsumo globala egungo 76,3 hm³/urtean izatetik 2030eko 72,2 hm³/urtean izatera pasatuko 
litzateke. Pixka bat igoko litzateke etxeko kontsumoa. Asko handituko litzateke sarera konektatutako 
industria-kontsumoa (% 44) eta erregistratutako urarena % 20raino jaitsiko litzateke. 2030ean, 
zuzkidura osoa 302 l/bizt./eguneko izango litzateke, harpen propioak dituzten industriak kontuan 
izan gabe. Harpen propioak dituen kontsumo industriala % 50 hazi da, 22 hm³/urteko izateraino. 
Kontsumo osoa, sarera konektatua eta harpen propio bidezko industriala, 92 hm³/urteko izatetik 92 
hm³/urteko izatera pasatu da, 404 l/bizt./eguneko zuzkidurarekin. 

 
Altako hornidurako azpiegitura dezente garatuta dago, oraindik ere kalitate txikiko ur gordina duten 
edo hornidurarako nahikoa bermerik ez duten iturrietatik hornitzen diren eremuak badauden arren. 
Onartu egiten dira egungo azpiegiturak, baina hainbat hobekuntza-arlo proposatzen dira, aukera 
jakin batzuk barne. Garrantzi txikiagoko jarduketa txiki batzuk ere gelditzen dira, Plan Zuzentzailearen 
behin betiko dokumentuan garatuko direnak. Dena den, azpiegiturez gain, lurralde osoari eragiten 
dioten beste jarduketa oso garrantzitsu batzuk ere badaudela gogorarazten da. 

 

SAKANAKO AUKERAK 
 

Etorkizunerako 2,1 hm³/urteko batez besteko kontsumoa kalkulatu da. Erregistratu gabeko ur-
portzentajea erabat murriztea eskatzen du horrek. 
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0. aukera. Egungo egoera. Baliabideak Urdalurko urtegitik eta Urrunzurre, Iribas, Urbasa (Olazti), San 
Donato (Arbizu, Lakuntza eta Ergoiena) eta Orakon (Arakil) iturburuetatik lortzen dira. Nolanahi ere, 
Iribas eta beste iturburu batzuetatik datorren sarea berritu behar da. 

 
1. aukera. Hornidura Urdalur eta Iribastik. Hornidura guztia bi baliabide horietatik jasoko litzateke 
eta gainerako iturburuak alde batera utzi. Iribastik datorren hodi-zati bat berritzea eta Etxarri-
Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil eta Irañeta hornitzeko adarrak egitea eskatzen du. 

 
2. aukera. Hornidura Urdalurtik. Zona guztia Urdalurtik hornituko litzateke, a priori herri 
guztientzako bermearekin. Arakil haranetik Irurtzuneraino hodia amaitzea, Urritzako hodia hobetzea 
eta  Etxarri-Aranatz, Arruazu eta Uharte Arakil lotzea eskatzen du. 

 
3. aukera. Hornidura Urdalurtik eta iturburuetatik, Iribastik izan ezik. Aurrekoaren aldagai bat da. 
Iturburuak aprobetxatzen dira, Iribaskoa izan ezik. Une jakin batzuetan (agorraldia edo euriteak), 
ordea, Urdalurtik hornitu beharko lirateke. 

 
Baliabide-kopuru handiena duten aukerek (0, 1 eta 3) hutsegite larrien aurrean hain ahulak ez izatea 
eragiten duen dibertsifikazio-maila dute, baina euri-garaian kalitate-arazoak eta agorraldian berme-
arazoak dituzten baliabideen mende daude. 2. aukerak hornidura-bermea eskaintzen du eta kalitate 
handiko ura (EUAn tratatua), baina errazago jasan ditzake azpiegituren hutsegiteak. Horien guztien 
artean, alde ekonomikoak metro kubikoko 2 zentimokoak baino ez dira. 

 

ZARAITZUKO AUKERAK 
 

Zona horretan funtsezkoa da erregistratu gabeko ur-portzentajea murriztea. Irismen mugatuko bi 
aukera definitu dira, Gorza, Itzalle, Uskartze eta Izize kontzejuetako altako hornidurarekin lotuta. 

 
0. aukera. Egungo egoera. Gorza, Itzalle, Uskartze eta Izizeko altako hornidura egungo iturburuetatik. 

 
1. aukera. Zaraitzu beherea soluzio orokorrarekin lotzea. Gorza, Itzalle, Iziz eta Uskartzek bat egingo 
dute Arratoz Mankomunitateko irtenbide orokorrarekin, eta Sartzeko depositutik jarraituko du 
hodiak.  

 
0. aukeraren desabantaila da hornidura bermatzeko eta gehiegizko uhertasunagatik uraren kalitatea 
bermatzeko arazoak egon litezkeela. 1. aukerak hornidura-berme hobeak eta kalitate hobea 
eskaintzen ditu, ura EUA batean tratatzen delako. Baina egindako kalkuluen arabera, 0,05 €/m³ 

garestiago izan daiteke. 
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ERRONKARIKO AUKERAK 
 

Aurrekoetan bezala, ezinbestekoa da haraneko erregistratu gabeko ur-portzentajea murriztea. Aldi 
berean, indarreko plan zuzentzailean aurreikusitako soluzioak Urzainki sartzen du Izaba-Erronkari 
soluzio orokorrean. Udalerri horrek, gaur egun, baliabide propioak erabiltzen jarraitzen du hodia 
eraikita dagoen arren. Bi aukera planteatu dira Garderako. 

 
0. aukera. Egungo egoera. Gardeko hornidura egungo iturburuetatik egiten jarraitzea. 

 
1. aukera. Garde soluzio orokorrarekin lotzea. Garde Izabako soluzioarekin lotuko litzateke. 

 
Bi kasuetan hornidura bermatzeko arazoak egon litezke (Izabakoa Belabartzetik indartu daiteke). 
Horregatik da garrantzitsua erregistratu gabeko ura murriztea. Eta 0. aukeran, EUArik ez duenez, 
kalitate arazoak egon litezke. Bi aukeretan ez dago ia alderik ekonomia-ikuspegitik. 

 

ZANGOTZAKO AUKERAK 
 

Erregistratu gabeko ur-portzentajea murrizteko hasitako ahaleginekin jarraitzeko funtsezkotzat 
jotzeaz gain, Kaseda Zangotzako mankomunitatearen soluzioarekin lotzeko aukera aztertu da, hango 
EUAk berritzeko premia duelako. 

 
0. aukera. Egungo egoera. Kaseda Bardeetako ubidetik grabitate bidez hornitzeko instalazioa 
mantentzea, sareak eta EUA berritu egin behar diren arren. 

 
1. aukera. Kaseda Zangotzako mankomunitatearen soluzio orokorrarekin lotzea. Kaseda 
Galipentzuko deposituarekin lotzea egungo EUA erabat amortizatzen denean (seguruenik Plan 
Zuzentzaile honen epemugatik kanpo). 

 
0. aukeraren soluzioak ez du eskatzen ponpaketak egitea baina bai bi EUA edukitzea. 1. aukerak 
ponpaketa behar du baina EUA bat du ardatz. Kasu batean zein bestean baliabideak izateko 
erabilgarritasuna eta horren kalitatea berdina da. Bi soluzioek bi zentimoko aldea dute metro 
kubikoko (zerbait merkeagoa 1. aukeran). 

 
 

JURRAMENDIKO AUKERAK 
 

Viana, Sartaguda, San Adrian eta Azagra udalerrietako ur gordinaren kalitate txarretik eta Andosilla, 
Carcar, Lodosa eta Sesmakoaren hobekuntzatik datoz arazoak. Etorkizunerako ia 9 hm³/urteko 
kontsumo globala kalkulatu da mankomunitate horretan, 2 hm³/urteko baino erreserba 
handiagoarekin handitu litekeena. Hauek dira definitutako aukerak: 
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0. aukera. Egungo egoera. Ez da kontuan hartu, eremuaren hegoaldean erabiltzen diren baliabideak 
oso kalitate eskasekoak direlako. 

 
1. aukera. Mendazaren hornidura. Itxako, Antzin, Arbioz, egungo Mendaza eta Mendazaren 
handitzea erabiliko lirateke (4,5 hm³/urteko). Eremuaren hegoaldea Mendazako soluzioarekin lotuko 
litzateke handitzearekin: Mues-Mendabia-Lodosa eta Viana eta Sartagudako adarrak. 

 
2. aukera. Mendazaren eta Nafarroako ubidearen hornidura. Itxako, Antzin, Arbioz, egungo 
Mendaza eta Mendazaren handitzea (3,1 hm³/urteko) erabiliko lirateke Viana-Sartagudara iristeko 
eta Nafarroako ubidea (1,3 hm³/urteko) Azagra eta San Adrianerako. EUA bat eraikitzea eskatzen du. 

 
3. aukera. Nafarroako ubidearen hornidura. Itxako, Antzin, Arbioz, egungo Mendaza (0,8 
hm³/urteko) eta Nafarroako ubidea (3,7 hm³/urteko) erabiliko lirateke Lizarrerriko Erriberako 
herrietarako. EUA bat eraikitzea eskatzen du, eta behar diren konexio guztiak. 

 
Hainbat soluziok antzeko hornidura-bermeak ematen dituzte. Ur gordinaren kalitatea handia da kasu 
guztietan baina ubidea erabiltzeak EUA bidezko tratamendua eskatuko luke. 1. eta 2. aukerek 
antzeko gainkostuak dituzte baina 3. aukerak 0,1 €/m³ inguruko gainkostua du. Mendazako harpenak 
handitzea amaiera-fasean dagoen azterketa hidrogeologikoaren ondorioen baitan dago. 

 
 

ARGA ETA ARAGOIKO ZONA ERTAIN ETA BEHEREKO AUKERAK 
 

Eremu horretan ia 6 hm³/urteko kontsumoari aurre egin beharko zaio etorkizunean. Funtsezkoa da 
erregistratu gabeko ur-kantitatea murriztea. 

 
Hiru aukera ezarri dira Cadreitako eremurako. 

 
1. aukera. Cadreita independentea da Ferialetik, erregulazioarekin. Esako baliabidea Cadreitarako. 
Aukera horrek Ferialeko urtegiaren irteeran konektatuko luke eta erregulazio- dekantazio-putzu bat 
egingo litzateke.  

 
2. aukera. Cadreita independentea da Valcaldera eta Ferialetik, erregulazioarekin. Esako baliabidea 
Cadreitarako. Aukera horrek Valcalerako putzuarekin konektatuko luke eta erregulazio- eta 
dekantazio-putzu bat egingo litzateke. 

 
3. aukera. Cadreita Nafarroako ubidetik. Itoiz-Nafarroako ubidea Cadreitarako. Villafrancan 
amaitzen den hodiarekin lotuko zen. 

 
Aukera guztiek eskaintzen dituzte hornidura-bermeak eta araztegietan tratatutako kalitateko urak. 1. 
eta 2. aukerek emakida-arazo bat dute, konpontzen zaila dena. 



HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN 
ZUZENTZAILEA PARTAIDETZA PUBLIKOKO DOKUMENTUA – 
LABURPENA – 2018KO URTARRILA 

30etik 17 
 

 

 

 
 
 

ERRIBERAKO AUKERAK 
 

Erabiltzen diren ur-baliabideen erdia baino gehiago kalitate txikiko ur gordinetatik dator. Edateko ur 
bihurtzeko tratamendu intentsiboa behar dute eta, horregatik, beste aukera batzuk planteatzen dira 
zona jatorri seguruko urarekin hornitzeko. Etorkizuneko kontsumoa 15,5  hm³/urteko da eta aldez 
aurretiko erreserba estrategikoa 3 hm³/urteko. 2017ko lehen hiruhilekoan partaidetza-prozesu bat 
egin zen. 

 
0. aukera. Egungo egoera. Ez ditu konpontzen eremuko ur gordinaren kalitate txarraren arazoak. 

 
1. aukera. Moncayo-Esa udan eta Ebro laguntzeko neguan. 2017ko lehen hiruhileko partaidetza-
prozesuan ikusitakoaren ondoren baztertuta geratu da. 

 
2. aukera. Moncayo + Egungo Esa + Itoiz + Industria-putzuak. Moncayoko baliabideen erabilera bere 
eremuan, Esako baliabideena egungo erabilera-eremuan, industria-erabilerarako putzuak eta 
eskariaren gainerakoa Itoiztik. 

 
3. aukera. Moncayo + Esa + Industria-putzuak. Moncayoko baliabideen erabilera bere eremuan, 
industria-erabilerarako putzuak eta eskariaren gainerakoa Esatik. 

 
4. aukera. Itoiz + Egungo Esa + Industria-putzuak. Hiri- eta industria-eskari osoa Itoizko baliabideekin 
estaltzea, industria-erabilerarako putzuak eta gaur egun Esatik ateratzen dena izan ezik. 

 
5. aukera. Esa + Industria-putzuak. Hiri- eta industria-eskari osoa Esako baliabideekin estaltzea, 
industria-erabilerarako putzuak izan ezik. 

 
2. aukeratik 5.era bitartekoek kalitateko ura ematen dute eta hornidura-bermea dute, baina zalantza 
handiak sortzen ditu Esako emakida eremuaren gainerakoa hornitzeko zabaltzeko aukerak. 
Moncayoko urak erabili ahal izateko hodi bat eraiki beharko litzateke Foru Komunitatetik kanpo 
dagoen Los Fayostik. Horregatik, Plan Hidrologikoak hartu beharko luke bere gain. 

 

BAJAKO HORNIDURAREN HOBEKUNTZA 
 

Neurri hauek proposatzen dira: 
 

• 2020 baino lehen, erabiltzaile guztiek kontagailu homologatua izan behar dute eta, gutxienez, 
hiru hilean behin irakurri behar dira kontagailuak. 

• 2020 baino lehen, % 60tik beherako efizientzia duten >1.000 biztanleko herrietarako sareen 
egoeraren azterketa. 2024 baino lehen, % 70etik beherako efizientzia duen edozein herritako 
sareen egoeraren azterketa. 

• Erregistratu gabeko kontsumoei buruzko azterketak. 
• Kontagailu-parkearen egoeraren azterketa. 
• Inbertsio-lehentasunen planteamendua. 
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Oraingoz, hasierako bertsioko dokumentuak a priori lehentasun handiena duten 45 udalerriak 
identifikatzen ditu. 

 
 

HORNIDURA HOBETZEKO BESTE JARDUKETA BATZUK 
 

Ekintza hauek proposatzen dira: 
 

• Jatorri seguruko iturriak aukeratzea eta babestea. 
• Kalitate eskasa dutelako baztertu egiten diren hornidurako egungo iturriak (Ebro ibaia eta 

hegoaldeko alubioi-putzuak) babestu eta berreskuratzeko laguntza. 
• Gehieneko zuzkidura-helburua (120 l/bizt./egun)  eta sareen efizientzia-portzentajeak 

ezartzea: ANR helburua % 20ko batez bestekoa Nafarroan 2030eko epemugan. 
• Kalitate txikiagoko uren azterketa erabilera jakin batzuetan, esaterako, baztertu egingo diren 

Jurramendiko eta Erribera Garaiko alubioi-putzuetan. 
• Araztegiko urak berrerabiltzeko azterketa. Oraingoz ez du ematen lehentasunezko lerroa 

denik. 
• Kutsatzaile sortuberriei buruzko behatoki teknologikoa eta arauemailea. 
• 2022 baino lehen lehorte-plan bat egitea. 

 
 

5.3 Saneamenduaren eta arazketaren hobekuntza 

Altako saneamenduak garapen-maila aurreratua du. Nafarroako biztanleen % 98, gaur egun, sistema 
biologikoekin konektatuta dago. Jarduketa-lerro hauek proposatzen dira. 

 

ALTAKO SANEAMENDU- ETA ARAZKETA-SISTEMAREN HOBEKUNTZA. 0. AUKERA 
 

Egungo programazioaren jarraipena, 250 biztanle baino gutxiagoko herrietan jarduketei amaiera 
ematea eta lehendik dauden batzuk berritzea barne hartuta. Irizpide anitzeko matrizearen arabera 
lehenesten dira horiek: zerbitzua jasotzen duen biztanle-kopurua, ibilgu hartzailea, jarduketaren 
eraginkortasuna, aplikazio-lastertasuna, etab. 

 
ALTAKO SANEAMENDU- ETA ARAZKETA-SISTEMAREN HOBEKUNTZA. 1. AUKERA 

 
2019-2020 arte programatutako jarduketak egitea. 2020 baino lehen arroa sentikorragoen azterketak 
idaztea: Arakil, Arga, Zidakos, Queiles eta Alhama. Azterketa horien arabera, jarduketak programatu 
egingo dira aurrerantzean, 1290/2012 Errege Dekretuan oinarritutako husteak eta gainezkatzeak 
murrizteko programa barne (50.000 bizt./baliokidea), 100 biztanletik gorako herrietarako tratamendu 
biologikoa eta lehendik daudenak konpontzea-hobetzea. 
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LOHIEN TRATAMENDUA 
 

Hiru aukera ezarri dira. 

Lohien tratamendua. 0. aukera. Tratamenduarekin jarraitu gaur egun lohien tratamendu-lerroa 
duten araztegietan: Aratzuri, Tutera, Lizarra, Ebro Beherea, Arga Beherea, Tafalla-Erriberri eta 
Valtierra-Arguedas. 

Lohien tratamendua. 1. aukera. Tratamendu berdina Aratzurin. Lizarrako araztegiak konpost egitera 
eramango lituzke lohiak, Carcarko tratalekura eraman ondoren. Gainerako lohiak, deshidratatu 
ondoren, eguzkitan lehortzeko instalazio batera eramango lirateke eta agronomia-balorizazioko 
programa egingo lieke NILSAk 

Lohien tratamendua. 2. aukera. 1. aukera bezala baina eguzkitan lehortzeko instalazioaren 
aldamenean konpost egiteko instalazio bat eraikita. 

 
 

BAJAKO SANEAMENDUAREN HOBEKUNTZA 
 

Ekintza hauek egingo dira: 

• Ur garbien kantitatea eta jatorria ezagutzeko azterketa integralak egiteak arazo larria sortzen 
du energia elektrikoaren kontsumoa handitzen duelako (eta BEG isuriak handitzea) eta 
efizientzia-galera eragiten du tratamendu-sistemetan. Gaur egun arazo handienak dituzten 24 
sistemekin hasiko da (2020 baino lehen). 

• 2017-2019 TIPean sartutako hiri-sareak banantzeko inbertsioekin jarraitzea, eta Plan 
Zuzentzaile honetan lehentasunezkotzat jotako 24 nukleoak artatuz. 

• DJHS drainatze jasangarriko teknikak garatzea jariatzeak jatorrian tratatzeko. 
 

 
SANEAMENDUA HOBETZEKO BESTE JARDUKETA BATZUK 

 
Plan Zuzentzaileak ekintza hauek proposatzen ditu: 

 
• Gaur egun saneamendu-planaren katalogoan sartuta ez dauden industrialdeetako altako 

saneamendu-azpiegiturak sartzeko analisia eta azterketa. 
• Arrisku-eremuetan kokatutako araztegietan uholde-arriskuaren planak egitea. Araztegiak 

uholde-arrisku handiko eremuetatik kanpo ezartzea (lehentasunezko fluxuko eremutik kanpo) 
eta gaur egun arrisku handiko eremuetan dauden azpiegiturak arrisku txikiko eremuetara 
lekualdatzea amortizatuta daudenean. 

• Saneamenduan eta arazketan azaleratzen ari diren kutsatzaileei buruzko behatoki 
teknologikoa eta arauemailea. 

• Espezie exotiko inbaditzaileen eragin posiblea kontrolatzea. 
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6 Uraren gobernantza eta ekonomia 
Gobernantza-arloan hiru aukera proposatzen dira: 

 
GOBERNANTZAKO 0. AUKERA. EGUNGO EGOERA 

 
Zerbitzua emateko gaur egingo modua mantentzea: Altako hornidurarako 153 entitate, bajako 
hornidurarako 206 entitate, altako saneamenduko 3 entitate eta bajako saneamenduko 206 entitate. 
Desabantaila gisa, ez ditu konpontzen zerbitzua zatitzearen arazoak eta ez da bateragarria 
Nafarroako Gobernua egiten ari den Toki Administrazioaren erreformarekin eta ez du betetzen 
zerbitzuaren kalitate onaren, kontrolaren eta efizientziaren printzipioa. 

 
GOBERNANTZAKO 1. AUKERA. UDALAZ GAINDIKO ERAKUNDEEN (ESKUALDEAK) ALTAKO ZERBITZUA 

 
Nafarroako Gobernuak sustatutako Toki Administrazioaren berrikuntzak ezarritakoa da. Bajako 
zerbitzua aukerakoa izango litzateke. Abantailak ditu, zerbitzua modu ordenatu eta sinplifikatuagoan 
ematen dielako. Baina ez du bermatzen hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren zerbitzu osoa 
erakunde behar bezain sendo eta profesionalizatuek ematea (bajako zerbitzua eta beraien udal-
barrutian hiri-ziklo osoa kudeatzen duten udalerriak falta dira). 

 
GOBERNANTZAKO 2. AUKERA. UDALAZ GAINDIKO ERAKUNDEEN (ESKUALDEAK) ALTAKO ETA BAJAKO 
ZERBITZUA 

 
Zerbitzu guztia, altakoa zein bajakoa, eskualdeetara pasatuko litzateke. Abantaila gisa, zerbitzu guztia 
udalaz gaindiko entitate profesionalizatuen kopuru mugatu baten babespean egongo litzateke. 

1. eta 2. aukeraren erdibideko soluzioak egon litezke. Hau da, zenbait eskualdek altako zerbitzua 
ematea bai baina bajakoa ez ematea hautatzea eta alderantziz. Eta zenbait mankomunitatetan, 
altako eta bajako zerbitzua eskualdeek eman dezakete udalerri batzuetan eta altakoa soilik beste 
batzuetan. 

 
GOBERNANTZAKO 3. AUKERA. KOORDINAZIOKO ERAKUNDE BAT SORTZEA 

 
Ez du ematen Foru Komunitate osoan altako eta bajako zerbitzua emango duen organo bakarra 
egongo denik. Baina plan zuzentzailean adierazitako ekintza komunak bultzatzeaz, dinamizatzeaz eta 
koordinatzeaz arduratuko den erakunde bat sor liteke: eskualdeaz gaindiko azpiegiturak, behatokiko 
lanak, hezkuntza eta sentsibilizazioa, estatistikak, ikerketa eta garapena, etab. Erakundeak, aldi 
berean, laguntza tekniko eta administratiboa eman diezaieke baliabide gutxien dituzten eskualdeei. 
Bateragarria izango litzateke 1. eta 2. aukerekin. 
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Uraren ekonomiari dagokionez, hainbat ekintza proposatzen dira kostuak berreskuratzeko: 
 

• 2020 amaitu baino lehen, erakunde guztiek aztertuta izango dute hornidura- eta saneamendu-
zerbitzuaren kostua, eragiketa- eta mantentze-gastuak, azpiegituren amortizazioa eta 
birjartzea, egitura operatiboak, inbertsioen kostua eta beste kostu garrantzitsu batzuk eta 
tarifa-sistema berria aplikatzeko egutegia barne hartuta. 

• 2024 baino lehen, tarifen bidez % 100 berreskuratuko dira hiri-erabilerako uraren ziklo 
integralaren zerbitzuaren kostua, ingurumen-kostua eta inbertsio guztien amortizazioa. 

• Ura kentzea zergapetuko duen ingurumen zerga bat ezartzearen egokitasuna aztertuko da: 
o Kendutako kantitateagatik karga finko bat aplikatuz. 
o Karga progresiboak aplikatuz. 
o Salbuespenen eta hobarien sistema baten bidez. 

 
EFA221/11-GURATRANS Europako proiektuan tarifa horiek kalkulatzeko erreferentziakotzat jotzen 
den dokumentu bat egin zen: ur-zerbitzuen tarifak kudeaketa integral eta jasangarri batean 
oinarrituta ezartzeko irizpideak. 

 

Tarifa-sistemari dagokionez. Altako zerbitzu horretarako saneamendu-kanonari eustea proposatzen 
da, bi aukerarekin: 

• Saneamendu-kanonaren 0. aukera. Etxerako mota bakarreko sistemarekin eta asimilagarri 
edo industriarako beste sistema batekin jarraitzea (dagozkion indize zuzentzaileekin).  

• 1. aukera. Zati bakoitzak osagai finko bat eta beste aldakor bat izatea. 
 

Zerbitzuaren gainerako zatian, tarifa-sistema berrikustea planteatzen da, kostuak berreskuratzea 
bermatuko duena eta solidarioa, homogeneoa eta ingurumen-ikuspegitik aurreratua dena.  

Aukera hauek proposatzen dira altako hornidurarako: 

• Altako horniduraren 1. aukera. Altako tarifa desberdina eskualde bakoitzerako. 
• Altako horniduraren 2. aukera. Altako tarifa berdina eskualde guztientzako. 

 
Bajako hornidura eta saneamendurako. 

• 1. aukera. Tarifa berezitua udalerri edo kontzeju bakoitzerako (eskualde bakoitzean edo 
Nafarroa osoan). 

• 2. aukera. Tarifa berdina udalerri edo kontzeju guztientzako (eskualde bakoitzean edo 
Nafarroa osoan). 

• 3. aukera. Tarifa berdina efizientziarik ezagatiko zigorrekin (eskualde bakoitzean edo Nafarroa 
osoan). 

 
Plan Zuzentzaileak hainbat neurri planteatzen ditu gizon eta emakumeen arteko berdintasun-arloan, 
genero-ikuspegia gehituz jarduketa guztietan, desberdintasun-egoerari buruz eta haren aurka 
borrokatzeko behar diren neurriei buruz sentsibilizatuz, etab. 
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7 Ezagutza, sentsibilizazioa eta zabalkundea 
IKERKETA ETA GARAPENA 

 
• 2024an, I+G+B arloko inbertsioa zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 1,5era iritsiko da (1,2 M 

€ inguru). 
• 2030ean, I+G+B arloko inbertsioa zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 2,0ra iritsiko da (1,5 M 

€ inguru). 
 

Lehentasunezko ikerketa-lerroak: 
 

• Ur-baliabideen ebaluazioa eta klima-aldaketaren eraginak hiri-erabilerako uraren ziklo 
integralean. 

• Hobekuntza edateko ur bihurtzeko eta arazteko tratamenduetan. 
• Hobekuntza hornidura- eta saneamendu-sareen errendimenduan. 
• Hobekuntza energia-errendimenduan. 
• Hiri-erabilerako uraren ziklo integralak sortzen dituen ingurumen-efektuen ebaluazioa. 
• Edateko uretan eta arazten ari diren hondakin-uretan azaleratzen diren kutsatzaileak. 
• Emaria murrizteak eta isuriek (husteak-gainezkatzeak eta araztegietako efluenteak) 

eragindako ingurumen-inpaktua murriztea. 
• Urak berrerabiltzea. 
• Araztegietako lohien kudeaketa. 

 
 

SENTSIBILIZAZIO- ETA ZABALKUNDE-EKINTZAK 
 

• Hiri-erabilerako uraren ziklo integral osoa hartzen duen hezkuntza-programa. 
• Informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak. 
• Jardunbide egokien gidak egitea: etxeko kontsumoa, erakundeetako kontsumoak, 

enpresetako kontsumoak. 
 

2024rako, arlo honi esleitutako aurrekontua zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 0,5, eta 2030erako 
% 1,0. 

 

GARAPENERAKO LANKIDETZA 
 

Nafarroako Gobernuaren lankidetza-planera egokitzen den eta hura osatzen duen garapenerako 
lankidetza-programa bat ezartzeko azterketa egitea planteatzen da. Zerbitzuaren aurrekontuaren % 1 
inguruko aurrekontua izango du. 
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8 Jarraipena eta kontrola 
Plan Zuzentzaileak seiurteko oinarria du, 6 + 6 urte. Seiurteko berrikuspenak edozein planen prozedura 
estandarraren arabera izapidetuko dira, ingurumen-ebaluazio estrategikoa barne hartuta. 

 
Plan Zuzentzailea honako hauek barne hartuko dituen aginte-taula baten bidez kontrolatuko da. 

 
• Proposatutako ekintzak, aplikazioko egutegia eta hura martxan jartzearen erakunde 

arduraduna edo arduradunak. 
• Jarraipen-adierazleak: adierazlearen definizioa, helburu kuantifikatua eta ezarpen-aldia, 

hasierako erreferentzia-balioa eta hura martxan jartzearen erakunde arduraduna edo 
arduradunak. 

 
Nafarroako Gobernuak urtero idatziko du txosten bat, honako hauek jasoko dituena: 

 
• Estatistika nagusiak eta jarraipen-adierazleak. 
• Gauzatutako ekintzak. 
• Planaren egikaritze-maila. 
• Plan Zuzentzailearen zatiren bat praktikan jartzeko arazoak. 
• Jarduketa-planarekiko aldaketa edo egokitzapen teknikoak. 

 
Adierazle hauek planteatzen dira: 

 
 

1. ADIERAZLEA. HORNIDURARAKO HARTUTAKO KANTITATEA 
 

Nafarroan hornidurarako hartutako kantitate guztia neurtuko du adierazleak. m³/urteko edo 
hm³/urteko neurtuko da. Eta modu honetan kenduko da: 

 
• 2020tik aurrera, eskualde bakoitzak hartutako kantitatea. 
• 2020tik aurrera, 500 biztanletik gorako harpen bakoitzetik hartutako kantitatea. 
• 2020tik aurrera, 500 biztanle baino gutxiagori zerbitzu ematen dioten harpenetan hartutako 

kantitatea gutxienez kalkulatu egingo da. 2024tik aurrera, harpen guztiek izango dute 
hartutako kantitatea eskaintzen duen neurketa-sistema bat. 

• Urteko kantitateaz gain, hiruhilekotan bananduko da. 
 

Egungo balioa: bajako eskaria 76 hm³ 2015ean. Helburua: Foru Komunitatean sortutako ur-baliabideen % 
2 ez gainditzea (gaur egun % 1,6). 

 

2. ADIERAZLEA. KONTSUMOAK TIPOLOGIEN ARABERA 
 

Erakunde eskudunek tipologia hauen arabera neurtuko dituzte kontsumoak: 
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• Etxeko kontsumoa. 
• Merkataritza- edo industria-kontsumoa edo asimilagarriena. 
• Erakundeen kontsumoak. 
• Abeltzaintzako kontsumoak. 
• Altako galerak. 
• Bajan erregistratu gabeko ura. 

2020tik aurrera, balioak kontzeju, udalerri eta eskualdeka bananduta azalduko dira. 
 

3. ADIERAZLEA. ETXEKO ZUZKIDURA BIZTANLE ETA EGUNEKO 
 

Honela kalkulatuko da etxeko kontsumorako zuzkidura: l/bizt./eguneko. Balioa kontzeju, udalerri eta 
eskualdeka bananduko da, eta globala Nafarroarako kalkulatuko da. 

Egungo balioa, 2015ekoa, 118 l/bizt./eguneko da, gutxi gorabehera. Helburua: 120 l/bizt./eguneko ez 
gainditzea. 

 
4. ADIERAZLEA. SISTEMAREN ENERGIA-KONTSUMOAK ETA NEG ISURIAK 

 
Hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren sistemaren energia-kontsumoa eta NEG isuriak kalkulatuko 
dira, modu honetan bananduz: 

• Altako horniduraren energia-kontsumoa eta NEG isuriak. 
• Bajako horniduraren energia-kontsumoa eta NEG isuriak. 
• Altako saneamendu-arazketaren energia-kontsumoa eta NEG isuriak. 
• Bajako saneamenduaren energia-kontsumoa eta NEG isuriak. 

 
5. ADIERAZLEA. KONTSUMOKO URAREN ARAUDIAREN EZ-BETETZEAK 

 
Urtero kalkulatuko da kontsumoko uren edangarritasun-araudia betetzen ez duten laginen 
ehunekoa. Betetze-maila % 100era hurbiltzea da helburua. Gaur egun % 96,3koa da. 

 
6. ADIERAZLEA. ARAZTUTAKO KANTITATEAK 

 
Urtero kalkulatuko da araztegi bakoitzean araztutako ur-kantitatea eta, horrela, Nafarroarako 
kantitate osoa kalkulatuko da. 

 
7. ADIERAZLEA. SANEAMENDU-SISTEMAREN HUSTEAK ETA GAINEZKATZEAK 

 
2018tik aurrera, planean xedatutakoaren arabera, urtero kalkulatuko dira ur-husteen kantitatea eta 
isuritako kargak. 
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8. ADIERAZLEA. ISURKETA-BAIMENAK BETETZEA 
 

2018tik aurrera, ustiatzen ari diren araztegien isurketa-baimenen betetze-maila kalkulatzen 
jarraituko da. 

2015eko datuen arabera, betetze-maila % 98,3koa da. Betetze-maila % 100ekoa izatea da helburua. 
 

9. ADIERAZLEA. ZERBITZUAREN KOSTUA 
 

Adierazleak barne hartuko du zerbitzuaren kostua, globalean nahiz €/m³tan. Kontzeju, udalerri eta 
eskualdeka bananduta kalkulatuko da. Halaber, kostuak bananduta jasoko ditu: 

• Eragiketa- eta mantentze-gastuak 
• Azpiegiturak amortizatzeko gastuak eta haiek birjartzeko zuzkidura. 
• Zerbitzuari aurre egiteko behar diren eragiketa-egituren kostua. 
• Obra eta inbertsioen kostua. 
• Garrantzitsuak izan litezkeen beste kostu batzuk. 

 
Egungo kostua ez da ondo ezagutzen bajako horniduraren eta saneamenduaren kasuan. Altako 
saneamenduan ezaguna da. 

 

10. ADIERAZLEA. TARIFAK 
 

Urtero lortuko dira batez besteko tarifak kontzeju, udal eta eskualdeka bananduta eta etxeko 
erabilerarako eta beste erabilera-mota batzuetarako bananduta. Datua €/m³tan emango da: 

• Altako hornidura-zerbitzuaren batez besteko tarifa. 
• Bajako hornidura-zerbitzuaren batez besteko tarifa. 
• Altako saneamendu- eta arazketa-zerbitzuaren batez besteko tarifa. 
• Bajako saneamendu-zerbitzuaren batez besteko tarifa. 

Gaur egun, altako eta bajako horniduraren batez besteko tarifa 0,69 €/m³ ingurukoa da. Altako 
saneamendu-kanona 0,59 €/m³ da etxeko erabiltzaileentzat. 

 
11. ADIERAZLEA. KOSTUEN BERRESKURATZE-MAILA 

 
2024rako helburutzat ezarri da tarifa-sistemak kostuen % 100a berreskuratzeko aukera ematea, 
ingurumen-kostuak barne hartuta. 
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12. ADIERAZLEA. I+G+B GASTUA 
 

2019tik aurrera, urtero kalkulatuko da I+G+B gastua, eskualde bakoitzerako hornidura eta 
saneamenduaren arabera eta Nafarroako Gobernuak berak, bere sozietate publikoek, unibertsitateek 
eta zentro teknologikoek sortzen dituzten gastuen arabera bananduta. Horrela, Nafarroako gastu 
osoa kalkulatuko da. 

Helburua: I+G+B inbertsioa, 2024an, zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 1,5era iristea da, eta 
2030ean zerbitzuaren % 2,0ra. 

 
13. ADIERAZLEA. HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOKO GASTUA 

 
2019tik aurrera, urtero kalkulatuko da hezkuntza, prestakuntza, informazio eta sentsibilizazioko 
gastua, eskualde bakoitzerako hornidura eta saneamenduaren arabera eta Nafarroako Gobernuak 
berak, bere sozietate publikoek eta beste erakunde batzuek sortzen dituzten gastuen arabera 
bananduta. Horrela, Nafarroako gastu osoa kalkulatuko da. 

Egungo hasierako datua ezezaguna da. 

Arlo horretako inbertsioa, 2024an, zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 0,5era iristea da eta 2030ean 
zerbitzuaren % 1,0era. 

 
14. ADIERAZLEA. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO GASTUA 

 
2019tik aurrera, urtero kalkulatuko da garapenerako lankidetzako gastua, eskualde bakoitzerako 
hornidura eta saneamenduaren arabera eta Nafarroako Gobernuak berak, bere sozietate publikoek 
eta beste erakunde batzuek sortzen dituzten gastuen arabera bananduta. Horrela, Nafarroako gastu 
osoa kalkulatuko da. 

Arlo horretako inbertsioa, 2030ean, zerbitzuaren aurrekontu osoaren % 1,0era iristea da. 
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9 Parte hartzeko prozesua 
 

Orain arte, zirriborro-dokumentuarekin egin da kontsulta-fasea, hasierako azterketa estrategikoaren 
laguntzarekin. Zirriborro-dokumentua Toki Administrazioko Zuzendari Nagusiaren 2017-08-08ko 
idatziaren bidez igorri zitzaion Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Zuzendari Nagusiari. 
Administrazioei eta partikular interesdunei kontsultak egiteko prozesua 2017-08-10ean hasi zen. 
Behin kontsulta-aldia amaitutakoan, Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak 
irismeneko txostena egingo du. 

 
Egungo fasea partaidetza goiztiarrekoa da, hainbat aukera aurkezten dituen dokumentu ireki baten 
laguntzarekin. 

 
Parte-hartze publikoa 4 mailatan egingo da, hurrengo orrialdeko diagraman ikus daitekeen bezala. 
Aurkezpen publikoak, zona eta gaien araberako eztabaida-bilerak eta itzulera-bilerak egitea 
planteatzen da. 

 
Jasotako iradokizun eta ekarpen guztiak aztertu eta baloratuko dira eta Plan Zuzentzailearen behin 
betiko dokumentua onartzeko erabakiak aberasteko balioko dute. 
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Etorkizuneko Foru Legean txertatuko diren Planeko 10 
Agindu  

Plan Zuzentzaileko alderdi jakin batzuk Nafarroako Parlamentuaren Foru Lege bidez onartzea 
proposatzen da. Xede horretarako, Nafarroako Gobernuak Foru Legearen proiektua igorriko du 
Parlamentura, Legez onartu beharreko planeko aginduak jasotzen dituena. 

 
Zentzu horretan, etorkizunean egiten den Legeak, egiten bada, honako epigrafe hauek izatea 
proposatzen da: 

 
 
 

HORNIDURAREN ETA SANEAMENDU-ARAZKETAREN ESKEMA OROKORRA 
 

Eskemak honako hauek hartuko ditu: 
 

• 500 biztanle baino gehiagori zerbitzatzen dioten hornidura-azpiegiturak. 
• 500 biztanle-baliokide baino gehiagori zerbitzatzen dioten saneamendu- eta arazketa-

azpiegiturak. 
• Udalaz gaindiko sistema orokor lotesleak. 
• Eskualdeaz gaindiko sistema orokor lotesleak. 
• Udalaz gaindiko eta eskualdeaz gaindiko azpiegituretan zerbitzua emateko baldintzak. 

 
 

JARDUKETA-PLANEKO JARDUKETA GARRANTZITSUAK 
 
 
 

GOBERNANTZA, TOKI ADMINISTRAZIOAREN ERREFORMAREN BAITAN 
 
 
 

TARIFA-ERREGIMENA, BEREZIKI HORNIDURARENA 
 

Hala badagokio, ingurumen-arloko zerga-motaren bat ezartzea. 
 
 
 

JARDUKETEN FINANTZAKETA 
 

Legeak ezarriko du Jarduketa Planean jasotako ekintzen finantzaketa-erregimena. 
 
 
 

KONTUAN HARTZEKO MODUKO BESTE ALDERDI BATZUK 
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